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A Jelentés előzményei és célkitűzései
• 2005 júliusában indult a munka, az Egyesült Királyság
pénzügyekért felelős miniszterének felkérésére,
• Projekt-vezető: Sir Nicholas Stern
• Tárgy:
– az alacsony ÜHG kibocsátású gazdaságra való áttérés (a
mitigáció) közgazdasági hátterének (tennivalók, módszerek,
időkorlátok, stb.) vizsgálata,
– az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (az
adaptáció) potenciális lehetőségeinek vizsgálata,
– az Egyesült Királyságra vonatkozó specifikus következtetések,
ajánlások megfogalmazása.

• Határidő: 2006 ősze
• Forma: Összefoglaló Jelentés (~600 old.)
Döntéshozói Összefoglaló (~30 old.)
Összefoglaló Következtetések (3 old.)
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Az éghajlatváltozás jelei és előrebecslése
• A Stern Review-ben az IPCC Harmadik Értékelő Jelentésén (Third
Assessment Report, TAR) alapszik.
• 2007 február: megjelent az IPCC Negyedik Értékelő Jelentésének
első része (AR4 WG1 PS)
fő következtetéseiben nem tér el a
TAR-tól

A az utolsó 10.000
évben végbement ÜHG
koncentráció változások
a földi légkörben
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Az éghajlatváltozás jelei
• Az üvegházhatás pozitív és negatív tényezői és nettó értéke a jelenben (bal)
• A fontosabb észlelt globális változások a közelmúlttól a jelenig (jobb)
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Az éghajlatváltozás jelei
• Az észlelt globális felmelegedés az egyes régiókban 2005-ig

Modell-eredmények ÜHG nélkül
Modell-eredmények ÜHG- vel
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Az éghajlatváltozás előrebecslése
• A 2100-ig bekövetkező globális felmelegedés előrebecslése 6
SRES (IPCC Special Report on Emission Scenarios, 2000) ÜHG
kibocsátási szcenárió alapján
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Az éghajlatváltozás előrebecslése
• A 2020-2029 és a 2090-2099 időszakokra előrebecsült átlagos
felmelegedés globális eloszlása 3 SRES (IPCC Special Report on
Emission Scenarios, 2000) kibocsátási szcenárió alapján
(viszonyítási alap: az 1980-1999 időszak)
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Az éghajlatváltozás előrebecslése
• A 2090-2099 időszakra előrebecsült téli (DJF) és nyári (JJA) relatív
csapadékösszeg változás átlagos globális eloszlása az A1B SRES
(IPCC Special Report on Emission Scenarios, 2000) kibocsátási
szcenárió alapján (viszonyítási alap: az 1980-1999 időszak)
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A JELENTÉS ALAPGONDOLATA, LOGIKAI
FELÉPÍTÉSE ÉS MÓDSZERTANA I.
•

A Jelentés alapgondolata:
Közgazdasági eszközökkel bebizonyítani azt, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos határozott, idejében megtett intézkedések
haszna nagyobb, mint azok költsége
Bemutatni az intézkedések leghatékonyabb módszereit

•

A Jelentés logikai felépítése:
Első rész (Part I + Part II + Part III):
1. Éghajlatváltozás
Környezeti következmények
Társadalmi és gazdasági következmények
Költségek
2. A légköri ÜHG koncentráció stabilizációja
Költségek
Hatások a növekedésre és a fejlődésre
Második rész (Part IV + Part V + Part VI):
1. A kibocsátás-csökkentés és szabályozás módszerei
2. Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás módszerei
3. Az éghajlat-változási politika nemzetközi rendszerei és
módszerei
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A JELENTÉS ALAPGONDOLATA, LOGIKAI
FELÉPÍTÉSE ÉS MÓDSZERTANA II.
•

