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Az agrár-közgazdaságtan és a bioökonómia: 
A 28. Nemzetközi Agrárközgazdasági 

Konferencia tapasztalatai 
JÁMBOR ATTILA – TÖRÖK ÁRON

Kulcsszavak: agrárgazdaságtan, bioökonómia, nemzetközi konferencia.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A Nemzetközi Agrárközgazdasági Társaság (IAAE) 28. alkalommal rendezte meg 
kongresszusát Brazíliában 2012. augusztus 18–24. között, közel 40 ország mintegy 
700 agrárközgazdászának részvételével, köztük számos nemzetközi, regionális és 
országos társaság és szervezet vezet inek közrem!ködésével. A kongresszus mot-
tója a bioökonómia volt, ennek jegyében a hét nap alatt 180 szekcióban közel 700 el -
adás hangzott el. A kongresszus kit!n  alkalmat biztosított a szakma kutatási irá-
nyainak követésére, ötletek gy!jtésére és a kapcsolatok építésére-ápolására is. A 
cikk célja, hogy a konferencián szerzett tapasztalatokat a teljesség igénye nélkül be-
mutassa az egyes napok programjainak rövid áttekintésével. Összességében világos, 
hogy a szakma legmagasabb szint! találkozója méltán lehet büszke hírnevére, és re-
méljük, hogy a cikk elolvasása minél több hazai kollégát ösztönöz a soron következ , 
2015-ös milánói kongresszuson való részvételre.

BEVEZETÉS

A Nemzetközi Agrárközgazdasági 
Társaság (International Association of 
Agricultural Economists – IAAE) 28. 
alkalommal rendezte meg kongresszu-
sát Brazíliában 2012. augusztus 18–24. 
között. Az Iguacu vízesés közelében szer-
vezett tanácskozáson mintegy 40 ország 
közel 700 agrárközgazdásza volt jelen, 
élükön a nemzetközi szakma elismert és 
neves vezet ivel. A konferencián a világ 
vezet  agrárközgazdászai voltak jelen. A 
teljesség igénye nélkül a kongresszust je-
lenlétével megtisztelte mind a nemzetközi 
(IAAE), mind az európai (EAAE), az ame-
rikai (AAEA), az ausztrál (AARES) és az 
angol (AES) agrár-közgazdasági társaság 
jelenlegi elnöke és több korábbi vezet je, 
az IFPRI (Nemzetközi Agrárgazdasági 
Kutatóintézet) elnöke, a Világbank, FAO, 

OECD, ENSZ több képvisel je, az Európai 
Bizottság vezet  agrárközgazdásza, vala-
mint számos nemzetközileg elismert pro-
fesszor olyan egyetemekr l, mint például 
a UC Berkeley vagy a Cornell. Hazánkat 
heten képviselték a tanácskozáson. 

A kongresszus kiemelt témája a 
bioökonómia volt, amely jelzi az agrárgaz-
daságtan helyének és környezetének vál-
tozását a nemzetközi kutatási színtéren. A 
bioökonómia egy viszonylag új elnevezés, 
melyen a szerves anyagok termelésének és 
felhasználásának gazdaságtanát és gazda-
sági elemzését értik. Ide tartozik tehát az 
élelmiszer-termelés, a mez gazdasági ere-
det! nem élelmiszertermékek feldolgozása 
és a bioenergia-termelés valamennyi for-
mája. Nem sorolják azonban a bioökonómia 
tárgyába a gyógyszergyártás egyetlen te-
rületét sem. A bioökonómia fogalmának 
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megjelenéséhez az élettudományok terén 
elért új felfedezések és a klímaváltozással 
összefügg  kihívások járultak hozzá. Az 
elmúlt években olyan új módszerek és el-
járások születtek, amelyekkel a mez gaz-
daság egyrészt képes termelési hatékony-
ságát növelni a környezet min ségének 
megóvása mellett, másrészt számos új ter-
méket is képes el állítani (pl.: bioenergia, 
bioüzemanyagok, biom!anyag stb.). A fenti 
fejl désnek köszönhet en a mez gazdasá-
gi szektor és más primer szektorok közötti 
viszony egyre szorosabbá válik, amelyet 
mára a tudomány is felismert. A téma fon-
tosságát többek között jelzi, hogy az Euró-
pai Bizottság kiemelt prioritásként kezeli a 
bioökonómiát a jöv ben (az Európa 2020 
Stratégia részeként), és következ  hétéves 
költségvetésében komoly forrásokat tervez 
elkülöníteni ezen a téren történ  kutatások 
támogatására.

