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Предговор кон македонскиот превод на Изршното резиме на
Стерновиот извештај за економијата на климатските промени
Климатските промени претставуваат најгoлем предизвик со кој се
соочува светот денеска. Последиците од нив стануваат евидентни во
сите делови на светот, а сомневањата за постоењето на климатските
промени и нивната поврзаност со антрополошките влијанија
дефинитивно се отфрлија со Четвртиот извештај за климатски промени
изготвен од Меѓународниот панел за климатски промени при ОН.
Оваа публикација претставува резиме на Стерновиот Извештај за
економијата на климатските промени, објавен на 30 октомври 2006
година, по претходно барање на Владата на Велика Британија. Целта на
извештајот е да одговори на прашањата поврзани со:
• зависноста на побарувачката на енергија и емисиите, вклучувајќи ги
тука и видовите на енергија и енергетскиот интензитет, од плановите
за економски развој на развиените и земјите во развој во следните
неколку декади;
• економските, социјалните и последиците по животната средина
предизвикани од климатските промени во развиените и земјите во
развој;
• трошоците и придобивките од акциите за намалување на глобалните
емисии на гасовите на стаклена градина од енергетскиот и другите
сектори, вклучувајќи ги тука и улогата на промената на употреба на
земјиштето и шумарството;
• влијанието и ефективноста на националните и меѓународните
политики и договори за намалување на емисиите на економски
ефективен начин и промоцијата на динамична, праведна и одржлива
светска економија.
Извештајот на Стерн за економијата на климатските промени дава слика
за глобалните прашања поврзани со климатските промени, мерките кои
треба да се превземат за нивно спречување, како и мерките кои земјите
треба да ги превземат за да се адаптираат на веќе настанатите
последици од глобалното затоплување. Сите анализи во овој извештај се
направени низ призмата на економијата. Главен заклучок кој произлегува
од извештајот е дека превземањето мерки за стабилизирање на гасовите
на стаклена градина и ублажувањето на климатските промени денеска ќе
ги чини светските економии многу помалку отколку справувањето со
последиците од климатските промени доколку економиите продолжат да
се развиваат на начин на кој што се развиваа досега. Во тој случај нивото
на гасовите на стаклена градина во атмосферата би достигнало
концентрации со кои судбината на глобалната клима и последиците од
нејзините промени би биле целосно неизвесни.
Македонски зелен центар
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Научните докази се непобитни: климатските промени претставуваат
многу сериозен глобален ризик и бараат итен одговор.
Овој независен извештај беше нарачан од министерот за финансии и му
се поднесува и на министерот и на премиерот како придонес во
проценката на доказите и во изградбата на разбирање за економијата на
климатските промени.
Во Извештајот прво се испитуваат доказите за економските влијанија на
самите климатски промени и се истражува економијата на
стабилизирањето на стакленичките гасови во атмосферата. Втората
половина на Извештајот се однесува на комплексните предизвици на
политиките за управување со транзицијата кон економија со ниски
јаглеродни емисии и на осигурувањето дека општествата можат да се
адаптираат на последиците од климатските промени што повеќе не
можат да се избегнат.
Извештајот е изготвен од меѓународна гледна точка. Климатските
промени имаат глобални причини и последици и заедничката
меѓународна акција ќе биде критична за водењето ефективни, ефикасни
и урамнотежени активности во бараниот обем. Овој одговор бара
подлабока меѓународна соработка во многу области – најмногу во
создавањето ценовни сигнали и пазари за јаглерод, во забрзувањето на
технолошките истражувања, како и во развојот и експлоатацијата и
унапредувањето на адаптацијата, особено на земјите во развој.
Климатските промени претставуваат единствен предизвик за
економијата: тие се најголемиот и најширокиот пазарен неуспех што е
виден. Поради тоа, економската анализа мора да биде глобална, да се
однесува на долги временски хоризонти, во центарот на вниманието да
ја има економијата на ризик и несигурност и да ја истражува можноста за
големи, значителни промени. За да се задоволат овие барања,
Извештајот се заснова на идеите и техниките од најважните области на
економијата, вклучувајќи ги и најновите достигнувања.
Придобивките од силните и брзи активности во врска со
климатските промени ги надминуваат трошоците.
Ефектите на нашите сегашни активности ќе имаат долгорочно влијание
на идните промени на климата. Она што го правиме сега може да има
само ограничен ефект на климата во следните 40 или 50 години. Од
друга страна, она што ќе го правиме во следните 10 или 20 години може
да има длабоко влијание на климата во втората половина на овој век и
во следниот век.
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Никој со целосна сигурност не може да ги предвиди последиците од
климатските промени, но сега знаеме доволно за да ги разбереме
ризиците. Ублажувањето – преземањето силни активности за
намалување на емисиите – мора да се гледа како инвестиција, како
трошоци што се прават сега и во следните неколку децении за да се
избегнат ризиците за многу тешки последици во иднина. Ако овие
инвестиции се направат мудро, трошоците ќе бидат подносливи и ќе
постојат многу можности за раст и развој. За тоа добро да функционира,
политиките мора да промовираат силни пазарни сигнали, да ги надминат
пазарните недостатоци и во основа да ги имаат еднаквоста и
ограничувањето на ризикот. Тоа, во основа, е концептуалната рамка на
овој извештај.
Во Извештајот се земаат предвид економските трошоци на влијанието на
климатските промени и трошоците и придобивките од активностите за
намалување на емисиите на стакленички гасови (СГ) што ги
предизвикуваат климатските промени, на следните три начини:
•

Со користење поединечни техники, со други зборови,
разгледување на физичкото влијание на климатските промени врз
економијата, врз човечкиот живот и врз животната средина и
истражување на трошоците за ресурси за различните технологии
и стратегии за намалување на емисиите на стакленички гасови.

•

Со користење економски модели, вклучувајќи модели на
интегрирана оценка, со која се проценуваат економските влијанија
од климатските промени, и макроекономски модели, кои ги
претставуваат трошоците и ефектите за целокупната економија
од транзицијата кон енергетски системи со ниски јаглеродни
емисии.

•

Со споредба на постојното ниво и на идните траектории на
’социјалниот трошок на јаглеродот’ (трошокот на влијанијата
поврзани со дополнителна единица емисија на стакленички
гасови) со маргиналниот дополнителен трошок (трошоците
поврзани со зголеменото намалување на единица емисии).