A Jelentés módszertani alapjai:
– A „kockázat közgazdaságtana” , azaz a valószínűség-számítási
módszerekkel történő kockázatbecslés széleskörű alkalmazása, az
eredmények megfogalmazásában is
– Három különböző módszer alkalmazása a költségbecslések
előállítására:
• Hatások és ágazatok szerint lebontott módszerek alkalmazása
• Integrált hatásbecslési modellek ( ill. az azokba beágyazott
makrogazdasági modellek) alkalmazása
• Az üvegházgáz-kibocsátások társadalmi költségének és a kibocsátáscsökkentés határköltségének összehasonlítása (matematikai
értelemben perturbációs módszerek alkalmazása)
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – HATÁSOK I.
Légkör és éghajlat
•

A jelenlegi gazdasági fejlődés változatlan továbbfolytatása (businessas-usual, BAU szcenárió) esetén az üvegházgáz-kibocsátás
következtében fellépő éghajlatváltozás nagyon súlyos és visszafordíthatatlan következmények egyre növekvő kockázatát jelenti:
– Jelenleg 430 ppm CO2e (széndioxid-egyenérték) a légköri ÜHG
koncentráció az ipari forradalom előtti 280 ppm-mel szemben, és évente
2 %-kal nő,
– A jelenlegi trend mellett 2050-re, de a BAU esetén 2035-re 550 ppm légköri
ÜHG koncentráció várható, ami – kerekítve – az ipari forradalom előtti érték
200 %-a
ez minimálisan 77 % valószínűséggel 2 oC-ot meghaladó
globális felmelegedést okoz majd ,
– A BAU esetén 2100-ra 850 ppm (300 %) légköri ÜHG koncentráció
min. 50 % valószínűséggel 5 oC-ot meghaladó felmelegedés
„ismeretlen terület”, mivel a legutóbbi glaciális (jégkorszak) mélypontján
volt 5 oC-kal hidegebb a Föld.

2007. 03. 28.

Stern Review

12

A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – HATÁSOK II.
Természeti környezet
•

Az éghajlatváltozás a Föld lakosságának alapvető életfeltételeit – a
vízhez való hozzájutást, az élelmiszer-termelést, az emberek
egészségét, valamint a föld és a környezet használatát – fenyegeti:
– A gleccserek leolvadása
áradások kockázata, majd vízhiány: India,
Nyugat-Kína, Dél-Amerika (Andok),
– Csökkenő terméshozamok Afrikában
éhínségek kockázata, magasabb szélességeken először (+2 oC) hozam-növekedés, majd (+2 oC)
csökkenés,
– Hőség és alultápláltság okozta betegségek, állatok közvetítésével terjedő
fertőző betegségek száma nő, fagyhalálok száma csökken,
– Tengerszint-emelkedés 100 milliós-1 milliárdos nagyságrendű lakosságot
fenyeget (Banglades, Vietnam, Karib-tengeri, Csendes-óceáni szk.)
Fenyegetett megapoliszok: Tokió, New York, London, Kairó, stb.
– Biológiai életközösségek (ökoszisztémák) igen sebezhetőek: +2 oC
felmelegedésnél a fajok 15-40 %-a kipusztul. Óceán fokozódó savasodása:
korallzátonyok élővilága, halállomány fenyegetett.
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – HATÁSOK III.
Természeti környezet
•

Az éghajlatváltozás okozta károk a Föld folytatódó felmelegedésével
egyre nagyobbak lesznek, ill. egyre nagyobb kockázatot jelentenek:
– A regionális időjárási-éghajlati rendszerek (monszunok, El Nino, stb.)
hirtelen változásai térben és időben
kockázat,
– Az Amazonas menti esőerdő részleges, v. teljes pusztulása, kiszáradás
2-3 oC felmelegedés esetén (instabil ökoszisztéma)
kockázat,
– Az arktikus és antarktikus tengeri és szárazföldi jégtakarók leolvadása a
Föld lakossága 5 %-ának lakóhelyét fenyegeti
valószínű:
¾ Arktikus tengeri jég : nyáron jégmentesség,
¾ Grönland jegének visszafordíthatatlan leolvadása: terület 20-40 %-a,
¾ A nyugat-antarktiszi jégmező leszakadása.

