
Európai környezetgazdászok 
konferenciája Rómában

A Környezet- és Erőforrásgazdászok Európai Egyesülete (EAERE) idén Rómá-
ban tartotta – immár tizennyolcadik alkalommal – éves konferenciáját június 
29. és július 2. között. 

A  nagyszabású,  számos  egyetem  és 
kutatóintézet  képviselőinek  részvételével 
megtartott  rendezvénynek  a  Tor  Vergata 
Római  Egyetem  Közgazdasági  Kara  adott 
otthont.  Ennek  a  modern  egyetemnek  a 
Gazdálkodási  Kara  magas  szintű 
környezetgazdászi  képzést  nyújt  és 
kutatásokat  végez.  A  Kar  épületei 
ténylegesen  a  fővároson  kívül,  az 
agglomerációban  helyezkednek  el,  a 
várostól  délkeletre,  közel  a  Ciampino 
reptérhez,  egy  korábban  kietlen  területet 
beépítve.

A  konferenciára körülbelül  1400  dolgozat 
érkezett,  amelyekből  mintegy  600-nak  a 
bemutatására több mint félszáz szekcióban 
került  sor.  Mindezek  előtt  a  „nulladik” 
napon  egy  hulladékgazdálkodási 
előkonferenciára  is  sor  került.  A  további 
napokon  13  szekcióban  tartottak 
előadásokat és  vitákat:  Az  EU  Klíma 
politika:  Quo  Vadis?;  Energiagazdasági  
Nemzetközi  Szövetség; 
Energiahatékonyság  az  EU-ban,  USA-ban,  
Kínában,  Indiában  és  Japánban  – 
tapasztalatok;  A  zöld  növekedés 
ösztönzése  Afrikában  és  más  fejlődő  
térségekben: lehetőségek és kihívások (Világbank); Környezeti szempontú pénzügyi  
reform (OECD); Környezeti okok miatti migráció; Az energia szén-alapú árazása az  
EU-ban és azon kívül stb.

Az  egyes  szekciókon  belül  a  következő,  számomra  érdekes  előadásokat  találtam, 
(mindegyikre éppen az időbeli egyezőség okán nem sikerült beülnöm, és az alábbi 
felsorolás  még így  sem tükrözi  az  összes  előadást,  amelyet  meg szerettem volna 
hallgatni):

• Növekedés  és  az  optimális  ökoadó:  mikor  kell  átkapcsolni  a  fosszilisről  a  
megújuló energiaforrásokra? 
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• Az éghajlatváltozás gazdasági hatásainak integrálása egy általános egyensúly  
beállításakor

• Környezetpolitikai szigorúság és a közvetlen külföldi beruházások
• Ökoadók és szektorális versenyképesség a kicsi, nyitott gazdaságokban
• A globalizáció ellensúlyozhatja a potyautasságot?
• Egy  paradox  menedzsment  gyakorlata,  a  szervezeti  struktúrák  és  

energiahatékonyság anatómiája
• Szennyezés és gazdasági  növekedés: a környezeti  Kuznyec görbe maximum 

valószínűségi becslése
• A regresszív szennyezési adóktól a progresszív környezeti politikákig
• Milyen gyorsan kellene csökkenteni a széndioxid-kibocsátást? Egy játékelméleti  

megközelítés
• A  költséghatékonyságról  egy  üvegházhatású  gázkibocsátás-csökkentési  

beruházás támogatása kapcsán – empirikus evidenciák Svédországból
• A  szennyezési  engedélyek  piacának  bemutatása  a  morális  csapdahelyzet  

összefüggésében
• Kevesebb  vízhasználat:  háztartások  hajlandósága  a  decentralizált  vízközmű-

rendszerek megfizetéséért az ausztrál városokban
• Költségek  és  hasznok  az  EU  üvegházhatású  gázkibocsátásának  30%-os  

csökkentése esetén
• Vállalati társadalmi felelősségvállalás egy oligopóliumban
• Energiahatékonysági politikák az USA-ban és az EU-ban
• Szennyezői díjterhelés : egy árazási modell az út- és vasúti zajkeltés terén
• Magánközlekedés és az EU emisszió-kereskedelme: az újrafeldolgozásból eredő  

bevétel, közösségi közlekedés támogatása és forgalmi zsúfoltság hatása
• Politikai ráhatás a  nem együttműködő nemzetközi klímapolitikára 