Од сите овие перспективи, доказите што беа собрани за Извештајот
водат кон едноставен заклучок: придобивките од силните, брзи
активности значително ги надминуваат трошоците.
Доказите покажуваат дека игнорирањето на климатските промени ќе
резултира со штети во економскиот раст. Нашите активности во
следните неколку децении би можеле да создадат ризик од големо
нарушување на економските и општествените активности подоцна, во
текот на овој век, како и во следниот век, во обем сличен со оние што ги
_____________________________________________________________________
7

СТЕРНОВ ИЗВЕШТАЈ: Економијата на климатските промени

предизвикале големите војни и економската депресија во првата
половина на ХХ век. Ќе биде тешко, ако не и невозможно, овие промени
да се вратат назад. Спречувањето на климатските промени може да
биде стратегија што го поддржува растот и таа може да се спроведе на
начин што не ги ограничува аспирациите за раст на богатите или на
сиромашните земји. Колку што порано се спроведе ефективна акција,
толку таа ќе биде поевтина.
Истовремено, бидејќи се случуваат климатски промени, неопходни се
мерки со кои ќе им се помогне на луѓето да се прилагодат на нив. И колку
што помалку активности за намалување на ефектите ќе преземеме сега,
поголеми ќе бидат тешкотиите за понатамошно прилагодување во
иднина.

***
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Во првата половина на Извештајот се разгледува како доказите за
економските влијанија на климатските промени и за трошоците и
придобивките од активностите за намалување на емисиите на
стакленички гасови се поврзуваат со концептуалната рамка што беше
опишана погоре.
Научните докази покажуваат сè поголеми ризици од сериозни,
неповратни влијанија на климатските промени поврзани со
движењата на емисиите според сценариото со „бизнис пред сè”
(БПС).
Научните докази за причините и за идните патишта на климатските
промени се сè посилни. Поконкретно, научниците сега можат да ги
поврзат веројатностите на температурните исходи и влијанијата на
природното опкружување со различните нивоа на стабилизација на
стакленичките гасови во атмосферата. Научниците сега сè повеќе го
разбираат потенцијалот за динамички повратни спреги, кои во минатите
климатски промени силно ги потенцираа основните физички процеси.
Количествата стакленички гасови во атмосферата (вклучувајќи јаглерод
диоксид, метан, азотни оксиди и повеќе видови гасови што
произлегуваат од индустриските процеси) растат како резултат на
човечката активност. Изворите се дадени на сликата 1.
Постојното ниво на стакленички гасови во атмосферата е еквивалентно
на околу 430 честички на милион (ррм) СО21 споредено со само околу
280 ррм пред индустриската револуција. Овие концентрации веќе
предизвикаа затоплување на светот за повеќе од половина степен
Целзиусов и поради инерцијата на климатскиот систем ќе водат кон
затоплување од уште барем половина степен во следните неколку
децении.
Дури и да не се зголеми годишниот проток на емисии над денешното
ниво, количеството на стакленички гасови до 2050 година ќе достигне
вредност што е двојно поголема од прединдустриската – т.е. 550ррм
СО2е – и ќе продолжи да расте. Но годишниот проток на емисии се
зголемува
бидејќи
брзорастечките
економии
инвестираат
во
инфраструктурата со високи јаглеродни емисии и бидејќи расте
побарувачката за енергија и транспорт низ целиот свет. Нивото од
550ррм СО2е би можело да се достигне и во 2035 година. Со ова ниво
има барем 77% шанси – а можеби и 99% шанси, во зависност од
користениот климатски модел – за зголемување на глобалната просечна
температура за повеќе од 20С.

1

Во понатамошниот текст еквивалент на СО2 или СО2е
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Слика 1 Емисии на стакленички гасови по извори во 2000 година

ЕНЕРГЕТСКИ
ЕМИСИИ
Струја
(24%)

Индустрија (14%)
Други емисии поврзани со
енергијата (5%)
Отпад (3%)

Транспорт
(14%)
Згради
(8%)

Земјоделство
(14%)
НЕЕНЕРГЕТСКИ
ЕМИСИИ
Користење земјиште (18%)

Вкупни емисии во 2000 година: 42 ГтЦОае
Енергетските емисии во најголемиот дел се СО2 (дел од не-СО2 се во индустријата
и во другите емисии поврзани со енергијата).
Неенергетските емисии се СО2 (од користење земјиште) и не-СО2 (земјоделство и отпад)

Извор: Подготвено за Стерновиот извештај од податоците извлечени од
интернет базата на податоци на алатката за климатска анализа на
Институтот за светски ресурси (CAIT), верзија 3.0.

Според сценариото со БПС, количеството на стакленички гасови, до
крајот на векот, би можело да биде поголемо за повеќе од три пати, што
би предизвикало 50% ризик од зголемување на просечната светска
температура за 5оС во следните децении. Тоа би ги довело луѓето на
непознат терен. Илустрација за обемот на овој пораст може да биде
фактот дека сега е потопло за само околу 5оС отколку во последното
ледено доба.
Ваквите промени би ја трансформирале физичката географија на светот.
Радикалните промени во физичката географија на светот мора да имаат
силно влијание врз човечката географија – каде живеат луѓето и како ги
живеат своите животи.
Сликата 2 дава преглед на научните докази за врските помеѓу
концентрациите на стакленички гасови во атмосферата, веројатноста од
различни нивоа на промени на светската просечна температура и
_____________________________________________________________________
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физичките влијанија што се очекуваат на секое ниво. Ризиците за
сериозни, неповратни влијанија од климатските промени многу се
зголемуваат со порастот на концентрацијата на стакленичките гасови во
атмосферата.

Слика 2: Нивоата на стабилизација и опсезите на веројатност за
зголемување на температурата
Долната слика ги илустрира видовите влијанија што би можеле да се појават
ако светот постигне еквилибриум со повеќе стакленички гасови. Горниот панел
го покажува опсегот на температурите проектирани на нивоата на
стабилизација помеѓу 400ррм и 750ррм СО2е на нивото на еквилибриум.
Полните хоризонтални линии покажуваат опсегот од 5 до 95% базиран на
проценките за осетливост на климата од IPCC 20011 и на неодамнешната
2
студија на центарот Хедли . Вертикалната линија ја покажува средината на 50иот процентен поен. Испрекинатите линии го покажуваат опсегот од 5 до 95%
базиран на единаесет неодамнешни студии3. Долниот панел го покажува
опсегот на влијанија што се очекуваат на различните нивоа на затоплување.
Врската помеѓу промените на светската просечна температура и регионалните
климатски промени се многу несигурни, особено во поглед на промените на
врнежите (види поле 4.2). Оваа слика ги покажува потенцијалните промени
базирани на постојната научна литература.