A fentiek jegyében fogant tudományos 
tanácskozás témái a szakma kutatási kér-
déseinek széles spektrumát lefedték plená-
ris el adások, szervezett szimpóziumok, 
el adások és poszterek formájában. A hét-
napos konferencián 180 szekcióban közel 
700 el adás hangzott el (lásd 1. táblázat), 
szekciónként átlagosan 3-4 el adással, ösz-
szesen 1,5-2 órás id sávokban. 

A következ kben az egyes napok prog-
ramjaiba adunk rövid betekintést. Az egyes 
el adások anyagai egyébként elérhet k az 
IAAE hivatalos honlapján és az AgEcon 
adatbázison keresztül is.

BETEKINTÉS A KONGRESSZUS 
PROGRAMJÁBA

A kongresszus egy el konferenciával 
(workshoppal) vette kezdetét az els  (vagy 
inkább nulladik) napon, amelyen a szoká-
soknak megfelel en a különböz  kutatási 
projektek vezet i által szervezett szekciók-
ban lehetett megismerni az innováció, az 
agrárpiaci modellezés vagy akár a klíma-
változás terén elért új eredményeket. 

A konferencia második napjának regge-
lén Keijiro Otsuka leköszön  IAAE-elnök 
hivatalosan is megnyitotta a kongresszust 
és üdvözölte a közel 40 országból érkez  
küldötteket. Ezt követ  elnöki el adásá-
ban a globális élelmezésbiztonságról és 
jövedelemeloszlásról, valamint a változó 
komparatív el nyök természetér l beszélt 
a világ mez gazdaságában, utalva ezzel a 
fenti témák kiemelked  szerepére a szak-
mában. A reggeli megnyitón  t követte 
Peter Hazell, a Londoni Egyetem elismert 
professzora, aki az afrikai mez gazdaság 
helyzetét és lehet ségeit elemezte a ma-
gas élelmiszer- és energiaárak korában az 
Elmhurst Jubileumi El adása keretében. 

A megnyitó után elkezd dtek a tizenöt, 
egymással párhuzamosan futó szekciók-
ba sorolt el adások. A szervez k kiválóan 
összeállították a programot, mindenki 
találhatott minden id sávban olyan té-
mát, amely kifejezetten érdekelte vagy 
éppen aktuális kutatási területéhez kap-
csolódott. Természetesen olyan eset is 

Szekció megnevezése Szekciók száma (db) Elhangzott el adások száma (db)

Plenáris 6 15

Szimpózium 46 194

Panel 16 52

Elfogadott el adás 75 270

Elfogadott poszter 37 153

Összesen 180 684

1. táblázat
A kongresszuson tartott el adások típusai és összegz  adatai

Forrás: saját szerkesztés a kiadott program alapján
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el fordult, hogy egyszerre több szekció 
is érdekelt valakit – ilyenkor jellemz en 
felosztották egymás között a kollégák, ki 
hová megy, majd a kávészünetekben meg-
vitatták a különböz  szekciók tapasztala-
tait. Az egyes szekciókban egyébként 3-4 
el adásra került sor, és volt elég id  a kér-
désekre, vitára is. A szekciók elnöki tisztét 
elismert kutatók és szakemberek töltötték 
be, ami jól segítette a magas színvonalú 
szakmai vitát. Jó volt azt is látni, hogy 
mindenütt legalább 25-30 ember végig 
jelen volt az el adókon kívül, amely hoz-
zájárult az élénk vitához. 