– Az atlanti-óceáni termohalin cirkuláció (THC), a Golf-áramlat „hajtómotorjának” gyengülése,
valószínű, ill. leállása
kockázat
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Integrált
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – HATÁSOK IV.
Társadalom és gazdaság
•

Az éghajlatváltozás hatásai nem egyenletesen oszlanak el – a
legszegényebb országok és emberek fogják a legkorábban és
legjobban megszenvedni azokat. Akkor pedig, amikor a károk
megjelennek, már túl késő lesz a folyamatot visszafordítani. Ezért
nagyon messzire kell előretekintenünk.
– Nagy éves és évközi csapadék-változékonyság + mezőgazdaság-függés +
pénzügyi források szűkössége = sebezhetőség.

•

Az éghajlatváltozásnak eleinte lehetnek kisebb pozitív hatásai néhány
fejlett ország esetében, de a BAU forgatókönyv szerint az évszázad
közepére vagy végére várható nagyon nagy hőmérséklet-növekedés
esetén a változás már ott is nagyon káros, pusztító hatású lesz.
– Északon (Kanada, Skandinávia, Oroszország) eleinte előnyök,
– Déli mérsékelt és szubtrópusi régiókban hátrányok a mezőgazdaságban,
– Mindenütt nő a viharok és áradások kockázata és a sebezhetőség (nő a
fajlagos kárérték).
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – HATÁSOK V.
Társadalom és gazdaság
•

Költségek

Az integrált értékelési modellek olyan eszközt adnak a kezünkbe,
amely lehetővé teszi az éghajlatváltozás gazdaságra gyakorolt teljes
hatásának meghatározását; becsléseink azt mutatják, hogy ez a hatás
valószínűleg nagyobb lesz az eddig becsültnél:
– A korábbi becslések: +2-3 oC
0-3 % GWP (globális GDP) veszteség,
túl optimisták,
– A BAU esetén 2100-ra +5-6 oC
5-10 % GWP (globális GDP) veszteség,
– A Jelentés a PAGE 2002 integrált értékelési modellt használja: IPCC TAR
forgatókönyv vs. megnövelt pozitív visszacsatolások

Kárbecslési eredmények a BAU esetén (2000-2200 időszak átlaga):
1. Az éghajlatváltozás okozta kár alapértéke csak a közvetlen költségek
figyelembe vételével a globális fogyasztás (GC) 5 %-a,
2. A kárösszeg nő a következő tényezők figyelembe vételével:
a. A nem-piaci hatások (egészség, környezet)
GC 11 %-ára,
b. Esetleges nagyobb éghajlat- érzékenység
GC 7, ill. 14 %-ára,
c. Súlyozás
alkalmazása a szegény
országok
2007.
03. 28.
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terhei esetében
GC 9, ill. 17 %-ára.

A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ I.
A probléma
Az üvegházgáz
kibocsátások
ágazatonkénti
megoszlása a
világ átlagában
2000-ben (a
teljes kibocsátás
42 Gt CO2e volt)
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ II.
Követelmények és lehetőségek
•

A kibocsátásokat ma és a jövőben is a gazdasági növekedés irányítja;
emellett a légköri üvegházgáz-koncentráció stabilizációja
megvalósítható, és összhangba hozható a folytatódó növekedéssel:
– A teljes kibocsátás 1850-től a jelenig 70 %-ban Európából és ÉszakAmerikából származik, a fejlődő világ részesedése <25 % volt ez idő alatt,
– Ma és főleg a jövőben ez az arány valószínűleg fordított lesz,
– A légköri üvegházgáz-koncentráció bármely szinten való stabilizálása a
kibocsátásnak a földi rendszerek ÜHG elnyelő kapacitásával (~5 Gt/év)
való egyensúlyba hozása; ez a mai éves (> 42 Gt/év) kibocsátás több,
mint 80 %-os csökkentését igényli
– Ma már elméletileg megvan a lehetőség a gazdasági növekedés és fejlődés
(GNF), valamint az ÜHG kibocsátás-növekedés „szétcsatolására”, a GNF
folytatható kibocsátás-csökkentés esetén is,
– A Jelentés a légköri ÜHG koncentráció 450-550 ppm CO2e közötti szinten
való stabilizálásával (mint reálisnak ítélt lehetőséggel) foglalkozik.
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ III.
Követelmények és lehetőségek
Elméleti kibocsátáscsökkentési „pályák” a
légköri ÜHG koncentráció
550 ppm CO2e szinten
történő stabilizációjára:
- Minél később kerül sor a
kibocsátás-csökkentésre,
annál gyorsabb ütemben kell
azt végrehajtani.
- A táblázat az egyes pályákhoz tartozó maximális 10 éves
átlagos kibocsátás-csökkentési
ütemet mutatja
- A „túllövés” azt jelenti, hogy
az adott pálya mentén 550
ppm -nél nagyobb légköri ÜHG
koncentráció is fellép
2007. 03. 28.
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ IV.
Lehetőségek - Költségek
•