1
Wigley, T.M.L. и S.C.B. Raper (2001): 'Interpretation of high projections for global-mean warming', Science
293: 451-454 базиран на Intergovernmental Panel on Climate Change (2001): 'Climate change 2001: the
scientific basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change' [Houghton JT, Ding Y, Griggs DJ, et al. (eds.)], Cambridge: Cambridge University
Press
2
Murphy, J.M., D.M.H. Sexton D.N. Barnett et al. (2004): 'Quantification of modeling uncertainties in a large
ensemble of climate change simulations', Nature 430: 768 - 772
3
Meinshausen, M. (2006): 'What does a 2°C target mean for greenhouse gas concentrations? A brief
analysis based on multi-gas emission pathways and several climate sensitivity uncertainty estimates',
Avoiding dangerous climate change, in H.J. Schellnhuber et al. (eds.), Cambridge: Cambridge University
Press, pp.265 - 280.
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Слика 2: Нивоата на стабилизација и опсезите на веројатност за зголемување на
температурата
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Климатските промени им се закануваат на основните елементи
за животот на луѓето низ целиот свет – пристапот до вода,
производството на храна и употребата на земјата и на
животната средина
Предизвик е да се проценат економските трошоци од климатските
промени, но постојат повеќе методи или пристапи што ни овозможуваат
да ја процениме веројатната магнитуда на ризиците и да ги споредиме
со трошоците. Во овој извештај се користат три од овие пристапи.
Во овој извештај прво детално се разгледани физичките влијанија на
економската активност врз човечкиот живот и врз животната средина.
Според постојните трендови, просечните светски температури ќе
пораснат за 2–3оС во следните педесетина години.2 Земјата ќе биде
осудена на затоплување од уште неколку степени ако продолжат да
растат емисиите.
Затоплувањето ќе има многу тешки влијанија, често изразени преку
водата:
•

Топењето на глечерите на почетокот ќе го зголеми ризикот
поплави, а потоа значително ќе го намали снабдувањето
вода, со што конечно ќе биде загрозена една шестина
населението во светот, најмногу на индискиот потконтинент,
делови од Кина и на Андите во Јужна Америка.

•

Намалувањето на приносите, особено во Африка, би можело да
остави стотици милиони луѓе без можност да произведат
доволно храна. На средните до високи географски широчини,
при умерен пораст на температурите (2-3оС) може да се
зголемат приносите, но при поголемо затоплување тие ќе се
намалат. При затоплување од 4оС и повеќе, светското
производство на храна најверојатно ќе биде сериозно погодено.

•

На повисоките географски широчини ќе се намали смртноста
поврзана со студот. Но климатските промени ќе ја зголемат
смртноста од ненахранетост и топлински удар низ целиот свет.
Векторски пренесуваните болести, како што се маларијата и
тропската треска, широко би можеле да се распространат ако не
се воспостават ефективни мерки за контрола.

•

Порастот на нивото на морињата ќе резултира со десетици до

од
со
од
во

2

Сите промени на светската просечна температура се искажуваат во однос на нивоата пред
индустријализацијата (1750 – 1850 година).
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стотици милиони луѓе што се жртви на поплави секоја година
поради затоплување од 3 или 4оС. Ќе има сериозни ризици и сè
поголеми притисоци за заштита на бреговите на Југоисточна
Азија (Бангладеш и Виетнам), на малите острови на Карибите и
на Пацификот и на големите крајбрежни градови, како што се
Токио, Њујорк, Каиро и Лондон. Според една проценка, до
средината на векот, 200 милиони луѓе би можеле да бидат
постојано раселени поради порастот на нивото на морињата,
потешките поплави и поинтензивните суши.
•

Екосистемите ќе бидат особено ранливи од климатските
промени и 15 до 40% од видовите потенцијално ќе се соочат со
истребување по само 2оС затоплување. Зголемувањето на
киселоста на океаните, директен резултат на порастот на
нивоата на јаглерод диоксид, ќе има големо влијание на
морските екосистеми со можни неповолни последици за рибната
популација.

Штетите од климатските
затоплувањето на светот

промени

ќе

се

забрзуваат

со

Повисоките температури ќе ги зголемат шансите за поттикнување
ненадејни и големи промени.
•

Затоплувањето може да предизвика ненадејни промени во
регионалните модели на времето, како што се монсунските
дождови во Јужна Азија или феноменот Ел Нињо – промени што
би имале тешки последици врз достапноста на водата и
поплавите во тропските региони и би ја загрозиле животната
егзистенција на милиони луѓе.

•

Повеќе студии покажуваат дека амазонските дождовни шуми би
можеле да бидат ранливи поради климатските промени, а
моделите проектираат значително сушење на овој регион. На
пример, еден модел открива дека амазонските дождовни шуми
значително, а можеби и неповратно, би можеле да бидат
оштетени со затоплување од 2 до 3оС.

•

Топењето или уривањето на ледените маси би можело да ја
загрози земјата на која живеат 1 од 20 луѓе.

