
A Kék Gazdaság elmélete 

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter - 
zárókonferencia 



Ökoturizmus 

"… az ökoturizmus olyan felelősségteljes 

utazásokat foglal magában, amelyek 

gyakorlatilag érintetlen természeti 

területek megismerésére irányulnak, 

ugyanakkor aktívan igyekeznek megőrizni a 

természeti és kulturális értékeket, és 

hozzájárulnak a helyi lakosok jólétéhez.” 

 
Nemzetközi Ökoturisztikai Társaság (The International Ecotourism 

Society) 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96koturizmus 





PTE-KTK Kiadó 



Zöld út a Kék Gazdaságnak 

Természet által inspirált 

tudományos elképzelések 

Többszörös innováció 

Jelenlegi üzleti modellek leváltása 

Erőforrások kimerítése nélküli 

növekedés 

Günter Pauli – vállalkozó és szerző 

ZERI Alapítvány – Zero Emission Research Initiative 



A hagyományos és a Kék Gazdaság útja 
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A Kék Gazdaság alapja a tápanyagok és az energia 
kaszkádszerű alkalmazása, az ökoszisztéma működésének 
megfelelően. A kaszkád – vízesés. Nem igényel energiát, a 

gravitáció ereje által folyik, esik lefelé.  

Ökológiai paradigma 

Gazdasági paradigma 

A Kék Gazdaság 



A Kék Gazdaság 

Az energia és a tápanyagok a biológiai 
birodalmak között áramlanak: a lekötött 

ásványok táplálják a mikroorganizmusokat, a 
mikroorganizmusok táplálják a növényeket, a 

növények táplálják az állatokat, az egyik 
birodalom hulladéka táplálék a másik számára.  



Miért hatékonyak az ökoszisztémák? 

• Kifinomult „technológiák” 

• Hosszú ideig tartó, evolutív, természeti 

törvényeknek megfelelő fejlődés 

eredményei 

• Erős funkcionalitásúak: mindennek megvan 

a maga oka és célja 

• Sokszínű heterogenitás 

– biodiverzitás = alkalmazkodóképesség 



Ökoszisztéma reprodukálása 

• Kevés kivétellel: tudományos igényű 

reprodukálhatóság 

• Anyag- és energiatakarékosság 

• Semmiből történő építkezés 

• Hulladékmentesség, károsanyagkibocsátás- 

mentesség 

• Helyi adottságok hatékony és harmonikus 

felhasználása 

• Kis, egymásba épülő ciklusok, melyek a 

végtelen körforgás szerves részei 



Az ökoszisztémák gyakorlati adaptációjának 

várható hatásai és problémái 
 

• Munkahelyteremtés (és megszüntetés) 

– A lényeg az egyenleg 

• Helyi adottságok jobb kihasználása 

– Kisebb fizikai mobilitás, munkaerő- és 
tőkeáramlás 

• Olcsó technológiák elterjedése 

– Jólét-disszemináció: vagyoni helyzetbeli 
különbségek csökkenése 

• Ipari logika (bomlasztó technológia) helyett 
természet-használat 



 

• Lokális fogyasztás-gyarapodás, növekedési 

potenciál változása, intenzív fejlődési szakasz 

• Struktúraváltás 

– Munkaintenzív ágazatok, tevékenységek 

megjelenése, térhódítása 

• Népességvándorlás 

– Jobb adottságú területek felé és vidékre 

• Társadalmi berendezkedés 

– Demokrácia-deficit előretörése 

Az ökoszisztémák gyakorlati adaptációjának 

várható hatásai és problémái 



Vörös – Zöld – Kék Gazdaság 

A kapitalizmus és a szocializmus egyaránt 

vörös gazdaságok voltak – nem törődtek 

sem az emberekkel, sem a környezettel. A 

zöld gazdaság a lelkiismeretünk szerint kér 

tőlünk többletfizetést, logikájában sokszor 

megegyezik a vörös gazdasággal. 

Az igazi fenntarthatóságot a Kék gazdaság 

jelenti. 

28/06/2012 
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Zöldből a kék felé 

Aggódó civilek 

Megőrzés és túlélés 

Lezárt ciklusok 

Ember 

Megújuló 

Szükséglet-vezérelt 

Sziget innovációk 

Támogatandó 

Múlandó divat 

Szűkösség 

Pro-aktív profik 

Kreatív újjáépítés 

Körfolyamatok 

Természet 

Fenntartható 

Adottság-vezérelt 

Innovációs rendszerek 

Versenyképes 

Stabil jövő 

Bőség 



A KÉK GAZDASÁG MINT VEZÉRLŐ ELV 

A Kék Gazdaság elveinek megfelelően az emberi technológiák 

– így az épületek is – az ökoszisztémák szerves részei.  

