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11. IŠORINIAI EFEKTAI PRAKTIKOJE I: KLIMATO KAITA
"Climate change is a result of the greatest market failure the world has seen. The
evidence on the seriousness of the risks from inaction or delayed action is now
overwhelming. We risk damages on a scale larger than the two world wars of the last
century. The problem is global and the response must be a collaboration on a global
scale."
Sir Nicholas Stern (2007)
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■ Šioje ir kitoje paskaitoje pritaikysime teorinius prieš tai buvusios paskaitos principus
nagrinėdami kelis aplinkos ir sveikatos išorinių efektų pavyzdžius. Privatūs (R.
Coase‘o) sprendimai daugumoje šių atvejų negalimi dėl anksčiau minėtos problemos
– derybos praktiškai neįmanomos tarp tūkstančių teršėjų ir milijonų neigiamai
paveiktų žmonių. Todėl reikalingas valdžios įsikišimas.
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■ Valdžios tą ir daro. Jos kelis dešimtmečius kovoja su rūgščiuoju lietumi (acid rain), o
pastaruoju metu ir su klimato kaita (climate change). Nagrinėjant šią praktiką
galime pamatyti valdžios aplinkos apsaugos politikos galimybes ir ribas.
■ Pavyzdžiui, JAV patirtis reguliuojant rūgštų lietų parodė prekiaujamų taršos
leidimų naudą – jų įvedimas sumažino reguliavimo kaštus kone perpus. Šis sėkmės
atvejis tapo svarbiu ginčuose dėl globalinio atšilimo, kuris yra didžiausias aplinkos
apsaugos klausimas artimiausiais dešimtmečiais.
■ Aptarę globalinio atšilimo (global warming) problemą, kitoje paskaitoje pereisime
prie kito svarbių išorinių ir vidinių efektų, susijusių su sveikata, naudodami rūkymo,
narkotikų, nutukimo ir pan., pavyzdžius.
1.71 Pagrindiniai faktai apie pasaulinį atšilimą ir klimato kaitą
■ Daugumos mokslininkų teigimu, Žemės klimatas keičiasi. Daugumoje vietų vidutinė
temperatūra kyla. Mokslininkai stebėjo atšilimo tendenciją nuo maždaug XIX a.
pabaigos. Greičiausias atšilimas buvo pastaraisiais dešimtmečiais. Jų nuomone, labai
tikėtina, kad didžioji dalis šio pastarojo atšilimo yra dėl žmogaus veiklos.
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■ Daug žmogaus veiklų į atmosferą išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas
(greenhouse gases). Šių dujų kiekis pastaruoju metu didėja greičiau nei per
buvusius šimtus tūkstančių metų. Nustatyta, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujos
sulaiko šilumą. Jei žmogaus veikla ir toliau išmes šiltnamio efektą sukeliančias dujas
dabartiniais ar didesniais tempais, vidutinė temperatūra pasaulyje didės. Globalinės
temperatūros didėjimas keis planetos klimatą būdais, kurie turės ilgalaikių
pasekmių žmonijai ir aplinkai.
■ Toliau pateikiamos pagrindinės pasaulinio atšilimo ir klimato kaitos tyrimų įžvalgos.
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) Ketvirtasis įvertinimo raportas (Fourth Assessment Report (2007))
apibendrina ir pagrindžia šias įžvalgas.
■ IPCC 1988 metais buvo bendrai įkurta Jungtinių Tautų Aplinkos programos (United
Nations Environment Programme) ir Jungtinių Tautų Pasaulinės meteorologijos
organizacijos (United Nations World Meteorological Organization). IPCC subūrė
pagrindinius pasaulio mokslininkus, ekonomistus ir kitus ekspertus, kurie apibendrino
mokslinę literatūrą apie klimato kaitą ir pateikė esamo žinių apie klimato kaitą
įvertinimą.