Иако има многу да се дознае за овие ризици, температурите што можат
да бидат резултат на присилните климатски промени ќе го одведат
светот надвор од опсегот на човечкото искуство. Тоа може да има многу
штетни последици.
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Влијанијата од климатските промени не се подеднакво
распоредени – најсиромашните земји и луѓе ќе бидат најрано и
најмногу погодени. Во случај да се појават штетите, ќе биде
премногу доцна да се пренасочи процесот. Поради тоа сме
присилени да гледаме многу далеку во иднината.
Климатските промени се смртна закана за земјите во развој и голема
пречка да се продолжи со намалувањето на сиромаштијата во многу
димензии. Прво, регионите во развој се во полоша географска положба:
тие, во просек, се веќе потопли од развиените региони, страдаат и од
голема варијабилност на врнежите. Како резултат на тоа,
понатамошното затоплување ќе предизвика високи трошоци за
сиромашните земји, а ќе донесе многу малку придобивки. Второ, земјите
во развој – особено најсиромашните – се многу зависни од
земјоделството, климатски најчувствителниот од сите сектори на
економијата, и страдаат од несоодветни здравствени услуги и од јавни
услуги со низок квалитет. Трето, нивните ниски приходи и ранливост го
прават адаптирањето на климатските промени особено тешко.
Поради овие ранливости, климатските промени веројатно уште повеќе ќе
ги намалат веќе ниските приходи и ќе ги зголемат стапките на болести и
смртност во земјите во развој. Намалените приходи од земјоделството ќе
ја зголемат сиромаштијата и ќе ја намалат способноста на
домаќинствата да инвестираат во подобра иднина, присилувајќи ги да ги
користат скромните заштеди само за да преживеат. На национално ниво,
климатските промени ќе ги намалат приходите и ќе ги зголемат
потребите за трошење, влошувајќи ги јавните финансии.
Многу земји во развој веќе имаат тешкотии во излегувањето на крај со
нивната клима. Климатските шокови предизвикуваат застој на
економскиот и општествениот развој во земјите во развој денес, кога
температурите се зголемени за помалку од 1оС. Влијанијата на
ненамалените климатски промени – т.е. пораст на температурите за 3
или 4оС и повеќе – многу силно ќе ги зголемат ризиците и трошоците од
овие настани.
Влијанијата од овој обем би можеле да се прелеат преку националните
граници, проширувајќи ги штетите. Порастот на нивото на морињата и
другите промени предизвикани од климата би можеле да натераат
милиони луѓе да мигрираат: повеќе од една петтина од Бангладеш би
можел да биде под вода само со 1м пораст на нивото на морињата, што
може да се случи до крајот на векот. Шоковите поврзани со климата
поттикнаа насилни конфликти во минатото, а конфликтите се сериозен
ризик во областите како што се Западна Африка, долината на Нил и
Централна Азија.
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Климатските промени на почетокот можат да имаат мали
позитивни ефекти за мал број развиени земји, но веројатно ќе
нанесат големи штети со поголемото зголемување на
температурите што се очекуваат кон средината или на крајот
на векот, според сценаријата со БПС.
Во регионите на повисока географска широчина, како што се Канада,
Русија и Скандинавија, климатските промени може да донесат нетопридобивки од зголемените температури за 2 или 3оС, преку повисоки
приноси во земјоделството, пониска зимска смртност, помали потреби за
греење и можен развој на туризмот. Но овие региони ќе доживеат и
најбрзи стапки на затоплување, што ќе доведе до оштетување на
инфраструктурата, на човековото здравје, на локалното заработување за
живот и на биодиверзитетот.
Развиените земји на пониска географска широчина ќе бидат поранливи –
на пример, достапноста на водата и приносите во Јужна Европа се
очекува да паднат за 20% со зголемувањето на глобалните температури
за 2оС. Регионите во кои водата веќе е во сиромашни количества ќе се
соочат со сериозни тешкотии и со пораст на трошоците.
Зголемените трошоци од штетите предизвикани од екстремното време
(бури, урагани, поплави, суши и топлински бранови) ќе ги засенат
првичните придобивки од промената на климата и брзо ќе се зголемат со
повисоките температури. Врз основа на едноставна екстраполација,
трошоците само од екстремните временски услови, до средината на
векот, би можеле да достигнат 0,5 до 1% од светскиот годишен БДП и ќе
продолжат да растат со натамошното затоплување на светот.
•

Зголемувањето од 5 или 10% на брзината на ураганскиот ветер,
поврзана со зголемените температури на морињата, се
предвидува да предизвика приближно двојно поголеми годишни
штети во САД.

•

Во Велика Британија годишните загуби од поплави би можеле да
се зголемат од 0,1% од БДП денес на 0,2 до 0,4% од БДП, кога
зголемувањето на светските просечни температури ќе достигне
3 или 4оС.

•

Топлотните бранови, како оној од 2003 година во Европа, кога
починаа 35 000 лица, а загубите во земјоделството достигнаа 15
милијарди долари, ќе станат вообичаени до средината на векот.

Со повисоките температури, развиените економии се соочуваат со сè
поголем ризик од големи шокови – на пример, зголемените трошоци од
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екстремните временски настани би можеле да ги погодат светските
финансиски пазари преку повисоки и понестабилни трошоци за
осигурување.
Интегрираните модели за проценка обезбедуваат средство за
проценка на вкупното влијание врз економијата; нашите
проценки покажуваат дека тоа веројатно ќе биде повисоко од
претходно проценетото.
Вториот пристап во истражувањето на ризиците и трошоците од
климатските промени усвоен во овој извештај е да се користат
интегрирани модели за проценка за да се добијат агрегатни монетарни
проценки.
Формалното моделирање на целокупното влијание на климатските
промени во монетарни единици е импресивен предизвик, а
ограничувањата на моделирањето на светот за период од два или
повеќе века бара големо внимание при толкувањето на резултатите.
Сепак, како што објаснивме, периодот помеѓу преземените активности и
видливите ефекти е многу долг и квантитативната анализа потребна за
преземање активности засновани на информации ќе зависи од
долгорочното моделирање. Монетарните влијанија на климатските
промени сега се очекува да бидат посериозни отколку што покажаа многу
поранешни студии, ако не повеќе поради фактот што тие студии имаа
тенденција да исклучуваат некои од најнесигурните но потенцијално
најштетните влијанија. Благодарејќи на неодамнешниот напредок на
науката, сега е можно подиректно да се испитаат овие ризици, користејќи
ја веројатноста.
Најформалното моделирање порано, како почетна точка, го користеше
сценариото со затоплување од 2 до 3оС. Во овој температурен опсег,
трошоците од климатските промени би биле еднакви на загуба од околу
0 до 3% од вкупното светско производство споредено со она што би се
постигнало во светот без климатски промени. Земјите во развој ќе имаат
дури и поголеми трошоци.
Сепак, овие поранешни модели беа преоптимистички во врска со
затоплувањето: поновите докази покажуваат дека промените на
температурата од трендовите на емисиите од БПС можат да надминат
2–3оС до крајот на овој век. Тоа ја зголемува веројатноста за пошироко
влијание од претходно проценетото. Многу од овие влијанија, како што
се ненадејните и големи климатски промени, е тешко да се
квантифицираат. Со затоплувањето од 5 до 6оС – кое е реална можност
за следниот век – постојните модели што вклучуваат ризик од ненадејни
и големи климатски промени проценуваат 5– 10% загуба од светскиот
БДП, додека сиромашните земји се погодени од трошоци што
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надминуваат 10% од БДП. Исто така, постојат одредени докази за мали
но значајни ризици дека температурата ќе порасне над овој опсег.
Ваквото зголемување на температурата би не одвело на терен што е
непознат за луѓето и опфаќа радикални промени на светот околу нас.
Со вакви можности на хоризонтот беше јасно дека рамката за
моделирање што се користи во овој извештај мора да биде изградена
околу економијата на ризикот. Опросечувањето на можностите крие
ризици. Ризиците од исходи што се многу полоши од очекуваните се
многу реални и би можеле да бидат катастрофални. Политиките за
климатски промени во голема мера ги намалуваат овие ризици. Таквата
рамка за моделирање мора да ги земе предвид етичките прашања за
дистрибуцијата на приходите и за тоа како да се води грижа за идните
генерации.
Анализата не треба да се фокусира само на тесното мерење на
приходите, како што е БДП. Последиците од климатските промени за
здравјето и за животната средина веројатно ќе бидат тешки. Општата
споредба на различните стратегии ќе опфати проценка и на овие
последици. Постојат тешки концептуални етички прашања и прашања за
мерките, а резултатите треба да бидат третирани со должно внимание.
Во овој извештај се користат резултатите од еден модел - ПАГЕ2002 - за
да се илустрира како се менуваат проценките што се извлечени од овие
интегрирани модели за проценка како резултат на ажурираните научни
докази за веројатноста поврзана со степенот на порастот на
температурата. Изборот на модел беше воден од нашата желба
експлицитно да ги анализираме ризиците – овој модел е еден од малкуте
модели што би ни го овозможиле тоа. Исто така, неговите основни
претпоставки го комбинираат опсегот на претходните студии. Го
користевме овој модел со една група податоци конзистентна со
климатските предвидувања од Извештајот на меѓувладиниот панел за
климатски промени од 2001 година и со една група што опфаќа мало
зголемување на интензивираните последици во климатскиот систем. Ова
зголемување илустрира една област на зголемени ризици од
климатските промени, која се појави во рецензираната научната
литература објавена од 2001 година наваму.
Исто така, земавме предвид како примената на соодветни дисконтни
стапки, претпоставките за пондерирањето на активата поврзано со
вреднувањето на влијанието во сиромашните земји и проценките на
влијанието на морталитетот и на животната средина би ги зголемиле
проценетите економски трошоци од климатските промени.
Користејќи го овој модел и вклучувајќи ги овие елементи на анализата
што можат да бидат опфатени во моментов, проценуваме дека вкупните
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трошоци поврзани со климатските промени според емисиите од БПС во
следните два века вклучуваат влијанија и ризици што се еднакви на
просечното намалување на глобалната потрошувачка по глава на жител
од барем 5%, сега и засекогаш. Иако оваа проценка на трошоците е веќе
многу голема, таа пропушта многу важни работи.
Трошоците од БПС и понатаму ќе се зголемуваат ако моделот
систематски ги земе предвид следните три важни фактори:
•