A radikális kibocsátás-csökkentés megvalósítása költségekkel jár. A
Jelentés szerint az 500–550 ppm CO2e szinten való stabilizáció éves
költsége a 2050-ig tartó időszakban a GDP 1 %-a körül lesz – ez igen
jelentős, de még kezelhető költségszint:
–

A kibocsátás-csökkentés 4 alapvető módszere:
1. A magas kibocsátású gazdaságból származó áruk és szolgáltatások
iránti kereslet csökkentése,
2. A hatékonyság növelése, amely pénz- és kibocsátás-megtakarítást
jelent,
3. A nem energiatermelési jellegű kibocsátások – pl. az erdőirtás –
elkerülése,
4. Alacsony kibocsátású technológiákra való áttérés az áram- és a
hőtermelésben, valamint a közlekedésben-szállításban.

–

A kibocsátás- csökkentés költségbecslését a jelentésben két módszerrel
végzik el:
 Ágazati bontásban, elsősorban az utolsó 3 módszerre koncentrálva
(az első nem számszerűsíthető)
felső becslést ad (1. hatása),
 Makrogazdasági modellek alkalmazásával
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ V.
Lehetőségek - Költségek

•

•

Költségbecslési eredmények stabilizáció esetén (2000-2100 időszak
átlaga):
Az ágazati erőforrás-becslések szerint az 550 ppm CO2e szinten történő
stabilizációhoz szükséges kibocsátás-csökkentés költségének felső határa a
2050-g terjedő időszakban átlagosan a globális GDP 1 %-a körül lesz, a
szórási tartomány pedig -1 % (nettó nyereség) és 3,5 % között van
A makrogazdasági modellekkel kapott eredmények megerősítik ezt a
becslést, a 2100-ig terjedő időszakra vonatkozó előrebecslések azonban
már erős szórást mutatnak
•

A 450 ppm szinten való stabilizáció irreális: hirtelen nagymértékű
kibocsátás- csökkentést igényel, elviselhetetlenül magas költségekkel

•

A következő 10-20 év cselekvései döntőek: az 550 ppm szinten való
stabilizáció még gyenge kibocsátás-csökkentés esetén is
elérhetetlenné válik
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ VI.
Költségek
Makrogazdasági modellekből nyert költségbecslések szórási diagramja
A CO2-csökkentés költségei a világ GDP-jéhez (GWP) mérve a
csökkentési szint függvényében
A viszonyítási alap a
2000. évi GWP: 45
billió USD (7200
USD/fő)

World Resources
Institute
IPCC Special Report on
Emission Sce.

A viszonyítási alap a
2000. évi kibocsátási
szint: 42 Gt CO2e

Innovation Modelling
Comparison Project
2007. 03. 28.
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ VII.
Hatás a gazdasági növekedésre és fejlődésre
•

Az alacsony üvegházgáz-kibocsátású gazdaságba (low carbon economy, LCE) való átmenet a versenyképesség terén új kihívásokat
teremt, de lehetőségeket is nyújt a növekedésre:
– Az alacsony kibocsátású alternatív energiák piaca 500 milliárd USD körül
lesz 2050-re,
– Szükségtelenné válik a jelenlegi 250 milliárd USD összegű energiatámogatások rendszere,
– Járulékos hasznok is jelentkeznek, pl. a légszennyezettség csökkenése,
– Az egyes nemzetek energia-biztonsága nő az energiatermelés
diverzifikálódásával.