___________________________________________________________________________
11/18/2019

Psl. 505 / 1869

VIEŠOJI EKONOMIKA + EKONOMINĖ POLITIKA

www.ekonomika.org

1.71.1 Kas yra šiltnamio efektas
■ Žemės šiltnamio efektas yra natūralus reiškinys, kuris padeda reguliuoti
planetos temperatūrą. Kai Saulė šildo žemę, dalis šios šilumos grįžta atgal į
kosmosą. Likusi šiluma, žinoma kaip infraraudonasis spinduliavimas (infrared
radiation), sulaikoma atmosferoje debesų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų,
tokių kaip:
 anglies dioksidas (carbon dioxide, CO2);
 vandens garai (water vapour);
 metanas (methane, CH4).
■ Jei visos šios šiltnamio efektą sukeliančios dujos staiga dingtų, Žemė būtų 60°F
(15,5°C) šaltesnė ir tokios gyvybės, kokią žinome, nepalaikytų.
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Pav. 11.1. Šiltnamio efektas.
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■ Žmogaus veikla papildo natūralų šiltnamio efektą, išmesdama šiltnamio efektą
sukeliančias dujas į atmosferą, kas (labai tikėtina) lemia Žemės vidutinės
temperatūros didėjimą. Šios papildomos šiltnamio efektą sukeliančios dujos atsiranda
daugiausiai dėl iškastinio organinio kuro (fossil fuels), tokio kaip anglis, gamtinės
dujos ir nafta deginimo, teikiant energiją automobiliams, gamykloms, elektrinėms,
namams, ofisams ir pan. Medžių, kurie absorbuoja anglies dvideginį, kirtimas,
šiukšlynai, kurie išmeta metaną, ir žemės ūkis (gyvuliai per abu galus išmeta
metaną) taip pat prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimo.
■ Kitos svarbios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, išmetamos dėl žmogaus veiklos
yra:
 azoto oksidas (nitrous oxide, N2O),
 hidrofluorokarbonai (hydrofluorocarbons, HFCs),
 perfluorokarbonai (perfluorocarbons, PFCs),
 sieros heksafluoridas (sulfur hexafluoride, SF6).
■ Nuo 1750 metų CO2, CH4 ir N2O koncentracija atmosferoje padidėjo, atitinkamai,
36%, 148% ir 18%. Mokslininkai mano, kad tai įvyko pirmiausiai dėl žmogaus
veiklos.
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1.71.2 Klimato kaitos ir pasaulinio atšilimo apibrėžimas
■ Anot mokslininkų, geriau naudoti „klimato kaitos“ sąvoką, o ne „pasaulinio
atšilimo“, nes pirmasis yra bendresnis – yra kitų pokyčių, ne tik didėjanti
temperatūra.
■ Klimato kaita yra ryškus ir ilgalaikis klimato pokytis. Ji apima reikšmingus
temperatūros, lietaus, sniego ar vėjo pobūdžio pokyčius, besitęsiančius
dešimtmečiais. Klimato kaita gali būti dėl:
 natūralių veiksnių, tokių kaip Saulės energijos ar Žemės orbitos aplink Saulę
pokyčių;
 natūralių procesų pačioje klimato sistemoje (pvz., vandenyno srovių
pokyčiai);
 žmogaus veiklos, kuri keičia:
o atmosferos sudėtį (pvz., iškastinio organinio kuro deginimas),
o žemės paviršių (pvz., miškų kirtimas ar sodinimas, pastatų statymas ir
pan.),
o vartojimo pobūdį (pvz., daugiau automobilių),
o ūkio struktūrą (pvz., daugiau pramonės ar žemės ūkio).
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■ Pasaulinis atšilimas yra vidutinės temperatūros arti Žemės paviršiaus ir
žemuosiuose atmosferos sluoksniuose didėjimas. Temperatūros didėjimas Žemės
atmosferoje gali paskatinti klimato kaitą. Taigi, pasaulinis atšilimas yra klimato
kaitos dalis, kartu su jūros lygio ar kritulių pobūdžio pokyčiais. Tačiau, sąvoka
„klimato kaita“ dažnai naudojama kaip sąvokos „pasaulinis atšilimas“ sinonimas.

Pav. 11.2. Anglies dioksido ir metano koncentracijos pokyčiai per paskutiniuosius 10 000 metų.
Atmosferinė anglies dioksido (dalelių milijonui (parts per million, ppm)) ir metano (dalelių milijardui,
(parts per billion, ppb)) koncentracija per paskutinius 10 000 metų ir nuo 1750 m. (išdidintas vaizdas).
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Matavimai yra iš ledynų (skirtingų spalvų simboliai rodo skirtingas studijas) ir atmosferos tyrimų
(raudonos linijos).
Šaltinis: IPCC, 2007.

1.71.3 Ar žemė šyla?
■ Dauguma mokslininkų teigia, kad taip. Globaliniai temperatūros matavimai rodo
maždaug 1.3°F vidutinį atšilimą per pastarąjį amžių (žr. Pav. 11.3).

Pav. 11.3. Metinė globalinė temperatūra virš vandenynų ir žemės.
Pasaulinės žemės paviršiaus temperatūros nuokrypis nuo 1901-2000 m. vidurkio 1880-2007 m.
laikotarpiu.
Šaltinis: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2007.
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Pav. 11.4. Ekstremalių įvykių JAV statistika
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Source: 2011 Half-Year Natural Catastrophes Review USA by Munich Re, August 25,
2011

http://www.ritholtz.com/blog/2011/10/natural-disasters-in-the-united-states-1980-%E2%80%932011/

■ Septyni iš aštuonių šilčiausių stebėtų metų buvo nuo 2001 m. Per
paskutiniuosius 30 metų pasaulinio šilimo tempai buvo maždaug tris kartus
didesni nei per pastaruosius 100 metų. Klimato tyrimų informacija teigia, kad
pastarojo pusės amžiaus temperatūra buvo neįprasta, palyginti su buvusiais 1 300 metų
šiaurės pusrutulyje. IPCC padarė išvadą, kad Žemės klimato atšilimas yra
nedviprasmiškas (“unequivocal”). IPCC pagrindžia šią išvadą stebėjimais:
 vidutinės oro ir vandenynų temperatūros;
 sniego ir ledo tirpimo (žr. Pav. 11.5);
 vidutinio jūros lygio.

Pav. 11.5. Vėlyvos vasaros apledėjimo mažėjimas Arkties jūroje.
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Antirekordas buvo 2007 m. rugsėjį: ledyno plotas buvo 38% mažesnis nei 1979-2007 m. vidurkis.
Šaltinis: NASA, 2007

■ Ar žmogaus veikla atsakinga už šį atšilimą? IPCC mokslininkai teigia, kad yra didesnė
nei 90% tikimybė, kad didžioji dalis atšilimo nuo XX a. antrosios pusės yra dėl
žmogaus nulemto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo.
1.71.4 Kaip ir kokią mokslininkai prognozuoja klimato kaitą ateityje?
■ Žemės klimatas yra labai sudėtinga sistema, apimanti oro, žemės ir vandenynų
įtaką vienas kitam. Mokslininkai, nagrinėdami šias sąveikas, naudoja kompiuterinius
modelius. Modeliai prognozuoja būsimą klimato kaitą, besiremdami laukiamais
atmosferos pokyčiais. Nors modeliai nėra ir negali būti visiškai tikslūs, jie atspindi
daugelį klimato aspektų. Jei modeliai gali atkartoti dabar stebimus klimato pokyčius,
greičiausiai jie gali prognozuoti ir būsimuosius pokyčius.
■ Kiek padidės temperatūra Žemėje, jei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas
toliau didės? Temperatūros prognozės iki 2100 m. remiasi emisijos scenarijų amplitude
ir globalinio klimato modeliais. Scenarijai, kurie daro didžiausios šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijos prielaidą, yra niūriausi ir dėl būsimosios temperatūros (žr.
Pav. 11.6). Oranžinė linija (“pastovaus CO2 išmetimo”) prognozuoja pasaulinę
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Pav. 11.6. Atšilimo prognozės iki 2100 m.
Šaltinis: NASA (adaptuota iš IPCC, 2007).

