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1992-ben a közgazdasági Nobel díjak körül kirobbant vitában Stiglitz meglepő állítással állt elő: „a 90-es évek öt chicagói Nobel-díjasának munkáiban nincs olyan megállapítás, ami áttörő jelentőségű volna bármely
alapvető tekintetben.” [Joseph Stiglitz interjú International Herald Tribune
Cohen, 1992). Arra próbált rámutatni, hogy a közgazdasági Nobel-díjasok
nem azzal foglalkoznak, hogyan lehetne megmenteni a Földet a szegénységtől, az analfabetizmustól vagy éppen a környezetpusztítástól, hanem
olyan dolgokkal, amik legfeljebb a pénzvilágot foglalkoztatják. A vitában
pozitív példaként merült fel Ken Galbraith neve, aki számos a világ gondjaival foglalkozó művet publikált. A világ közgondolkodását meghatározó,
máig érvényes műveket alkotó közgazdászt talán ezért sem jelölték Nobel
díjra. Nem tudni, hogy Stiglitz kritikája hatott, vagy más az oka, de Amartiya Sen 1998-ben, Stiglitz 2001-ben megkapta a közgazdasági Nobel
díjat. 2018-ban a Svéd Központi Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi
Emlékdíját két amerikai közgazdász William D. Nordhaus és Paul M. Romer
vehette át. Közülük Nordhaus a környezetgazdaságtan egyik klasszikusának tekinthető. Kutatásai középpontjában a társadalom és a természet
kölcsönhatásai állnak. A témával az 1970-es években kezdett foglalkozni,
amikor a fosszilis energiahordozók felmelegedést okozó hatása először
merült fel a tudományos közbeszédben. 1994-ben jelent meg könyve:
Managing the Global Commons: The Economics of Climate Change címmel.
Nordhaus DICE (Dinamic Integrated Climate-Economy Model) modelljének
első változata az energiagazdasággal foglalkozott. A modellt napjainkban
széles körben alkalmazzák az olyan klímapolitikai intézkedések, mint például a szénadó hatásainak a vizsgálata. Van tehát egy közgazdász, aki
azért kapott Nobel díjat, mert életét a klímagazdaságtan megalapozásának
szentelte. Az akadémiai világ ezzel hivatalosan elismeri, hogy a klímaváltozás létezik, és elismeri azt is, hogy a közgazdaságtannak vannak olyan
új irányai, amelyek a természet-gazdaság-társadalom viszonyát vizsgálják. Léteznek tehát modellek, amikkel kiszámíthatjuk, hogy mennyi a
szén társadalmi költsége (SCC), de a modellek eltérő számokhoz vezetnek.

Mindegyik modell nagyon érzékeny arra, hogy milyen társadalmi diszkontrátát választ a „szakértő”. A magas diszkontlábak „felértékelik” a közeljövő
történéseit. A fura ellentmondás, hogy a klímaváltozásnak a kedvezőtlen
következményei nem a közeli jövőben elviselhetetlenek. Bajba kerülünk,
ha azt várjuk a közgazdaságtudománytól, hogy megmondja, mit tegyünk
a világgal, és most a világot tágan értelmezhetjük. A természetet a természet törvényei uralják, de az élő természetet illetően alig tudjuk megmondani, hogy ez mit jelent. A társadalom a kapcsolatok hálózatát jelenti,
ennek működéséről is csak sejtéseink vannak. Miért pont a közgazdaságtan
lógna ki a sorból és adna egyértelmű válaszokat a feltett kérdéseinkre? Baj
volna, ha elhinnénk, hogy a modellek a társadalmi jólétet képesek maximálni. Ha az elosztási viszonyok egyenletesebbek, akkor talán, ha nem,
akkor hiába gondoljuk, hogy tízezer dollár per fő felett már nem szabadna,
hogy létezzen az analfabetizmus, és mindenkinek hozzá kellene jutni az
egészséges ivóvízhez is. A modellek és az átlagok sok mindent segítenek
megmutatni és megérteni, de meghagyják a felelősségünket a döntéseinkért. Nordhaus modellje is a probléma megértését segíti, de nem dönthet
helyettünk. Csak a felelőtlen ostobák gondolhatják, hogy ha az jött ki a
modellből, hogy „nem éri” meg az emberiségnek, az az erőfeszítés, amivel
a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését a kritikusnak tekintett 1,5
Celsius fokos határon belül tartjuk, akkor nincs gondunk a problémával.
A modell „eredménye” a választott diszkontlábon múlik. A diszkontlábat meg aszerint választjuk, hogy mennyire mohó az emberiségnek
a gazdagabbik töredéke. Mohóság, uzsora és még sorolhatnám azokat
a negatív konnotációval rendelkező kifejezéseket, amik a közgazdasági
gondolkodást áthatják. Ne legyünk mohók és ne akarjunk csak a következő húsz évre gondolni. Legyünk nagylelkűek a jövő generációk iránt és
hozzuk meg a szükséges áldozatot ükunokáink ükunokáinak a jövőjéért
is. A Lépések lapszám cikkei az ehhez szükséges értékrend létrejöttét
hivatottak támogatni.
Prof. Dr. Kerekes Sándor
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