Прво, вклучувањето на директните влијанија на животната
средина и на човековото здравје (понекогаш наречени
’непазарни влијанија’) ја зголемува нашата проценка на вкупните
трошоци од климатските промени од 5 на 11% од вкупната
светска потрошувачка по глава на жител. Методите користени во
овој модел се доста конзервативни за вредноста што им ја
доделуваат на овие влијанија.

•

Второ, некои неодамнешни научни докази покажуваат дека
климатскиот систем може да биде поподложен на влијанија од
емисиите на стакленички гасови отколку што се мислело
претходно, на пример, поради постоењето на зголемен одговор,
како што е ослободувањето метан и слабеењето на понорите на
јаглеродот. Нашите проценки, засновани на моделирањето на
ограничено зголемување на оваа чувствителност, покажуваат
дека потенцијалниот обем на реакција на климата може да ги
зголеми трошоците од климатските промени од текот на БПС од
5% на 7% од светската потрошувачка или од 11% на 14%, ако се
вклучат и непазарните влијанија што се опишани погоре.

•

Трето, непропорционалниот удел на товарот на климатските
промени паѓа на сиромашните региони на светот. Ако соодветно
го пондерираме овој нееднаков товар, проценетите светски
трошоци од климатските промени со затоплување од 5 до 6оС би
можеле да бидат за една четвртина повисоки од оние без
таквите пондери.

Обединувањето на овие дополнителни фактори би ги зголемиле
вкупните трошоци од климатските промени од БПС до околу 30%
намалување на потрошувачката по глава на жител, сега и во иднина.
Резимирано, анализите што ги земаат предвид целосните опсези и на
влијанијата и на можните исходи – т.е. што ја користат основната
економија на ризик – покажуваат дека промената на климата од БПС ќе
ја намали благосостојбата за износ еднаков на намалувањето на
потрошувачката по глава на жител помеѓу 5 и 20%. Земајќи ги предвид
сè поголемите научни докази за поголемите ризици, за аверзијата на
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можностите за катастрофа и за поширокиот пристап на последиците
отколку што се имплицира со тесното мерење на исходот, точната
проценка најверојатно ќе биде во горниот дел од овој опсег.
Економското прогнозирање на само неколку години е тешка и
непрецизна задача. Анализата на климатските промени, по својата
природа, бара да гледаме напред кон следните 50, 100, 200 или повеќе
години. Секое вакво моделирање бара внимателност и скромност, а
резултатите се специфични за моделот и неговите претпоставки. Не
треба да им се дава прецизност и сигурност што е невозможно да се
постигне. Исто така, некои од големите несигурности во науката и во
економијата ги погодуваат областите за кои најмалку знаеме (на пример,
влијанието на многу високите температури), поради добра причина – тоа
е непознат терен. Главната порака од овие модели е дека кога се
обидуваме да водиме сметка за ризиците и несигурноста, веројатноста пондерираните трошоци изгледаат многу големи. Голем дел од ризикот
(но не и целокупниот) може да се намали преку силната политика за
намалување на последиците и тврдиме дека тоа може да се постигне со
многу помали трошоци од оние што се пресметани од влијанијата. Во тој
поглед, намалувањето на последиците е високо продуктивна
инвестиција.
Емисиите беа водени и продолжуваат да се водат од
економскиот раст; сепак, стабилизацијата на концентрациите
на стакленички гасови во атмосферата е оправдана и во
согласност со постојаниот раст.
Емисиите на СО2 по глава на жител беа во силна корелација со БДП по
глава на жител. Како резултат на тоа, од 1850 година, Северна Америка
и Европа произведоа околу 70% од сите емисии на СО2 од
производството на енергија, додека земјите во развој учествуваа со
помалку од една четвртина. Најголемиот иден пораст на емисиите ќе
дојде од денешните земји во развој поради нивниот побрз природен
прираст на населението и раст на БДП и сè поголемиот удел на
енергетските интензивни индустрии.
Сепак, и покрај историскиот модел и проекциите според БПС, светот
нема потреба да избира помеѓу спречувањето на климатските промени и
унапредувањето на растот и развојот. Промените во енергетските
технологии и структурата на економиите ја намалија чувствителноста на
емисиите на растот на приходите, особено во некои од најбогатите земји.
Со силни, смислени избори на политиките може да се ’декарбонизираат’
и развиените економии и економиите во развој во обем што е потребен
за стабилизација на климата, одржувајќи го економскиот развој.
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Стабилизацијата – на кое било ниво – бара годишните емисии да се
доведат на ниво што е усогласено со природниот капацитет на Земјата
да ги отстрани стакленичките гасови од атмосферата. Колку што подолго
емисиите остануваат над ова ниво, толку повисоко ќе биде нивото на
стабилизација. Долгорочно, годишните светски емисии ќе треба да се
намалат под 5 ГтЦО2е, ниво што земјата може да го апсорбира без да се
зголеми концентрацијата на СГ во атмосферата. Ова ниво е за повеќе од
80% под апсолутното ниво на постојните годишни емисии.
Овој извештај се фокусираше на оправданоста и трошоците за
стабилизација на концентрациите на стакленички гасови во атмосферата
во опсег од 450 до 550ррм СО2е.
Стабилизирањето на ниво од или под 550ррм СО2е ќе бара светските
емисии да го достигнат врвот во следните 10–20 години, а потоа да
почнат да опаѓаат со стапка од барем 1 до 3% годишно. Опсегот на
движењето е илустриран на сликата 3. До 2050 година светските емисии
би требало да се намалат до нивото од околу 25% под постојното. Овие
намалувања ќе треба да се направат во опкружувањето на светската
економија, која во 2050 година може да биде 3–4 пати поголема од денес
– така што емисиите по единица БДП до 2050 година треба да бидат
само една четвртина од постојното ниво.
За да се стабилизира на 450ррм СО2е без надминување, светските
емисии би требало да го постигнат врвот во следните 10 години, а потоа
да опаѓаат со повеќе од 5% годишно, постигнувајќи ниво 70% пониско од
постојното до 2050 година.
Теоретски тоа би можело да се надмине и ако се дозволи
концентрацијата на СГ во атмосферата да достигне највисоко ниво над
нивото на стабилизација, а потоа да опадне, но тоа би било практично
многу тешко и многу неразумно. Надминувањето носи поголеми ризици
бидејќи температурите брзо ќе растат и ќе задржат повисоко највисоко
ниво во текот на повеќе децении пред да почнат да опаѓаат. Исто така,
надминувањето бара емисиите потоа да бидат намалени на екстремно
ниски нивоа, под нивото на природната апсорпција на јаглеродот, што
може да не биде остварливо. Исто така, ако високите температури го
намалат капацитетот на земјата да го апсорбира јаглеродот – што може
да стане поверојатно со надминувањето – идните емисии би требало да
бидат намалени уште повеќе за да се постигне дадената цел за
стабилизација на атмосферската концентрација.
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Слика 3: Илустративно движење на емисиите до стабилизирањето на 550
ppm СО2е.