1.72 Globalinio atšilimo pasekmės
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■
Jei žmonija toliau emituos šiltnamio efektą sukeliančias
dujas dabartiniu ar didesniu tempu, greičiausiai vidutinė temperatūra pasaulyje iki
2100 m. padidės nuo 3 iki 7°F, ir dar daugiau po to. Temperatūra kai kuriose pasaulio
dalyse (pvz., virš žemės ir poliariniuose regionuose), tikimasi, padidės dar daugiau.
■ Net jei būtų drastiškai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai,
grąžinant juos iki 2000 m. lygio ir jį išlaikant, Žemė vis tiek sušiltų 1°F per
artimiausius 100 metų. Taip yra dėl ilgo daugelio šiltnamio efektą sukeliančių
dujų gyvenimo laiko.
■
Kylanti temperatūra suintensyvins
Žemės vandens ciklą. Padidėjęs garavimas duos daugiau vandens štormams, bet kai
kuriose regionuose bus didesnės sausros. Štormų paveiktos sritys kentės nuo gausių
kritulių ir dažnesnių ir didesnių potvynių.
■
Dauguma mokslininkų mano, kad
klimato atšilimas padidins ekstremalių temperatūrinių įvykių dažnį ir pasekmių
sunkumo laipsnį. Tikimasi padažnėsiant karščio bangų (heat waves) ir gali būti
mažiau didelio šalčio bangų (cold spells) (žr. Pav. 11.7).
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Pav. 11.7. Ekstremalių temperatūrinių įvykių dažnis ir pasekmių sunkumo laipsnis dėl klimato
šilimo.
Šaltinis: IPCC, 2007.

■
Kadangi šiltos temperatūros jūros paviršiuje
energetizuoja uraganus, dėl klimato atšilimo tikėtina sulaukti stipresnių uraganų –
su didesniu vėjo greičiu uragano pike ir didesniais krituliais.
■
Poliarinės ledų kepurės (pvz., Grenlandijoje ir Antarktikoje)
yra tokios didelės, kad net nedideli jų pokyčiai turės rimtų padarinių. Poliarinių
ledų kepurių tirpimas gerokai padidintų jūros lygį – IPCC prognozuoja, kad XXI a. jūros
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lygis gali padidėti intervale nuo 6 colių (6 x 2,54 cm = 15.24 cm) iki dviejų pėdų (2 x
30,48 cm = 61 cm) (žr. Pav. 11.8).

Pav. 11.8. Jūros lygio pokyčiai ir jo prognozės.
Melsvas plotas rodo prognozės intervalą esant vidutiniam emisijų scenarijui (IPCC SRES A1B).
Šaltinis: IPCC, 2007

■ Jūros ledynai taip pat tirps. Nors pats plaukiojančių ledynų (pvz., Arkties
vandenyne) tirpimas nepaveikia jūros lygio, šie ledynai:
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svarbūs faunai;
atšaldo regioną, atspindėdami saulės šviesą atgal į kosmosą. Jei Arktis
praras šį reflektorių, tamsus Arkties vandenynas absorbuos daugiau šilumos
ir Šiaurės regionai taps dar šiltesni.

■
IPCC vertinimu, Žemė XX a. jau atšilo nuo
1,2 iki 1,4°F, o prognozės žada dar nuo 3 iki 7°F atšilimą XXI a. Šis padidėjimas
atrodo nedidelis, palyginti su trumpalaikiais temperatūros svyravimais tarp
nakties ir dienos bei žiemos ir vasaros. Tačiau, kaip pamatėme aukščiau, pasekmės
bus rimtos. Globalinio klimato kontekste toks greitas atšilimas neturės precedento bent
per pastaruosius 10 000 metų.
■ Ar klimato atšilimas turi tik neigiamas pasekmes? Ne. Klimato atšilimas turės ir
teigiamų padarinių kai kuriuose regionuose, bet bendras poveikis bus tikrai
neigiamas, ypač jei šilimas bus greitas (o tokia rizika yra nemaža) – greitesnė klimato
kaita apsunkina ir pabrangina žmonių ir trapių ekosistemų adaptaciją. Anot IPCC,
jei temperatūra padidės virš 3,5-5,5°F intervalo per artimiausius 100 metų, neigiamos
klimato kaitos pasekmės padidės dramatiškai.
■
Kadangi vienu metu keisis temperatūros, krituliai, jūros lygis ir ekstremalių
meteorologinių įvykių dažnis, klimato kaita paveiks mus daugeliu būdų – bus
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poveikis sveikatai, žemės ūkiui, miškams, vandens ištekliams, energetikai,
pakrančių regionams, laukinei gamtai, rekreaciniams ištekliams ir pan.:
 Sveikata. Dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės karščio bangos (heat waves)
sukels daugiau mirčių ir ligų. Miestuose pablogės oro kokybė, nes didelis
karštis prisideda prie smogo. Pavyzdžiui, karščio bangos 2003 metais metu
Europoje nuo dehidratacijos ir širdies priepuolių mirė daugiau kaip 35
tūkst. žmonių, daugiausia sulaukusių garbaus amžiaus. Vien Prancūzijoje tokių
aukų skaičius siekė 15 tūkstančių. Daugės vabzdžių sukeliamų ligų, nes
šiltesnis ir drėgnesnis oras palankus jų dauginimuisi. Klimato kaita labiausiai
paveiks senus žmones ir tuos, kurie turi širdies/kraujotakos ir kvėpavimo
problemų. Tačiau šiltesnės žiemos gali sumažinti šalto oro sukeliamų
susirgimų skaičių.
 Žemės ūkis ir miškininkystė. Dėl klimato kaitos (ypač didesnės) gali mažėti
maisto pasiūla ir didėti kainos. Nedidelis atšilimas ir CO2 koncentracijos
didėjimas gali būti palankus kai kurioms augalų rūšims ir miškams, tačiau
svarbu, kaip tai paveiks kritulius, būtinus augimui.
 Vandens ištekliai. Dėl klimato kaitos bus daugiau tokių ekstremalių
meteorologinių įvykių kaip potvyniai ir sausros, o tai paveiks vandens
kiekį ir kokybę. Kai kurie regionai nebeturės pakankamai vandens, gali tekti
riboti jo vartojimą žemės ūkyje, o kiti regionai jo turės per daug ir turės
investuoti į gynybą nuo potvynių.
 Pakrančių regionai. Šių regionų gyventojai gali kentėti nuo kylančio jūros
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lygio ir didesnių štormų. Galima prarasti daug turto (prisiminkite, New
Orleans tragediją). Tokios žemai esančios vietos kaip Olandija, Floridos
valstija JAV, Bangladešas turės arba daug investuoti į pylimus, arba, kraštutiniu
atveju, net iškeldinti gyventojus (žr. Intarpas 11.1).
Energija. Šiltesnės temperatūros padidins sąskaitas už oro kondicionavimą
vasarą, bet sumažins sąskaitas už šildymą žiemą. Padidės energijos vartojimas,
susijęs su drėkinimo sistemų veikimu. Kai kurios šalys nemažai elektros
energijos pagamina hidroelektrinėse (pvz., Latvija), todėl galimas vandens
trūkumas gali versti pereiti prie brangesnių elektros generavimo šaltinių.
Laukinė gamta. Didesnės temperatūros ir kritulių pobūdžio pokyčiai paveiks
daugelio laukinės gamtos gyvūnų gyvenimo vietas ir migraciją. Kai kurios
rūšys gali neprisitaikyti prie to ir išnykti.
Rekreacijos galimybės. Poilsis lauke taps patrauklesnis ir galės ilgiau trukti
dėl šiltesnio oro (Lietuvai nuo to geriau), bet jį apsunkins karščio bangos,
paplūdimių erozija. Bus mažiau sniego slidinėtojams, o gamtos mylėtojai
susidurs su mažesne gamtos įvairove ir pan.
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Pav. 11.9. Klimato kaitos poveikio kryptys.
Šaltinis: U.S. EPA.