A szekciók témánkénti besorolása jól 
jelzi az agrárgazdasági szakma jelenlegi 
kutatási irányait (2. táblázat). A leginkább 
kutatott terület az el adások alapján a 
termelékenység-hatékonyság-technológia 
témakör volt, míg a kongresszuson leg-
kevésbé az innováció és a GMO kérdései 
kerültek el . A legtöbb el adás komoly 
módszertani (leginkább ökonometriai) 
háttérrel rendelkezett, amely egyrészt jelzi, 
milyen irányú cikkeket várnak nemzetközi 
szinten, másrészt elvárja a hallgatóságtól 
a módszerek ismeretét az elmondottak 
megértéséhez. A 2. táblázat továbbá arra 
is rávilágít, hogy a kongresszuson alap-
vet en hagyományos agrár-közgazdasági 
témák kerültek el térbe, és csak néhány 

szekció foglalkozott a mottóban szerepl  
bioökonómia kérdéskörével.

Id rendben haladva a második nap dél-
utánja az agrárpénzügyekr l és Þ nanszí-
rozásról szóló plenáris el adással folytató-
dott, majd a poszterszekciók következtek, 
ahol a nyomtatott anyagok el tt állva lehe-
tett kérdéseket feltenni a kutatóknak, illet-
ve kisebb séta közben betekintést nyerni a 
szakma kutatási témáinak sokszín!ségébe. 
Mivel a küldöttek egy része csak délutánra 
érkezett meg és regisztrált a konferenciá-
ra, az estét egy újabb megnyitó és köszön-
t  vezette fel, ezúttal azonban kötetlenebb 
formában, a konferenciának helyet adó 
szálloda kertjében tartott fogadással egy-
bekötve, ahol jó lehet ségük volt a kollé-
gáknak egymást üdvözölni.

A kongresszus harmadik napját megnyi-
tó plenáris ülés témája a szegénység és koc-
kázatok volt a mez gazdaságban, amelyen 
rendkívül színvonalas el adások hangzot-
tak el a téma nemzetközi vetületeit is vizs-
gálva. A délel tt további részében újabb 
poszterszekciók következtek, majd délután 
el re szervezett szimpóziumok folytatták a 
sort, ahol az egyes szakterületek elismert 
kollégái tartottak el adást a legkülön-
böz bb témákban. Az európai küldöttek 
számára leginkább népszer! szimpózium 
ebben az id sávban a Közös Agrárpolitika 

Téma megnevezése El adások 
száma (db)

Téma megnevezése El adások 
száma (db)

Termelékenység, hatékonyság, technológia 84 Agrárpolitika 47

Regionális mez gazdaság 
(esettanulmányok)

82 Szegénység és nemek közti 
egyenl ség

39

Környezet és klímaváltozás 70 Agrárkereskedelem 32

Er források hasznosítása 63 Bioüzemanyagok 27

Élelmezés- és élelmiszer-biztonság, árak 59 Fogyasztói magatartás 27

Mez gazdasági fejlesztés, beruházás és 
pénzügyek

54 Id járás, kockázatok 25

Vidékfejlesztés 52 Innováció és GMO 23

Összesen 684

2. táblázat
A kongresszuson tartott el adások témái és az el adások száma

Forrás: saját szerkesztés a kiadott program alapján
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jöv jét tárgyaló volt, ahol a téma neves szak-
ért i (Giovanni Anania, Jean-Christophe 
Bureau és Alan Matthews) tartottak el -
adásokat a soros KAP-reform jelenlegi 
állásáról és a várható jöv r l, mintegy 50 
ember részvételével, amelyet parázs vita és 
számos kérdés követett. A szimpóziumokat 
párhuzamos panelel adások és kora estébe 
nyúló újabb szekciók követték, így estére a 
résztvev k többsége szívesen fogyasztott el 
némi ételt-italt a szálloda bárjában, közben 
tapasztalatokat cserélve.