•

Az éghajlatváltozás várható káros hatásainak csökkentése nagyon
kívánatos és ugyanakkor megvalósítható elképzelés:
– A módszertani bevezetőben (11. dia) említett harmadik módszer, a költséghaszon elemzés eredménye:
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A JELENTÉS ELSŐ RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – STABILIZÁCIÓ VII.
Hatás a gazdasági növekedésre és fejlődésre
Az üvegházgáz-kibocsátás társadalmi költségének ( ez az 1t CO2e
plusz kibocsátás következtében a jövőben felmerülő összköltség)
alakulása és ennek összehasonlítása a stabilizáció költségével:
• A BAU esetén a társadalmi költség ma (2007) várható értéke 85 USD / t
CO2e,
• Az 550 ppm szinti stabilizáció esetén a várható érték 25-30 USD / t CO2e,
• A két költség összehasonlítása 55-60 USD / t CO2e nettó hasznot jelent ami a jelenlegi ~42 Gt CO2e kibocsátással felszorozva - ~2,5 billió USD
összegzett nettó haszonnak felel meg: ez a 2007-es mitigáció haszna,
• Ez az összeg jóval felülmúlja a jelenlegi 45 billió USD GWP 1 %-ára, azaz
450 milliárd USD-ra rúgó éves kibocsátás-csökkentési költségeket.
•

A társadalmi költség – mindkét esetben - a jövőben emelkedő
tendenciát mutat majd, hiszen nő a GDP és a sebezhetőség, sőt még
az ÜHG -koncentráció is. Az „olló” nyitvatartásához két út van:

– Kármérséklés, a koncentráció-csúcs optimális megválasztásával és
alkalmazkodással,
2007. –03. A
28.mitigációs költségek csökkentése,
Stern Review
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A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – MITIGÁCIÓ I.
A kibocsátás-csökkentés módszerei – Kibocsátás árak
•

A kibocsátás-csökkentést célzó szakpolitikának három fontos elemen
kell alapulnia:
– az üvegházgáz-kibocsátás árképzése,
– a technológiai intézkedések, és
– a kibocsátás-csökkentéssel kapcsolatos emberi magatartás-változás
útjában álló akadályok megszüntetése.

•

Az üvegházgáz-kibocsátás árának adóval, kereskedelemmel, vagy
szabályozással történő meghatározása az éghajlat-változási intézkedések alapvető eleme:
–
–
–
–

az ÜHG-k közgazdasági értelemben (nemzetgazdasági szinten) externáliák, nemzeti
szintű költség-haszon kapcsolat nincs, a kibocsátók költségeket rónak a világra,
az adóztatás nemzeti szinten nagyon hatékony, a szabályozás szintén lehet ilyen
eszköz,
a kibocsátás-kereskedelem lehet nemzetközi szinten a leghatékonyabb eszköz az
egységes globális kibocsátás-ár létrehozásában,
A kibocsátás-árnak a befektetők számára hihető, reális piaci árrá kell válnia, amihez a
globális kibocsátás-kereskedelmi piac létrejötte szükséges.
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A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – MITIGÁCIÓ II.
Az alacsony ÜHG kibocsátású technológiák fejlesztése
•

Rövid távú (azonnali) intézkedési tervekre, elképzelésekre van szükség az alacsony üvegházgáz-kibocsátású és nagy hatékonyságú
technológiák (LCT) széles körű fejlesztésének támogatására:
– A LCT-k ma még minden területen drágák a hagyományos technológiákkal
szemben,
– A magánszektor és az állam együttműködésére van szükség elterjesztésükhöz,
– A LCT-k kifejlesztésére irányuló K+F+D források jelentősen csökkentek az
elmúlt 20 évben
a források megkétszerezésére (~20 mrd USD / év)
lenne szükség,
– A LCT-k, főleg az energiatermelésben, nem tudtak kitörni marginális
szerepükből
itt a nagyobb térnyeréshez, az alkalmazás tömegessé
válásához a támogatások megötszörözésére (~34 mrd USD / év) lenne
szükség
– A tömeges alkalmazás az egyetlen út a fajlagos beruházási és üzemeltetési
költségek csökkentésére
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A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – MITIGÁCIÓ III.
Az alacsony ÜHG kibocsátású technológiák fejlesztése
•

A technológiák fajlagos költségei elterjedésükkel csökkennek
– Az ábra egy fiktív
példát mutat be:
a Jelentés ezt a
folyamatot két faktorra vezeti vissza:

Az áramtermelés
fajlagos
költsége

1. „tanulás”
2. a fajlagos költségek
„méretfüggése”

Új technológia
Hagyományos technológia

A
2007. 03. 28.