Intarpas 11.1. Maldyvai renka pinigus, kad galėtų išsikelti iš salų
2009 m. sausio 18 d., www.atn.lt
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Idiliški Maldyvų paplūdimiai ir tropiniai rifai kasmet į salyną Indijos vandenyne
sutraukia daugiau nei pusę milijonų turistų. Tačiau Maldyvų tyko neišvengiama
katastrofa – dėl pasaulinio atšilimo kylantis jūros lygis. Jungtinių Tautų
Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės skaičiavimais, jūros lygis daugelyje Maldyvų
salų kitą amžių kils 58 cm. Dėl to 369 tūkst. gyventojų gresia likti be pastogės.
Tačiau vietiniai sako, kad pasaulinio atšilimo poveikį jaučia jau dabar, o tai griauna
esmines šalies industrijos šakas – žuvininkystę bei turizmą, rašo BBC.
Koralinės Maldyvų salos saugomos koralinių rifų tinklo, kuris susilpnina
potvynių, erozijos, potvynių ir atoslūgių bangų poveikį. Tačiau mokslininkai sako,
kad daugelis šių rifų miršta dėl vandens lygio svyravimo bei kylančios temperatūros,
kuri kinta dėl klimato kaitos šylant Žemei. Skaičiuojama, kad vos dviem laipsniais
pakilusi jūros vandens temperatūra sunaikins daugelį koralinių rifų. Keičiantis
klimatui dažnesni bus potvyniai ir atoslūgiai, daugės audrų.
Specialistai pastebi: orai keičiasi labai greitai. Kiek anksčiau žinota, ko galima tikėtis iš
gamtos, o šiandien viso to negalima nuspėti.
Potvynių ir atoslūgių bangos ne tik kelia riziką gyventojams likti be pastogės. Be to,
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vietos augmenijai klius daugiau sūraus jūros vandens, o tai turės įtakos maisto kiekiui.
Erozija jau veikia daugelį iš 200 apgyventų Maldyvų salų. Vienoje iš jų – Raa –
gyventojai surengė protestą reikalaudami vyriausybės imtis veiksmų po to, kai keturi
namai nugriuvo į jūrą, o to priežastis buvo smėlio kranto erozija.
Kylanti jūros vandens temperatūra turi žymų poveikį Maldyvų žuvininkystei. Vienos
reikšmingiausių šalies pramonės šakų – tunų žvejybai – iškilo rimta grėsmė. 37 m.
žvejas Mohamedas Hassanas sako, kad pakilus jūros vandens temperatūrai, giliau
apsigyvena planktonas, todėl giliau neria ir žuvys, tad jas būna kur kas
sudėtingiau pagauti. Prieš trejus metus žvejybiniu laivu M.Hassanas sugaudavo 70
tonų tunų per savaitę. Šiandien jis sugauna kone per pusę mažiau – 35–40 tonų.
Iš turizmo Maldyvai susirenka didžiausią dalį BVP visame regione. Tačiau
nykstantys rifai nebepritrauks tokio būrio nardytojų kaip dabar. Jei Jungtinių Tautų
Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės prognozės tikslios, balto smėlio Maldyvų
paplūdimiai dings kaip dingsta ledas Šiaurės ašigaliuose. Tačiau vienos Maldyvų
nardymo įmonės savininkas ginčijasi: esą tai – labai lėti ir laipsniški procesai, todėl
koralai ir ekosistema pajėgs prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Jis mano, kad kai
kurie koralai išnyks, tačiau dalis išliks.
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Praėjusį mėnesį išrinktas naujasis šalies prezidentas Mohamedas Nasheedas
pareiškė kaupsiantis pinigus, kad būtų galima įkurti naują gyvenvietę ir ten
perkelti Maldyvų gyventojus.
Šaltiniai
JAV Aplinkos apsaugos agentūra: www.epa.gov/climatechange
IPCC: www.ipcc.ch
JAV Klimato kaitos mokslo programa: http://www.climatescience.gov
NASA: http://earthobservatory.nasa.gov/Library/GlobalWarmingUpdate;
http://climate.jpl.nasa.gov
NOAA National Climatic Data Center: http://www.ncdc.noaa.gov
1.73 Globalinio atšilimo ekonomika
■ Nordhaus ir Boyer (2000)38 skaičiavimais, temperatūros padidėjimas 6°F sumažins
pasaulinį BVP 2100 m. daugiau nei 10%, o Indijoje, Afrikoje ir Vakarų Europoje jis
sumažės daugiau nei 15%. Anot autorių, Indija ir Afrika nukentės tiek daug dėl
tropinių ligų intensyvėjimo poveikio žmonių sveikatai. Indijos žemės ūkio gamyba
38