A szakmai programokban b velked  
harmadik napot egy lazább negyedik kö-
vette, amikor délel tt Brazília mez gazda-
ságának különböz  vetületeivel ismerked-
hettek meg az érdekl d k, délután pedig a 
résztvev ket buszokkal vitték el a méltán 
világhír! Iguacu vízesés brazil oldalára. 
A rendkívül látványos és szemet gyönyör-
ködtet  természeti csodák, illetve a több 
száz vízesés megdöbbent  közelsége a szó 
szoros értelmében felfrissítették a küldöt-
teket és aktív kikapcsolódást biztosítottak 
mindenki számára. A túra után pedig sor 
került a kongresszus második fogadására, 
ahol éjszakába nyúlóan nyílt mód a kötet-
lenebb beszélgetésre és a kapcsolatok épí-

tésére-ápolására. Külön öröm volt a világ 
minden tájáról érkez  számos Þ atal kuta-
tóval találkozni, ami azt bizonyítja, hogy 
van érdekl dés a szakma iránt, és hogy 
Þ atalként is meg lehet jelenni nemzetközi 
érdekl désre számot tartó, értékes kutatá-
sokkal. Az ebédek, kávészünetek és fogadá-
sok alatt lezajlott beszélgetések és elmesélt 
történetek pedig meger sítik az embert 
abban, hogy a Þ atal kutatók el tt álló aka-
dályok leküzdhet k és ösztönöznek arra, 
hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk a 
jöv ben. Számos alkalom nyílt tehát egy-
más megismerésére és új kapcsolatok épí-
tésére, illetve a meglév k ápolására.

Az ötödik nap délel ttjén szekciókba 
sorolt el adásokra és szimpóziumokra le-
hetett ellátogatni, ahol az agrárkörnyezeti 
témáktól kezdve a földhasználaton, szövet-
kezeteken és hatékonysági elemzéseken át 
egészen a vidékfejlesztésig tucatnyi témá-
ból válogathattak az érdekl d k. A legtöbb 
szekció mind a fejl d , mind a fejlett orszá-
gok agrárgazdaságából (vagy a kongresz-
szus mottójához híven biogazdaságából) 
hozott példákat és eseteket, ami segítette a 
témák nemzetközi kontextusba helyezését 
és motiválta a küldöttek közötti eszmecse-

Elnökség az egyik plenáris ülésen (a szerz k felvétele)
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rét. Itt már jól érzékelhet  volt, hogy egy 
ilyen kongresszus össze sem hasonlítható 
egy európai vagy akár hazai konferenciá-
val, mivel az el adók és a résztvev k olyan 
mérték! diverzitása jelenik meg egy he-
lyen, amely máshol nem elképzelhet . A 
közeg egyébként rendkívül ösztönz leg hat 
az emberre, a cikk írói is számos új ötletet 
és kutatásra érdemes témát gy!jtöttek a 
hét folyamán. Délután a nap plenáris el -
adásokkal folytatódott (technológia, ter-
melékenység és beruházások témakörben), 
majd poszterek és panelel adások követ-
keztek. 

A konferencia programját az ebédszüne-
tekben megtartott mini szemináriumok is 
színesítették. A világhír! AgEcon adatbá-
zis képvisel i ezeken olyan praktikus infor-
mációkat osztottak meg a kutatókkal, mint 
például a hivatkozásjegyzéket összeállító 
programok listája, a hatékony publikációs 
marketing fogásai vagy a gyors informá-
ciókeresés eszközei.