Stern Review

Létesítmények
száma
28

A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – MITIGÁCIÓ IV.
A társadalmi magatartás megváltoztatása
•

A magatartásbeli változásokat akadályozó tényezők megszüntetése a
harmadik nagyon fontos alkotóelem, amelynek különösen fontos
ösztönző szerepe van az energia-hatékonyságban rejlő lehetőségek
kiaknázásában:
– A fő akadályok a Jelentés szerint a következők:
• Alulinformáltság, nehézkes információ-áramlás,
• Az egyének és szervezetek inerciája – idegenkedés az újtól, a
változástól

– Az akadályok elhárításának fő eszközei:
• Szabályozási jellegű intézkedések, mint pl. az épületekkel és
berendezésekkel kapcsolatos technikai előírások megfelelő átalakítása
• Információs intézkedések a piac szintjén (áruinformáció), fogyasztók
ösztönzése
• Hiteles tudományos információk az éghajlatváltozásról, társadalmi
egyetértés kialakítása: nevelés, meggyőzés, vita.
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A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – ADAPTÁCIÓ I.
Az alkalmazkodás, mint alternatíva – előnyök és hátrányok
•

•

Az adaptációs politika kulcsfontosságú az éghajlatváltozás
elkerülhetetlen hatásainak kezelésében, a károk csökkentésében,
azonban nagyon sok országban erre nem fektetnek kellő hangsúlyt:
– Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen következményeihez való
alkalmazkodás – a kibocsátás csökkentéssel szemben nemzeti
szinten is hatékonyan szervezhető és végrehajtható
regionális
befektetés regionális haszonnal
ELŐNY
– Az adaptációs technológiák közül vannak egyesek, amelyek
globális hasznot is hajtanak (éghajlati információ, ellenállóbb
növényfajták, stb.)
ELŐNY
– A csekély erőforrású szegény országok számára az egyetlen
„sajáterős” perspektíva
ELŐNY

Az adaptáció költségei – a kis felmelegedés (<2 oC) tartományában –
lényegesen alacsonyabbak a mitigációnál:
Az becslések szerint az OECD országokban a várható éghajlatváltozáshoz
való
költségei a 2050-ig
terjedő időszakban átlagosan a30glo2007.alkalmazkodás
03. 28.
Stern Review
bális GDP 0,1-0,5 %-a körül lehetnek – ez a mitigációs költségek 10-50 %-a.

A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – ADAPTÁCIÓ II.
Az alkalmazkodás, mint alternatíva – előnyök és hátrányok

•

– Az adaptáció költségei a további felmelegedés és annak súlyosabb
következményei esetén meredeken emelkednek
HÁTRÁNY
– A hirtelen bekövetkező nagyléptékű változások esetén az
adaptáció hatástalan, vagy lényegtelen hatású
HÁTRÁNY
– Az adaptáció – amennyiben elfogadjuk az éghajlatváltozás emberi
tevékenységhez való meghatározó erejű csatolását – nem jelent
megoldást a probléma gyökerére, nem szünteti meg a kiváltó okot
Az adaptációs tevékenység támogatásának fő módjai:
– Piaci mechanizmusokon keresztül (mint. pl. a kockázat alapú biztosítás),
– Kormányzati intézkedéseken keresztül:
• Magas színvonalú regionális éghajlati információ és kockázat-kezelési eszközök
(katasztrófa-elhárítási, felkészülési, kárenyhítési technikák) biztosítása,
• A földhasználattal és az építéssel kapcsolatos tervezés és szigorú szabályozás
segít az építmények, az infrastruktúra és a mezőgazdaság átformálásában,
• A z éghajlat-érzékeny közjavak: természeti környezet és erőforrások,
tengerpartok fokozott védelme,
• Pénzügyi, szociális biztonsági háló a legszegényebb társadalmi rétegek számára
az alkalmazkodáshoz.
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A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉS I.
Az éghajlatváltozásra adott válasz nemzetközi ügy
•