Nordhaus, William D., and Joseph Boyer (2000), Warming the World: Economic Models of Global Warming,
Cambridge, MA: MIT Press.
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sumažės dėl aktyvesnės musoninės veiklos, o Vakarų Europos žemės ūkis ir
gyvenimo kokybė nukentės dėl galimo drastiško atšalimo, nes globalinis atšilimas
pakeis vandenyno sroves, šildančias Europą.
■ Tuo tarpu didžiausios CO2 emitentės yra JAV (apie ketvirtadalį globalinio
išmetimo), Kinija ir Rusija (žr. Pav. 11.10), nes šios šalys energetikoje daugiausiai
naudoja organinį kurą (anglį, dujas, mazutą). Pavyzdžiui, JAV organinis kuras
sudaro apie 85% visų energijos šaltinių. Kitos didelės ekonomikos – Japonija,
Prancūzija – išmeta santykinai nedaug CO2, nes daugiau naudoja atominės
energetikos.
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Pav. 11.10. Daugiausiai CO2 iš organinio kuro deginimo išmetančių šalių 25-tukas, 2003 m.
Šaltinis: Energy Information Administration (2005).

■ Besivystančių šalių, tokių kaip Kinija ir Indija, indėlis į globalinį atšilimą yra
santykinai nesenas fenomenas. Bet jų įtaka XXI a. tik didės dėl augančios
visuomenės ir didėjančio pragyvenimo lygio.
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■ Taigi, sudėję emisijas XX a. metu, matome, kad išsivysčiusios šalys, turinčios tik
apie 20% pasaulio gyventojų, yra atsakingos už 80% bendrojo šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimo dėl organinio kuro naudojimo.
■ Nors indėlis labai nevienodas, globalinis atšilimas yra visų šalių, t.y. globalinė
problema. Čia iškyla rimtų etinių problemų, pavyzdžiui:
 kas gi turi labiausiai prisidėti prie problemos sprendimo?
 ar neleisti besivystančiam pasauliui pasiekti išsivysčiusių šalių vartojimo
lygio?
■ Nepamirškite, kad esamas šiltnamio dujų kiekis, o ne kasmetinės emisijos lemia
klimato kaitą. Štai kodėl globalinio atšilimo problema negali būti tuojau pat
išspręsta sumažinant išmetimus: netgi jei visos šalys šiandien nustotų naudoti
organinį iškastinį kurą, reiktų amžių, kad pašalintume išsivysčiusio pasaulio
industrializacijos žalą. Taigi, globalinis atšilimas yra sudėtingas išorinis efektas,
apimantis daug šalių ir kartų.
1.73.1 Žmonių veiklos įtaka aplinkai (IPAT lygtis)
■ Žmonių veiklos įtaką aplinkai atspindi tokia aplinkosaugos ekonomistų naudojama
formulė:
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I=P×A×T
■ Kitaip tariant, žmonių veiklos įtaka (human impact, I) lygi sandaugai:
 žmonių skaičiaus (population, P),
 materialinės gerovės (affluence, A), kurį atspindi vartojimas vienam
gyventojui;
 technologijos (technology, T), kurią atspindi vieno vartojimo vieneto poveikis
gamtai.
■ Lygtis gimė XX a. 8 deš. diskutuojant mokslininkams Barry Commoner‘iui, Paul R.
Ehrlich‘ui ir John Holdren‘ui. B. Commoner‘is teigė, kad poveikis aplinkai JAV buvo
pirmiausiai dėl technologijos kaitos po Antrojo pasaulinio karo, o P. R. Ehrlich and J.
Holdren teigė, kad visi trys veiksniai buvo svarbūs, o ypač gyventojų gausėjimas
(P.R. Ehrlich, J.P. Holdren, Impact of Population Growth, Science, 1971).
■
Gyventojų skaičius pasaulyje 10 000 pr. Kr. – 2000 m. laikotarpiu
reikšmingai pradėjo didėti tik po industrinės revoliucijos (žr. Pav. 11.11). Thomas
Malthus ir kiti pesimistai, tokie kaip ekologas Garrett Hardin,39 nuogąstavo, kad toks
augimas bus sustabdytas tik bado.
39

Hardin, Garrett (1968), "The Tragedy of the Commons", Science 162, Dec. 13, 1968.
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Pav. 11.11. Gyventojų skaičiaus dinamika Žemėje.