A kongresszus hatodik napját a korlátos 

er forrás-ellátottság témakörében szer-
vezett plenáris el adások nyitották meg, 
majd újabb szekciók és szimpóziumok kö-
vetkeztek a már megszokott módon. A nap 
nagy részében dönt en a fejl d  országok 
biogazdaságát érint  témák kerültek na-
pirendre, úgy mint az éhezés, szegénység, 
beruházások és fejlesztés, nemek közötti 
egyenl tlenségek és a vízellátás. A hatodik 
nap délutánján került sor a legjobb el adá-
sok és azokhoz kapcsolódó cikkek elisme-
résére, különböz  díjak átadásával. A díjak 
átadása és a köszönt k, majd a hivatalos 
zárás az esti fogadáson folytatódott, ahol 
a hagyományokhoz híven a társaság újabb 
örökös tagokat is választott, majd a koráb-
bi elnök (Keijiro Otsuka) jelképesen átadta 
posztját az új elnöknek (Johan Swinnen). 
A zárófogadás azonban még nem jelen-
tette a konferencia végét, mivel a hetedik 
napon további szekciók és plenáris el -
adások várták az érdekl d ket. Az utolsó 
plenáris el adások témája az állam szere-
pének felülvizsgálata volt az agrárpiacok 

Beszélgetés az egyik kávészünetben (a szerz k felvétele)
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m!ködésében, melyet a hivatalos zárás és 
termelékenységnövekedés általi szegény-
ségcsökkentést vizsgáló konferencia utáni 
workshop követett. Összességében hazánk 
hét képvisel je is aktívan hozzájárult a 
tudományos tanácskozáshoz: három el -
adással, két poszterrel és egy szekcióelnöki 
pozícióval voltunk jelen.

A kongresszus során megtartott közgy!-
lés határozatai alapján a szakmai kérdé-
sek mellett néhány szervezeti változást is 
érdemes megemlíteni az IAAE-nél. El -
ször is a társaság következ  elnöke Will 
Martin ausztrál agrárközgazdász profesz-
szor lesz, aki jelenleg a Világbanknál dol-
gozik. Megújult a végrehajtó bizottság is, 
az új tagok: Kym Anderson (University 
of Adelaide), Stephan von Cramon-
Taubadel (Georg August University), Sara 
Savastano (University of Rome), Maximo 
Torero (IFPRI) és Nick Vink (University 
of Stellenbosch). További fontos változás, 
hogy a jöv ben tagonként zajlik majd a 
szavazás, amely jelent sen leegyszer!síti 
a folyamatot. A korábbi hagyományokkal 
ellentétben azonban nem sikerült döntést 
hozni a hat év múlva esedékes kongresszus 
helyszínér l.  

ÖSSZEGZÉS 

A cikk végén érdemes néhány általános 
következtetést levonni. El ször is a kong-
resszus egyik legf bb üzenete, hogy az 
agrárgazdaságtan továbbra is önálló tudo-

mányterületnek tekinti magát, amelynek 
kialakult elemzési módszerei és kutatási 
területei vannak. Ezek a területek azon-
ban b vülni látszanak, a kutatási kérdések 
spektruma pedig kib vül a bioökonómia 
létjogosultságának bevezet ben leírt logi-
kája alapján. 

Másik fontos következtetés, hogy a kong-
resszuson alapvet en hagyományos agrár-
közgazdasági témák kerültek el térbe, és 
csak néhány szekció foglalkozott a mottó-
ban szerepl  bioökonómia kérdéskörével. 
További fontos következtetés, hogy a kong-
resszuson való részvétel semmilyen más 
konferencia-részvétellel nem összehason-
lítható, mivel az el adók és a résztvev k 
olyan mérték! diverzitása jelenik meg egy 
helyen, amely máshol nem elképzelhet . 

A kongresszus összegzésénél nem szabad 
megfeledkezni a konferencia szervez inek 
méltatásáról sem. A konferencia rendkívül 
magas színvonalú szervezése is hozzájárult 
a szakmai sikerességhez. Az események 
lebonyolításának gördülékenységével, a 
kiváló ellátással, a kirándulással, az esti 
fogadások megszervezésével és az egyéni 
problémák kezelésével mindenki elégedett 
lehetett.
"szintén reméljük, hogy a fenti beszá-

moló minden hazai kollégának felkeltette 
az érdekl dését az IAAE kongresszusai 
iránt, és hogy minél többen jelen lehetünk 
a soron következ  világkonferencián Milá-
nóban, 2015-ben.
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