Светски емисии (GtCO2e)

Подолната слика покажува шест илустративни движења до стабилизацијата на 550ппм CO2е.
Стапките на намалување на емисиите дадени во легендата се максималната 10-годишна
просечна стапка на намалување на светските емисии. Сликата покажува дека одложувањето на
намалувањето на емисиите (преминот од највисокото ниво кон вистинското) значи дека емисиите
мора да бидат побрзо намалувани за да се постигне целта на стабилизација. Стапката на
пресекот на емисиите е многу чувствителна на висината на највисокото ниво. На пример, ако
највисокото ниво во 2020 година е 48 GtCO2 наместо 52 GtCO2, стапката на намалување се
намалува од 2,5%/г на 1,5%/г.

2015 Високо највисоко ниво - 1.0%/г.
2020 Високо највисоко ниво - 2.5%/ г.
2030 Високо највисоко ниво - 4.0%/ г.
2040 Високо- 4.5%/ г. (надминување)
2020 Ниско највисоко ниво - 1.5%/ г.
2030 Ниско највисоко ниво - 2.5%/ г.
2040 Ниско највисоко ниво - 3.0%/ г.

Извор: Пренесено во Стерновиот извештај врз основа на Meinshausen, М. (2006): 'What
does a 2°C target mean for greenhouse gas concentrations? A brief analysis based on multigas emission patinas and several climate sensitivity uncertainty estimates', Avoiding
dangerous climate change, во H.J. Schell Huber et al. (eds.), Cambridge: Cambridge
University Press, pp.265 - 280.

Постигнувањето на овие големи намалувања на емисиите ќе
предизвика трошоци. Во извештајот се проценува дека
годишните трошоци на стабилизација на 500-550ррм СО2е до 2050
година ќе бидат околу 1% од БДП – ниво што е значително но
подносливо.
Пренасочувањето на историскиот тренд на растот на емисиите и
постигнувањето намалување од 25% или повеќе во однос на денешното
ниво се голем предизвик. Трошоците ќе се направат штом светот ќе
премине од високо јаглеродна кон ниско јаглеродна траекторија. Но со
проширувањето на пазарите за ниско јаглеродни, високо ефикасни добра
ќе има и деловни можности.
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Емисиите на стакленички гасови можат да се намалат на четири начини.
Трошоците значително ќе се разликуваат во зависност од комбинацијата
на користените методи и во кој сектор тие се користат.
•

Намалување на побарувачката за добра и услуги што се
емисионо интензивни.

•

Зголемена ефикасност, со која се заштедуваат и пари и емисии.

•

Активности во неенергетски емисии, како што е избегнувањето
на намалување на шумите.

•

Премин кон технологии за производство на струја, топлина и
транспорт со ниски јаглеродни емисии.