■ Jungtinės Tautos (JT) prognozuoja, kad gyventojų Žemėje padaugės nuo 6,8 mlrd.
šiandien iki 9,2 mlrd. 2050 m., nepaisant fakto, kad gyventojų skaičiaus augimas kiek
sulėtėjo dėl mažesnio gimstamumo besivystančiose šalyse. Dėl to, anot JT, apie 2100 m.
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gyventojų skaičius stabilizuosis apie 9 mlrd. riba. Tačiau XXI a. metu toks gyventojų
skaičiaus didėjimas turės reikšmingos įtakos aplinkai.
■ Pagrindiniai poveikio aplinkai šaltiniai:
 reikia daugiau žemės, jos mažiau lieka miškams, kitoms gyvybės rūšims;
 intensyviau eksploatuojami ištekliai, pvz., degraduoja dirvožemis;
 didesnė tarša – klimato kaita, aplinkos teršimas šiukšlėmis ir pan., o tai
kenkia žmonėms ir ekosistemoms.
■
Realios pajamos ir su jomis glaudžiai susijęs vidutinis
vartojimas vienam žmogui taip pat pradėjo reikšmingai didėti tik po industrinės
revoliucijos (žr. Pav. 11.12). Kuo didesnis vartojimas – tuo didesnis ir (energijos)
išteklių naudojimas bei teršimas.
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Pav. 11.12. Pasaulio BVP/gyventojui 1-2003 m.
Šaltinis: Angus Maddison, "World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD", The Groningen
Growth and Development Centre, http://www.ggdc.net.
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■
T kintamasis I = PAT lygtyje parodo, kiek ištekliams imlus
materialinės gerovės kūrimo procesas. T.y. kiek gamtos išteklių sunaudojame ir kokį
poveikį aplinkai daro prekių ir paslaugų kūrimas, transportavimas ir
utilizavimas.
Efektyvumo didėjimas ekonomikoje gali sumažinti išteklių sunaudojimą, taip
sumažinant T. Kadangi technologija veikia aplinką skirtingais būdais, T matavimo
vienetai priklauso nuo analizuojamo aspekto. Pavyzdžiui, klimato kaitos
kontekste T matavimo vienetas bus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis BVP
vienetui.
■
Efektyvumo didėjimas mažina įtaką aplinkai. Tačiau, P
didėjant eksponentiškai, T turi taip pat gerėti drastiškai (visuomenės
padvigubėjimą turi lydėti efektyvumo padvigubėjimas) vien tik kad nesikeistų
poveikis aplinkai, esant tam pačiam materialinės gerovės lygiui. Tačiau, kaip rodo
XX a. patirtis, T nespėja atsverti P ir A didėjimo, todėl didėja ir neigiamas poveikis
aplinkai I.
1.73.2 Ką daryti?
■ Sutariama, kad reikia pažangos visais frontais:
___________________________________________________________________________
11/18/2019

Psl. 535 / 1869

VIEŠOJI EKONOMIKA + EKONOMINĖ POLITIKA





www.ekonomika.org

kontroliuoti gyventojų skaičių;
naudoti „žalias“ technologijas ir/ar;
lėtinti (sustabdyti) pajamų augimą vienam gyventojui.

■
Timas Jacksonas, pagrindinis Jungtinės Karalystės
vyriausybės patarėjas tvarumo klausimais, knygoje Prosperity without Growth:
Economics for a Finite Planet (Earthscan, 2009) įrodinėja, kad reikia stabdyti
ekonomikos augimą išsivysčiusiose šalyse. Nors besivystančiame pasaulyje augimas
yra svarbu, išsivysčiusiose šalyse vis didesnis vartojimas menkai prisideda prie
žmonių laimės lygio ir gali net sumažinti, jei dėl didėjančio vartojimo žlugs
ekosistemos.
■ Autorius siūlo išeitį: žmonės turi dirbti ne mažiau našiai, bet trumpiau: trumpinti
darbo dieną ir ilginti laisvalaikio trukmę, tolygiau dalintis darbo laiką su nedirbančia
visuomenės dalimi ar naujai į darbo rinką patekusiais. Tada bendroji gamyba būtų
pastovi, netgi augant žmonių skaičiui ir/ar darbo našumui.