Hét fontos áramlat: 

 

1.Levegő 

2.Fény 

3.Víz 

4.Energia 

5.Hang 

6.Anyag 

7.Lakosok 



100 innováció – 10 év – 100 millió új munkahely 

Többszörös innovációk többszörös 

készpénzforgalmat generálnak, a helyben 

található eszközök, környezeti feltételek 

segítségével megoldást hoznak az olyan 

alapszükségletek kielégítésére, mint: iható 

víz, élelem, munka és egészséges menedék. 

Munkahelyeket teremtenek, és a társadalmi 

tőkét növelik.  



 

 

A Kék Gazdaság Innovációk 



Vortex-eszköz 

• Gravitációs elvű készülék a vízben oldott levegő 

kivonására 

• Nem igényel energiát 

– Hűtésnél-fagyasztásnál ez komoly megtakarítás 

• Az így készült jég tisztább 

– Jobb reklámfelület 



MEGOLDÁSOK - Laggarberg iskola - Timrå 

Forrás: http://www.ouka.fi/tekninen/innourba/final_conference/Anders%20Nyqvist%20-
%20EcoCycleDesign%20as%20a%20tool%20for%20designing%20and%20planning.pdf 

Anders Nyquist 

Természetes szellőzés – a termeszek módszerével. 
Trópusi növények – a szellőzési rendszer része. 

Foamglass – CO2 felhasználásával. 

Az óceán pH-értéke 8,2, a városaink elsavasodtak. 
Legalább az épületeinknek kellene lúgosítaniuk. 



Kávé sokrétű felhasználása 
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Hagyományos 

gazdaság 
Kék Gazdaság 

Egy példa: a 

kávé 

A kávénak, mint 

haszonnövénynek a 99.8%-a 

hulladékként végzi, és csak 

0.2% amelyet elfogyasztunk 

Kávé - példa 



MEGOLDÁSOK – melegvíz világosságból 

Paulo Lugari - Bogota  



MEGOLDÁSOK - Splitbox-technológia 

Anders Nyquist 
Forrás: http://www.ouka.fi/tekninen/innourba/final_conference/Anders%20Nyqvist%20-
%20EcoCycleDesign%20as%20a%20tool%20for%20designing%20and%20planning.pdf 



Selyemből repülőgép 

• Természetes selyemből különleges 

anyag hozható létre a pókok szövési 

technikájával 

• Erősebb, tartósabb, ellenállóbb mint a 

titán 

• Orvosi célra éppúgy alkalmas, mint 

repülőgépekhez 



Pacemaker, mint rutinműtét 

• Bálnaszív működési 

elve alapján elegendő 

a beteg szívterület 

áthidalása egy vékony 

csővel 

• Eredeti ár 0,5%-a 

• Ambulánsan 

végezhető 

• Kisebb kockázat 



Villamosenergia-termelés - szélturbinákkal 

Urban Green Energy (UGE), USA, 

New York) - Alcatel-Lucent  

(Franciaország)  

Alkalmazás mobiltelefon-adótornyokra 

(partnerek még: Verizon, Raytheon, 

U.S. Air Force, Gazely’s) 
http://www.sramanamitra.com/2010/02/02/deal-radar-2010-urban-green-energy/ 

A Wind-It fantázianevű projekt 

részeként olyan speciális oszlopok is 

készülnek, amelyek már gyártásuk 

pillanatában rendelkeznek szélturbina-

lapátokkal. 

A Kék Gazdaság – a jövő energiái 



MEGOLDÁS – szellőztetés a termeszek módszerével 

       90%-os energia-megtakarítás 



GAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉS 

Rövid távú költségek 

Példa: Harare – Kereskedőház 

1. A beruházás fedezeti pontja 55%-ról 46%-ra csökkent –  

3,5 milliárd dollár megtakarítás a beruházási költségekben. 

2. A működési költségek 10-15%-kal alacsonyabbak. 

Hosszú távú költségek 

Hosszú távon az árak is a természeti folyamatokhoz fognak 

alkalmazkodni, a természet 100%-os hatékonysága miatt. 

Olcsóbbat, jobbat, természetesebbet – abból, ami helyben 

rendelkezésünkre áll. 



Összegzés 

• Több, mint zöld gazdaság 

• A bevezetett innovációk célja az 

alapszükségletek jobb kielégítése  

• Nincs szükség magasabb árakra 

• Kiemelkedő megtérülési lehetőségek 

• Nem csak a felelősség, hanem a tényleges 

haszon inspirál beruházásra 

• A Kék Gazdaság elmélete hozzájárul a Föld 

fenntarthatóságához 

• Valóban fenntartható gazdaság a folyamatok 

egységes egésszé való rendezésével érhető el 



Kék gazdaság - Blue Economy 

10 év – 100 innováció – 100 millió új munkahely 

Köszönöm a figyelmet! 

www.akekgazdasag.hu               www.ktk.pte.hu 