Проценката на трошоците за овие промени може да се направи на два
начини. Едниот начин е да се следат ресурсните трошоци за мерките,
вклучувајќи воведување на ниско јаглеродни технологии и промени во
користењето на земјата во споредба со трошоците на алтернативната со
БПС. Тоа дава повисоки трошоци бидејќи не ги зема предвид
можностите од намалувањето на побарувачката за високо јаглеродни
добра и услуги.
Вториот начин е да се користат макроекономски модели за истражување
на системските ефекти на транзицијата кон економија со ниско
јаглеродна енергија. Тие можат да бидат корисни за следење на
динамичките интеракции на различните фактори низ времето,
вклучувајќи го и одговорот на економиите на промените на цените. Но
тие можат да бидат комплексни, а нивните резултати да бидат под
влијание на цел опсег претпоставки.
Врз основа на овие два методи, централната проценка е дека
стабилизацијата на стакленичките гасови на нивоа од 500 - 550ррм СО2е
до 2050 година ќе чинат, во просек, околу 1% од годишниот светски БДП.
Тоа е значително но целосно во согласност со постојаниот раст и развој,
наспроти ненамалените климатски промени, кои на крајот би биле
значително ограничување на растот.
Проценките на трошоците за ресурси покажуваат дека горната
граница на очекуваните годишни трошоци за намалување на
емисиите во согласност со траекторијата што води кон
стабилизација на 550ррм СО2 до 2050 година веројатно ќе биде
околу 1% од БДП.
Во овој извештај детално се разгледуваат потенцијалите и трошоците,
технологиите и мерките за намалување на емисиите во различните
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сектори. Како и кај влијанијата на климатските промени, тоа е исто така
подложно на многу несигурности. Тоа се тешкотиите во проценката на
трошоците за технологиите однапред за неколку децении, како и на кој
начин ќе еволуираат цените на фосилните горива во иднина. Исто така,
тешко може да се погоди како ќе реагираат луѓето на промените на
цените.
Прецизната еволуција на намалувањето на влијанијата и составот на
намалувањата на емисиите по сектори ќе зависат од сите овие фактори.
Но, сепак, може да се направи централна проекција на трошоците со
повеќе можни различни сценарија.
Основен е техничкиот потенцијал за подобрување на ефикасноста
заради намалување на емисиите и трошоците. Во последниот век
ефикасноста на снабдувањето со енергија во развиените земји се
подобри за десет и повеќе пати, а можностите за понатамошно
подобрување се далеку од исцрпени. Студиите на Меѓународната
агенција за енергија покажуваат дека до 2050 година енергетската
ефикасност има потенцијал да биде најголемиот поединечен извор на
намалени емисии во енергетскиот сектор. Тоа би довело до еколошки и
економски придобивки: мерките за енергетска ефикасност го намалуваат
отпадот и често штедат пари.
Неенергетските емисии сочинуваат до една третина од вкупните емисии
на стакленички гасови и активностите на ова поле ќе дадат важен
придонес. Постојат значителни докази што покажуваат дека
активностите со кои се спречува понатамошното намалување на шумите
би биле релативно евтини во споредба со другите видови намалувања
на влијанието, ако се спроведат вистинските политики и се воспостават
институционалните структури.
Усвојувањето големи проекти за чисти технологии за струја, топлина и
транспорт е неопходно за радикално намалување на емисиите на среден
и долг рок. Барем 60%, а можеби и 75% од секторот на електричната
енергија во светот ќе мора да се декарбонизира до 2050 година за да се
постигне стабилизација на или под 550ррм СО2е. Веројатно тешко ќе
може да се очекуваат краткорочни големи намалувања во транспортниот
сектор, но тие ќе бидат потребни. Иако постојат голем дел од
технологиите за постигнување на овие цели, приоритетот е да се
намалат нивните трошоци за да бидат конкурентни со алтернативите со
фосилните горива според режимот на цени на јаглеродот.
Ќе треба да се направи портфолио од технологии за стабилизирање на
емисиите. Многу е неверојатно дека само една технологија ќе ги
обезбеди сите неопходни намалувања на емисиите, бидејќи секоја
технологија има некакви ограничувања, а и поради широкиот опсег
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активности и сектори што создаваат емисии на стакленички гасови. Исто
така, не е сигурно кои технологии ќе се покажат како најевтини. Поради
тоа ќе биде потребно портфолио за да се постигне намалување со ниски
трошоци.
Преминот кон ниско јаглеродна светска економија ќе се случи наспроти
обилното снабдување со фосилни горива. Можеме да кажеме дека
залихите на јаглеводороди, што е профитабилно да се ископуваат
(според постојните политики), се повеќе од доволни да го одведат светот
до нивоа на стакленички гасови многу над 750ррм СО2е, што би имало
многу опасни последици. Секако, според БПС, корисниците на енергијата
веројатно ќе преминат кон повеќе јаглеродно интензивните јаглен и
нафта, што ќе ги зголеми стапките на раст на емисиите.
Дури и со многу голема експанзија на употребата на обновлива енергија
и на други извори на енергија со ниски емисии на јаглерод,
јаглеводородите сè уште можат да сочинуваат половина од светското
снабдување со енергија во 2050 година. Екстензивното зафаќање и
складирање на јаглеродот би овозможило понатамошно користење на
фосилните горива без да се нанесува штета на атмосферата и би било
заштита од опасноста да се поткопа политиката против климатски
промени од падот на цените на фосилните горива.
Проценките засновани на веројатните трошоци за овие методи
намалување на емисиите покажуваат дека годишните трошоци
стабилизирање на околу 550ррм СО2е до 2050 година најверојатно
бидат околу 1% од светскиот БДП, во опсег од -1% (нето-добивки)
+3,5% од БДП.

за
за
ќе
до

Следењето на пошироки макроекономски модели ги потврдува
овие проценки.
Вториот пристап усвоен во овој извештај се базираше на споредби на
повеќе проценки на макроекономски модели (како што се оние дадени
подолу на сликата 4). Оваа споредба покажа дека трошоците за
стабилизација на 500–550ррм СО2е до 2050 година би биле околу 1% од
БДП и би се движеле во опсег од -2% до +5% од БДП. Овој опсег е
резултат на повеќе фактори, вклучувајќи го и темпото на технолошките
иновации и ефикасноста со која се применуваат политиките низ целиот
свет: колку што се побрзи иновациите и колку што е поголема
ефикасноста, толку се пониски трошоците. На овие фактори може да се
влијае со политиките.
Просечните очекувани трошоци веројатно ќе останат на околу 1% од
БДП кон средината на векот, но опсегот на проценките околу 1% потоа
силно варира, при што некои паѓаат, а некои силно растат до 2100
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година, отсликувајќи ја поголемата несигурност за трошоците за барање
уште поиновативни методи за намалување на влијанието.
Слика 4: Модел на проекциите на трошоците
Трошоците за намалување на како процент од светскиот БДП наспроти нивото
на намалување.