Az éghajlatváltozás hatásaira adott hatékony válasz a nemzetközi
együttes intézkedés feltételeinek megteremtésétől függ:
– A nemzetközi együttműködés alapjai és keretei már ma léteznek, pl. az
ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye, a Kiotói Jegyzőkönyv, vagy az
IPCC
– A nemzetközi együttműködésben alapvető a résztvevők nézetazonossága a
probléma megítélésében, a hosszú távú célokban és a cselekvések
elsőbbségeiben (prioritások),
– A nemzetközi együttműködésnek az éghajlatváltozással kapcsolatos teljes
tevékenységi körre ki kell terjednie
– A nemzetközi együttműködés csak akkor lehet lényegi és tartós, ha az
egyes országok sajátjuknak érzik azt, „jogok és kötelességek arányos
elosztása” érvényesül
a fejlett országokban 60-80 %-os kibocsátáscsökkentést kellene végrehajtani az 1990-es szinthez (Kiotói Jegyzőkönyv)
viszonyítva
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A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉS II.
Nemzetközi együttműködés üzleti (piaci) alapokon
•

A nemzetközi együttműködés területén a világviszonylatban nagyjából hasonló üvegházgáz-kibocsátás árak kialakítása és a fejlődő
országokban megteendő intézkedések felgyorsítását szolgáló kibocsátás-csökkentés finanszírozás bevezetése sürgősen megvalósítandó,
elsőbbséggel rendelkező célok.
– Az EU Emisszió-kereskedelmi Rendszerének 2012 utáni harmadik
szakaszáról meghozandó döntések lehetőséget biztosíthatnak a rendszer
számára, hogy az befolyásolja a jövő globális üvegházgáz-kibocsátás
piacait, valamint hogy azok központjává váljon.
– A kibocsátás-csökkentés finanszírozás keretében, a hatékony szakpolitikák
és a kibocsátás-csökkentést célzó programok támogatása érdekében a
fejlődő országokba irányuló tőkeáramlás nagyságrendjének megnövelése
meggyorsíthatja az alacsony üvegházgáz-kibocsátású gazdaságra való
áttérést ezekben az országokban 20-30 milliárd USD többletforrás kellene
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A JELENTÉS MÁSODIK RÉSZÉNEK FŐBB
MEGÁLLAPÍTÁSAI – NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉS II.
Nemzetközi együttműködés projekt alapokon
•

A technológiai innováció globálissá válásának felgyorsítására irányuló
intenzívebb nemzetközi együttműködés csökkenteni fogja a mitigáció
költségeit.

•

Az erdőirtás megfékezése az üvegházgáz-kibocsátások csökkentésének rendkívül költség-hatékony módja.

•

A fejlődő országok adaptációs erőfeszítéseit nemzetközi fejlesztési
segítségnyújtással kell gyorsítani és támogatni.
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A JELENTÉS FŐBB ÖSSZEGZŐ
MEGÁLLAPÍTÁSAI
•

A tudományos bizonyítékok mára már egyértelműen alátámasztják azt
a tényt, hogy az éghajlatváltozás nagyon komoly globális kockázatot
jelent, és azonnali globális válaszintézkedéseket igényel,

•

Az éghajlatváltozással kapcsolatos határozott, idejében megtett
mitigációs és adaptációs intézkedések haszna nagyobb, mint azok
költsége,

•

A hatékony nemzetközi intézkedés-rendszer építése és fenntartása
napjaink sürgető kihívása,

•

Napjainkban azonnali, nagyon határozott együttes intézkedésekkel
még megvan a lehetőség az éghajlatváltozás legsúlyosabb
következményeinek elkerülésére,

•

A késlekedés költséges és veszélyes lehet!
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Köszönöm a figyelmet!
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