Számos  előadás  foglalkozott  az 
úgynevezett  „zöld  paradoxon”  kérdésével 
és többen próbálták cáfolni, vitatni  azt.  A 
„zöld  paradoxon”  lényege  az,  hogy  a 
zöldülő  gazdaságpolitika,  a  szigorodó 
környezetvédelmi szabályozás arra ösztönzi 
a fosszilis energiahordozók kitermelésében 
érdekelt  vállalatokat,  hogy  fokozzák 
tevékenységüket,  amíg  ezt  a  szabályozók 
lehetővé  teszik.  Ily  módon  a 
környezetvédelmi  szabályozás  hozzájárul 
az éghajlatváltozás felgyorsulásához.
Az  egyes  dolgozatok  az  adott  probléma 
bemutatása mellett  mind arra törekedtek, 
hogy  modellek  felállításával  matematikai  alapra  helyezett  megoldást  adjanak.  Az 
előadást követően a soron következő előadó adott egy értékelést az elhangzottakról, 
kérdéseket  fogalmazott  meg  az  előző  előadó  felé.  Mindezt  interaktív  módon,  a 
résztvevő  hallgatóság  bekapcsolásával  vitatták  meg,  tartalmas  diskurzusokat 
folytatva.
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Habár  a  szekcióülések  képezték  a 
konferencia  gerincét,  sor  került  plenáris 
ülésekre  is.  A  környezetgazdaság  európai 
csúcskonferenciájához  illően  neves 
közgazdászokat,  köztük  sztárelőadókat 
sikerült  megnyerni.  Ennek a körnek tagja 
maga  a  szervezet  elnöke,  Sir  Partha 
Dasgupta,  a Cambridge-i  Egyetem 
közgazdasági  professzora  (szűkebb 
szakterületei: jólét és fejlődő gazdaságok, 
játékelmélet;  Előadása:  Az  egyéni 
fogyasztás  modellezése);  Dale  W. 
Jorgenson a Harvard Egyetem professzora 
(32  műve  jelent  meg  a  következő 
témákban:  információtechnológia  és  gazdasági  növekedés,  energia  és  környezet, 
adózás és beruházási hajlandóság; előadása címe: Energia, környezet és az amerikai  
növekedés); valamint Eric Maskin, aki 2007-ben harmadmagával kapott Nobel-díjat 
(előadásának címe: Aukciós elmélet a gyakorlatban: a brit CO2-aukció). 
Maskin  előadásában a  brit  kormány  által 
bevezetett,  CO2-kvóták  aukciós  eljárását 
mutatta  be.  A kormány 2003-ban először 
alkalmazta ezt a módszert. Lényege, hogy 
ösztönözze az emissziócsökkenést, egyben 
elismerve, hogy a csökkentés költséggel jár 
a vállalatok számára, amelyet ellentételezni 
kell. Az eljárás célja, hogy a meghatározott 
összegű büdzsé keretén belül maximalizálja 
a  vállalt  csökkentés  mértékét.  Először  az 
úgynevezett  diszkriminációs  aukciós 
eljárást  vizsgálták,  ebben  az  esetben  a 
legalacsonyabb  ajánlatokat  fogadják  el. 
Kiderült,  ez  nem eléggé  ösztönző  ahhoz, 
hogy lenyomja az ajánlati értéket és maximalizálja az emissziócsökkentést. Ezért új 
szabályok  kialakításával  egy  egyedi  ösztönzési  rendszert  alakítottak  ki.  Ennek 
lényege,  hogy  a  legalacsonyabb  ajánlatok  kiválasztásakor  a  cégek  a  második 
legalacsonyabbnak megfelelő összeget kapják meg, azaz valamivel magasabbat, mint 
amire  eredetileg  ajánlatot  tettek.  Arra 
törekszik  a  módszer,  hogy  a  csökkentés 
tényleges  költségeihez  igazodó  árra 
tegyenek  ajánlatot  a  cégek.  Annak 
érdekében,  hogy  a  teljes  pénzkeretet 
kihasználják,  annyi  alacsonyabb  ajánlatot 
tevő céget választanak ki nyertesnek, hogy 
az  eredeti  ajánlatnál  magasabb összeggel 
beleférjenek  a  büdzsébe.  Így 
erőteljesebben  ösztönzik  arra  a 
szereplőket,  hogy  alacsonyabb  ajánlatot 
tegyenek,  mert  jóval  nagyobb  eséllyel 
lesznek kiválasztva.
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Sor  került  mindezek  mellett  szakpolitikai 
panelbeszélgetésekre  is  a  jövőbeni 
klímatárgyalásokról. 

A  Konferencia  helyszínén  egy  külön 
teremben állandó kiállítást rendeztek be a 
konferenciára  készített  poszterekből 
(tablókból),  amelyek egy adott  környezeti 
tematikát  dolgoztak  fel  szövegesen. 
Példák:  Harc  az  erdőtelepítések  ellen?  
(szenegáli  esetpélda  feldolgozása),  A 
légszennyezés  okozta  halálozási  
arányszámok és ezek gazdasági költségei a 
fejlődő országokban: nigériai  esetpélda, A 
megújuló  energia  finanszírozható  magasabb  áramfogyasztás  mellett  –  bizonyítás  
Spanyolországból, A karbon alapú adózás elterjedtsége Kínában, Tiszta vagy „piszkos”  
energia- a megújuló források kockázata.