Diskusijai 11.1. Kas “žalia”, o kas ir ne: EROEI, biodegalai, branduolinė energetika
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1.73.3 Kas daryta: Kioto sutartis
■ Tarptautinės konferencijos, skirtos globalinio atšilimo problemai, prasidėjo
1988 m. Pagrindinė jų buvo 1997 m. Kiote (Japonija), kurs susirinko daugiau kaip
170 šalių atstovai. Po sunkių derybų 38 industrializuotos šalys sutarė pradėti kovą
su pasauliniu atšilimu, iki 2010 m sumažindamos šiltnamio dujų emisijas
vidutiniškai 5% žemiau 1990 m. lygio. JAV sutiko su 7% sumažinimu.
■ Šie tikslai buvo įtvirtinti Kioto sutartimi, kuri po to buvo ratifikuota 35 iš 38 šalių
signatarių ir kuri įsigaliojo 2005 m. pradžioje. Deja, JAV nesutiko su tokiu emisijų
lygio sumažinimu. Esant tokiam JAV ekonomikos augimui po Kioto sutarties
pasirašymo, sumažinimas 7% žemiau 1990 m. lygio būtų reiškęs maždaug 30%
emisijų sumažinimą iki 2010 m.
Nordhaus ir Boyer (2000, lentelė 8.6) įvertino, kad Kioto tikslų pasiekimo dabartiniai
diskontuoti kaštai JAV būtų sudarę $1,1 trilijono. Anot šių autorių, JAV prisiimtų
virš 90% bendrųjų pasaulio Kioto tikslų pasiekimo kaštų, nors ji išmeta tik 25%
metinių šiltnamio dujų emisijų.
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■ JAV dalis buvo tokia didelė dėl:
 didelių emisijų didėjimo prognozių;
 emisijų sumažinimo brangumo, todėl, kad JAV vis dar labai remiasi anglimi
kūrenamomis elektrinėmis (priešingai kai kurioms kitoms šalims,
besiremiančiom daugiau gamtinėmis dujomis ir atominėmis elektrinėmis, kaip
Japonija).
1.73.4 Ar prekyba taršos leidimais būtų padariusi Kioto sutartį labiau efektyvia
taršos mažinimo kaštų požiūriu?
■ Kaip matome, kaštai JAV buvo milžiniški, todėl galima suprasti JAV nenorą
įsipareigoti tokiam potencialiai brangiam susitarimui. Tačiau šie įvertinimai
ignoruoja esminį Kioto sutarties bruožą, kuris buvo įrašytas didele dalimi dėl pačios
JAV – tarptautinę prekybą taršos leidimais (international emissions trading).
■ Pagal Kioto sutartį, industrializuotos šalys signatarės galėjo tarp savęs
prekiauti taršos leidimais, kol bus pasiekti bendrieji emisijų sumažinimo tikslai.
Kitaip tariant, jei JAV būtų norėjusios sumažinti savo emisijas iki 1990 m. lygio, o ne 7%
žemiau 1990 m. lygio, ji galėtų tai pasiekti pirkdama taršos leidimus iš kitų šalių ir
taip padengti tikrojo išmetimų mažinimo trūkumą.
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■ Tai buvo svarbus sutarties aspektas, nes dėl dviejų priežasčių tarp šalių egzistuoja
milžiniški skirtumai šių tikslų pasiekimo kaštuose:
 pirma, yra dideli emisijų augimo skirtumai po 1990 metų: pavyzdžiui, dėl
ekonomikos (ir todėl emisijų) augimo nebuvimo XX a. 10 deš. Rusijoje, nebūtų
buvę labai brangu Rusijai grįžti prie 1990 m. emisijų lygio;
 antra, augimas buvo labiau „žalias“ (environmentally conscious) kai kuriose
šalyse, todėl ekonomikos augimas nelėmė atitinkamo emisijų augimo
tokiose šalyse kaip Japonija, kuri naudoja daugiau dujų ir branduolinio kuro.
■ Todėl bendrieji emisijų mažinimo kaštai gali būti sumažinti, jei leistume šalims
su nedideliais mažinimo kaštais (Rusija), prekiauti su šalimis, turinčiomis didelius
mažinimo kaštus (JAV). Nordhaus ir Boyer (2000) vertinimais, tokia prekyba galėtų
sumažinti globalinius Kioto tikslų pasiekimo kaštus 75%.
■ Šis argumentas parodytas Pav. 11.13. Jame matome rinką anglies deginimo
sumažinimui (anglies deginimo sumažinimas milijonais metrinių tonų yra ant x ašies).
Kioto sutartis numatė, kad JAV turėtų sumažinti anglies deginimą 7% žemiau 1990
m. lygio (440 mln. metrinių tonų). Bendras pasaulinis Kioto tikslas buvo 630 mln.
metrinių tonų, todėl likęs pasaulis turėjo sumažinti 190 mln. metrinių tonų.
■ Nesant prekybos (dalis (a)), šalys turi pasiekti šiuos tikslus iš savo individualių
mažinimo galimybių pasiūlos. Galimybės JAV yra atspindėtos pasiūlos kreive SUS. Ši
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kreivė turi teigiamą nuolydį dėl to, kad pradinės mažinimo galimybės yra
nebrangios.
■ Pavyzdžiui, elektrinės, kurios yra netoli energetinio efektyvumo, gali būti
santykinai pigiai patobulintos. Tačiau toliau mažinant išmetimus kaštai didėja:
papildomi mažinimai gali pareikalauti keisti energijos prasme neefektyvias, bet
idealiai veikiančias elektrines naujomis su dideliais kaštais.
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Pav. 11.13. Prekybos taršos leidimais nauda.

