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2010. március 19-én tudományos kerekasztal beszélgetést 

szervezett az ökológiai szolgáltatások méréséről a Jövő 

Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Hivatala, amelynek 

díszvendége Robert Costanza ökológiai közgazdász volt. 

 

Az olasz származású amerikai Robert Costanza a Vermonti Egyetem ökológiai 

közgazdasággal foglalkozó Gund Intézetének igazgatója, az ökológiai 

szolgáltatások elv megalapítója. Costanza professzor legfőbb kutatási területe az 

ökológiai és közgazdasági szisztémák egybecsengése, amely magában foglalja az 

energia és a materiális javak áramlását a gazdasági és ökológiai rendszereken 

keresztül, az ökológiai szolgáltatások kiszámolását, a biodiverzitás kérdéseit, a 

természetes tőke fogalmát, a különböző diszfunkcionális elszámolási 

rendszereket és ezek korrigálási lehetőségeit. 

 

A neves környezetgazdász a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és a 

Brit Nagykövetség vendégeként érkezett Magyarországra, első előadását március 

18-án a REC épületében hallgathatták meg az érdeklődők, köztük a JNO 

érdeklődő munkatársai. Az előadás témája az ökológiai szolgáltatások 

kiszámolása és a kifizetések beindítása volt. Aznap délután a professzor a 

Magyar Tudományos Akadémián rendezett „Towards Low Carbon Economy in 

Hungary: Business Perspectives & Recommendations” című üzleti kerekasztal 

beszélgetésen is részt vett. 

 

A JNO hivatalban március 19-én megrendezett kerekasztal beszélgetés fő témája 

az ökológiai szolgáltatások kiszámolásának és kifizetésének beindítása, valamint 

az ökológiai adósság kiegyenlítése volt Magyarországon, az EUn belül és azon 

túl. A kerekasztal beszélgetésen főként főként tudományos és szakmai körökben 

elismert ökológia közgazdasággal, fenntartható fejlődéssel és 

környezetvédelemmel foglalkozó kutatók és gondolkodók vettek részt. Többek 

között együtt gondolkodtunk Vida Gábor akadémikussal, Török Katalinnal, az 

MTA Botanika igazgatójával, Csutora Máriával a Corvinus Egyetem docensével és 

Kiss Tiborral a Pécsi Tudományegyetem közgazdászaival. Jelenlétével megtisztelt 

minket Jaime Barberis ecuadori nagykövet, aki beszámolt a „Yasuni ITT 

Kezdeményezés” jelenlegi állapotáról. 
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Yasuni kezdeményezés 

 

A környezetvédelmi program az ecuadori Yasuni Nemzeti Parkról kapta nevét, 

melyet az UNESCO két évtizede védett természeti területté nyilvánított. A 

rendkívül gazdag biodiverzitású amazóniai terület azonban hatalmas kőolajkincset 

is magában rejt - a becslések szerint 846 millió hordó nyersolajat, melynek 

értéke körülbelül hatmilliárd dollár. Az ecuadori kormány elhatározása értelmében 

örök moratóriumot szabnak ki az olajkitermelésre pénzügyi kompenzációért 

cserébe, melynek értéke megegyezik a moratórium révén elkerült szennyezésével. 

Az e célra létrehozott pénzügyi alaphoz többek között már Németország, 

Franciaország és Belgium is hozzájárultak önkéntes felajánlásaikkal. 

 

Costanza angol nyelvű előadása 

Az előadás tartalmi összefoglalója 
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