A konferenciának évek óta kötelező „kelléke” egy „állásbörze”. A résztvevő kutatók, 
PhD-sek  leadhatják  szakmai  önéletrajzukat,  amelyek  közül  a  szintén  jelenlévő 
egyetemi  tanárok,  professzorok  szemezgethetnek.  A  mostani  konferencián  még 
adjunktust is kerestek egy új-zélandi egyetem gazdálkodási karára. 

Az EAERE 3 díjat adott át a konferencián :
• Az Erik Kempe Díjjal félévente díjazzák a környezet-, és erőforrás–gazdaság 

terén  készített  legjobb  dolgozatot,  amelyet  publikáltak  is  egy 
szakfolyóiratban.  Háromtagú  nemzetközi  zsűri  dönt  a  legjobbról.  Most 
Gollier-Weitzmann:  „Hogyan  kellene  diszkontálni  a  távoli  jövőt,  amikor  a  
diszkontráta értéke bizonytalan?” című munkáját ítélték a legjobbnak.

• Az  Európai  Környezetgazdaságtani  Életmű-díjat  Michael  Hoel,  az  Oslói 
Egyetem professzora kapta munkásságáért.

• Az „Európa gyakorlati teljesítményéért az alkalmazott környezetgazdaság-tan 
terén” díjat Klaus Töpfer kapta, aki hozzájárult ahhoz, hogy a közvélemény 
alaposabban  megértse  a  környezetgazdaság-tan  gyakorlati 
alkalmazhatóságát Németországban és nemzetközi szinten. 

Népszerű  és  fontos  kísérő  rendezvények 
voltak  az  esti  társasági  események,  a 
nyitó- és búcsúparti. Itt kötetlen formában, 
pazar  helyszínen  és  ellátás  mellett 
ismerkedhettek  a  résztvevők.  Így  az 
etruszk  múzeumnak  otthont  adó  villában 
rendezett pazar nyitóvacsora, vagy az ókori 
fürdőromok  között  rendezett, 
állófogadással  felvezetett  szabadtéri 
operaelőadás  mind  kiváló  lehetőséget 
biztosítottak  erre.  Sikerült  megismerkedni 
például  a  jövő  évi  konferencia 
házigazdájának  képviselőivel  a  prágai 
Károly  Egyetemről.  Találkoztam  japán 
előadókkal  és  hallgatókkal,  akik  japán 
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egyetemek mellett a szingapúri egyetemet 
is  képviselték,  első  kézből  szerezve 
benyomásokat  az  ázsiai  viszonyokról. 
Beszélgettem  hulladékhasznosítással 
foglalkozó  holland  szakemberrel,  dán, 
román  stb.  közgazdásszal,  kutatóval 
különböző  egyetemekről.  Hazánkból 
összesen  egy  tanárral  találkoztam 
Gödöllőről  annak ellenére, hogy 2004-ben 
Budapest adott helyszínt a rendezvénynek. 
Az  ismerkedésen  kívül  volt  alkalmunk 
megtekinteni  az  egyetem  közelében 
tervezett,  CO2-kibocsátáscsökkentést 
szolgáló  botanikus  kert  első  kisebb 
kertjeibe.

Összefoglalva,  az  előkonferenciával  együtt  négy  napos  rendezvény  rendkívül  sűrű 
programjai révén sok érdekes, izgalmas előadást lehetett meghallgatni, vitákban részt 
venni.  Számos remek esemény szolgálta  a  kapcsolatépítést,  sok beszélgetőtársam 
külön üdvözölte, hogy a gyakorló (civil) szférából érkeztem. Látva a nem egyetemi, 
kutatói hátterű résztvevők alacsony reprezentáltságát, többen egyetértettünk abban, 
hogy  erősebb  információcserét,  visszacsatolást  szolgáló  „hidat”  kell  építeni  a 
tudományos és a gyakorló szféra között. Ezzel mindenki egyetértett, akár egy francia 
egyetemről jött dán közgazdász hölggyel,  akár egy szingapúri  egyetemről érkezett 
japán kutatóval  beszéltem erről.  Mivel  jövőre a régiónkban,  Prágában kerül  sor  a 
következő konferenciára, jó esély kínálkozik, hogy hazánkból is többen vegyünk részt 
rajta, egyben régiónk helyzete is kiemeltebben szerepeljen.

Budapest, 2011. július 20.

Borsos Gábor
(a Levegő Munkacsoport megbízásából)
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