■ Nesant prekybos, ribiniai kaštai pasiekti Kioto tikslą sumažinti anglių deginimą
440 mln. metrinių tonų (kuriuos rodo SUS kreivė) yra 210 JAV dol. už metrinę toną.
Likusio pasaulio mažinimo galimybės atspindėtos SR kreive dalyje (a). SR yra
gerokai žemiau SUS, nes ši šalių grupė pasižymi gerokai mažesniais ribiniais
mažinimo galimybių kaštais. Joms sumažinti deginimą 190 mln. metrinių tonų
kainuotų tik 20 JAV dol. už metrinę anglies toną.
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■ Dabar tarkime, kad JAV gali pirkti leidimus iš Rusijos ar kitų šalių. Dalyje (b)
parodome visuminės pasaulio pasiūlos kreivę ST, horizontaliai sudėdami SR ir SUS.
Esant šiai kreivei, pasaulinio reikalaujamo sumažinimo 630 mln. metrinių tonų
kaštai yra 50 JAV dolerių už toną. Tai reiškia, kad, esant prekybai, bet kuris
mažinimas, kainuojantis daugiau nei 50 JAV dol. už toną, gali būti atsvertas
perkant taršos leidimą.
■ Esant šiai kainai, JAV rinktųsi sumažinti savo emisijas 40 mln. metrinių tonų
(nes didesnis mažinimas kainuotų daugiau nei 50 JAV dol. – taršos leidimo kainą),
ir pirktų likusius 400 iš kitų šalių. Kitos šalys sumažintų savo emisijas 590 mln.
metrinių tonų, t.y. reikalaujami 190 mln. plius 400 mln., parduotų JAV.
■ Šitaip galima reikšmingai sumažinti bendruosius pasaulinius Kioto tikslų
pasiekimo kaštus: vietos to, kad didžioji dalis emisijų mažinimo būtų dideliais kaštais
daroma JAV, tai nedideliais kaštais būtų daroma kitose šalyse.
■ Žinoma, ribiniai mažinimo kaštai kitose šalyse padidėjo, nes jos pasislinko
aukštyn jų pasiūlos kreive. Bet kitos šalys mielai siūlo tą didesnį mažinimo kiekį
už 50 JAV dol. už metrinę toną – jos gauna reikšmingą gamintojo perteklių iš
prekybos, nes didžioji dalis mažinimo kaštų yra mažesni nei 50 JAV dol. už toną.
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■ Svarba, kurią JAV derybininkai suteikė prekybos režimui, atspindėjo tą sėkmę, kuri
lydėjo JAV Rūgštaus lietaus mažinimo programą (Acid Rain Program), kuri leido
lanksčiai siekti gamtosaugos tikslų.
■
Kol kas daugiausiai kalbėjome apie JAV. Bet, anot
Nordhaus ir Boyer (2000), apie 2030 metus besivystančios šalys gamins daugiau
nei pusę pasaulio šiltnamio dujų emisijų, ir svarbiausios čia bus Kinija ir Indija.
Todėl veiksmingas susitarimas dėl klimato kaitos turi apimti ir besivystančias
šalis.
■ Be to, kaip pamatėme, besivystančių šalių įtraukimas suteikia lankstumą ir
sumažina emisijų tikslų pasiekimo kaštus, nes tie kaštai gerokai mažesni
besivystančiose šalyse. Taip yra dėl to, kad yra pigiau naudoti energetine prasme
efektyvias technologijas kuriant industrinę bazę, nei rekonstruoti esamą
industrinę bazę, kad ji efektyviai naudotų kurą.
■ Anot Nordhaus ir Boyer (2000), jei naudotume tarptautinę prekybos sistemą,
apimančią besivystančias šalis, išsivysčiusių šalių kaštai siekiant Kioto sutarties
tikslų sumažėtų dar keturis kartus. Kitaip tariant, ir su tarptautine prekyba, ir su
besivystančių šalių dalyvavimu, Kioto tikslų pasiekimo kaštai būtų tik 1/16 kaštų,
kurie būtų be šių lankstumo galimybių.
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■ Tačiau besivystančios šalys priešinosi šiai Kioto daliai. Jos teisingai teigė, kad
problema, su kuria pasaulis dabar susiduria, yra pasekmė neatsakingo prieš gamtą
augimo išsivysčiusiose šalyse. Kodėl tada jos turi būti verčiamos būti „žalios“ ir
padėti išvalyti problemas, kurias paliko JAV ir kitos išsivysčiusios šalys? Šis etinis
konfliktas turi būti kažkaip išspręstas, kad būtų rastas efektyvus sprendimas šiai
globaliai problemai.
■ Galiausiai, įtikinti besivystančias šalis turbūt bus galima tik jei išsivystęs pasaulis
joms pasiūlys reikšmingą kompensaciją (materialinę pagalbą).
1.73.5 Kas ateityje?
■ 1997 metų Kioto sutartis buvo reikšmingiausias bandymas išspręsti globalinio
išorinio efekto, susijusio su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu, problemą. Deja,
JAV sprendimas atmesti Kioto sutartį reikalus komplikavo. Ar tarptautinis
bendradarbiavimas sprendžiant klimato kaitos problemą neįmanomas? Patirtis su
ozono skylės problema rodo, kad šalys gali susitarti, bet tik kai grėsmė yra aiškiai
matoma ir yra „ant slenksčio“.
1.73.6 Monrealio protokolas
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■ Puikus tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys yra 1987 m. Monrealio
protokolas, kuriuo buvo uždrausti chlorofluorokarbonai (chlorofluorocarbons,
CFCs). CFC-ai buvo populiarus chemikalas, naudojamas buityje, apimant
šaldytuvus, oro kondicionierius ir dezodorantus. Jų populiarumas iš dalies buvo dėl
jų ilgo gyvenimo, bet tai lėmė ir rimtą gamtosauginę problemą: CFC-ai keliaudavo į
stratosferą ir procese ardė ozono sluoksnį, kuris saugo Žemę nuo žalingų UV-B
spindulių, kuriuos skleidžia Saulė.
■ Kaip ir pasaulinio atšilimo atveju, tai buvo potencialiai didelė ilgo laikotarpio
problema: prognozės rodė, kad 2050 m. ozono sluoksnis Šiaurės pusrutulyje
sumažėtų iki 50-70%, o tai lemtų 19 milijonų daugiau atvejų nemelanominio odos
vėžio, 1,5 milijonų atvejų melanominio vėžio, 130 milijonų daugiau akių
kataraktos atvejų40.
■ Priešingai globaliniam atšilimui, CFC problema buvo aiškiai matoma: XX a. 9 deš.
atsivėrė 25 mln. kv. kilometrų dydžio skylė virš Antarktikos esančiame ozono
sluoksnyje. Tai išgąsdino tarptautinę bendruomenę ir 1987 m. rugsėjį buvo
pasirašytas Monrealio protokolas, kuris siekė visiškai uždrausti naudoti kai kuriuos
chemikalus (daugiausiai CFC-us ir halonus) pagal aiškų grafiką. Šį susitarimą
United Nations Environment Programme (2003), “Backgrounder: Basic Facts and Data on the Science
and Politics of Ozone Protection,” www.unep.org/ozone/pdf/Press-Backgrounder.pdf.
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ratifikavo 184 šalys, ir pasaulinis CFC-ų vartojimas sumažėjo nuo 1,1 mln. tonų
1986 metais iki 64 112 tonų 2004 metais41.
■ Mokslininkai prognozavo, kad skylė ozono sluoksnyje bus didžiausia po maždaug
dešimtmečio (nes ilgai gyvenantys chemikalai toliau skverbtųsi į stratosferą), bet
vėliau viskas pradės grįžti į normalią būseną.
■ Problema su globaliniu atšilimu yra ta yra, kad priešingai CFC-ams, atšilimo
problema nebus išspręsta šimtmečius po emisijų sumažinimo. Todėl spręsti
problemą reikia labai greitai arba tuojau bus per vėlu.
1.74 Šaltiniai
The Physics of Climate Change https://www.youtube.com/watch?v=oEoe6YdUeAE

United Nations Environment Programme (2006), “Summary of Issues for Discussion by the Open-ended
Working Group of the Parties to the Montreal Protocol”.
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