Разлика од основата на
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Извор: Barker, T., M.S. Qureshi and
J. Köhler (2006): 'The costs of greenhouse-gas
mitigation with induced technological change: A Meta-Analysis of estimates in the literature',
4CMR, Cambridge Centre for Climate Change Mitigation Research, Cambridge: University of
Cambridge.
Повеќе студии кои опфаќаат задачи преземени од ПСИМ, ФЕМ и АНПКП како и работата
нарачана од МПКП покажуваат дека трошоците за 2050 година во согласност со
траекторијата на емисиите која води до стабилизација на околу 500-550ррм СО2е се во
опсегот од -2% до 5% од БДП со просек околу 1% од БДП. Овој опсег ги отсликува
несигурностите околу обемот на потребното намалување, темпото на технолошките
иновации и степенот на флексибилност на политиките.
Погорната слика го користи Бејкеровиот комбиниран модел со тројни податоци за да го
покаже намалувањето на годишните емисии на СО2 од основата и придружените промени
на светскиот БДП. Широкиот опсег на резултатите го отсликува проектот на моделите и
изборот на претпоставки кои пак ја отсликуваат несигурноста и различните пристапи за
проектирањето на иднината. Тоа покажува дека целосниот опсег на проценки извлечен од
повеќе движења кон стабилизацијата и повеќе години се протега на трошоци од -4% од БДП
(т.е. нето добивка) до +15% од БДП, но главно ги отсликува другите студии; повеќето
проценки се движат околу 1% од БДП. Поточно, моделите кои даваат повисоки проценки на
трошоците имаат претпоставки за технолошкиот напредок кои според историските
стандарди се многу песимистички.
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Стабилизацијата на 450ррм СО2е е веќе недостижна, бидејќи веројатно
ќе го достигнеме ова ниво во следните десет години и бидејќи постојат
реални тешкотии да се направат остри намалувања со постојните и
предвидливите технологии. Трошоците значително растат со
амбициозноста и итноста на напорите за намалување. Напорите за брзо
намалување на емисиите веројатно ќе бидат многу скапи.
Цената на одложувањето е висока. Одложувањето на активностите за
климатските промени би довело до неопходност да се прифатат
поголеми климатски промени и повисоки трошоци за намалување.
Слабите активности во следните 10–20 години би ја направиле
недостижна и стабилизацијата на 550ррм СО2е, а ова ниво веќе е
поврзано со значителни ризици.
Преминот кон економија со ниски емисии на јаглерод ќе донесе
предизвици за конкурентноста, но и можности за раст.
Трошоците за намалување од околу 1% од БДП се мали во споредба со
трошоците и ризиците од климатските промени што би биле избегнати.
Сепак, за некои земји и за некои сектори трошоците ќе бидат повисоки.
Може да има влијание на конкурентноста на мал број производи и
процеси со кои се тргува на меѓународниот пазар. Тие не треба да бидат
преценети и може да се намалат или да се елиминираат ако земјите или
секторите делуваат заеднички; сепак, ќе има транзиција што мора да се
управува. За економијата како целина ќе има придобивки од иновациите
што ќе ги покријат некои од трошоците. Сите економии минуваат низ
постојани структурни промени; најуспешните економии се оние што ја
имаат флексибилноста и динамичноста да ги усвојат промените.
Кај повеќето индустрии и услуги постојат и значителни можности.
Пазарите за енергетски производи со ниски јаглеродни емисии до 2050
година ќе вредат најмалку 500 милијарди долари, а можеби и повеќе.
Поединечните компании и земји треба да се позиционираат да ги
искористат овие можности.
Политиките за климатските промени можат да помогнат да се искоренат
постојните неефикасности. На ниво на компаниите, спроведувањето на
климатските политики може да привлече внимание со можностите за
заштеда на пари. На ниво на економијата, политиките за климатските
промени можат да бидат поттик за реформирање на неефикасните
енергетски системи и за отфрлање на енергетските субвенции на кои
владите во светот трошат околу 250 милијарди долари годишно.
Политиките за климатските промени можат да помогнат да се постигнат
и други цели. Овие придобивки можат значително да ги намалат
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трошоците на економијата за намалување на емисиите на стакленички
гасови. Ако климатската политика е добро обмислена, таа може, на
пример, да помогне во намалувањето на болестите и смртноста
предизвикани од загадувањето на воздухот и во заштитата на шумите
што содржат значителен дел од светскиот биодиверзитет.
Националните цели за енергетската сигурност можат да продолжат да се
спроведуваат заедно со целите за климатските промени. Енергетската
ефикасност и диверзификацијата на изворите на енергија ја поддржуваат
енергетската сигурност, како и долгорочните политики на инвеститорите
за производство на електрична енергија. Зафаќањето и складирањето на
јаглеродот е основно за одржувањето на улогата на јагленот во
обезбедувањето сигурна и безбедна енергија во многу земји.
Поради тоа, намалувањето на веќе доживеаните влијанија од
климатските промени е и многу пожелно и оправдано.
Овој заклучок произлегува од споредбата на погорните проценки на
трошоците за намалување и високите трошоци на неактивноста опишани
кај нашите први два методи (обединети и поединечни) за проценка на
ризиците и трошоците од влијанијата на климатските промени.
Третиот пристап кон анализирањето на трошоците и придобивките од
активностите за климатските промени усвоени во овој извештај прави
споредба на маргиналните трошоци на намалувањето и општествениот
трошок од јаглеродот. Со овој пристап се споредуваат проценките на
промените на очекуваните придобивки и трошоците со текот на времето
од малку поголемото намалување на емисиите, при што се избегнуваат
големите формални економски модели.
Првичните пресметки што го прифаќаат пристапот кон вреднувањето на
овој извештај покажуваат дека општествените трошоци на јаглеродот
денес, ако останеме на патот со БПС, изнесуваат 85 долари по тон СО2 –
што е повисоко од бројките што вообичаено се сретнуваат во
литературата, главно поради тоа што ние ризикот го третираме
експлицитно и ги вклучуваме и најновите докази за ризиците, но сепак е
во рамките на објавените проценки. Оваа бројка е многу поголема од
маргиналните трошоци за ублажување во многу сектори. Споредувајќи ги
општествените трошоци на јаглеродот по траекторијата на БПС и по
патот на стабилизацијата на 550ррм СО2е, проценуваме дека
придобивките ќе бидат поголеми од трошоците. Според нето-сегашната
вредност, нето-придобивките од спроведувањето цврсти политики за
ублажување оваа година би биле 2,5 трилиони долари, што ќе го одведе
светот на подобар пат. Оваа бројка ќе се зголеми со текот на времето.
Ова не е проценка на нето-придобивките за оваа година, туку е мерка на
придобивките што би можеле да се добијат од активностите што би се
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презеле оваа година; голем дел од трошоците и придобивките би се
направиле на среден до долг рок.
Дури и ако имаме чувствителни политики, општествените трошоци на
јаглеродот постојано ќе растат со текот на времето, правејќи исплатливи
сè повеќе технолошки можности за намалување. Тоа не значи дека
потрошувачите секогаш ќе се соочат со зголемување на цените на
добрата и услугите што ги користат, бидејќи иновациите водени од
цврстите политики ќе доведат до намалување на количествата јаглерод
што ги испуштаат нашите економии, а потрошувачите тогаш ќе доживеат
намалувања на цените што ги плаќаат поради созревањето на
технологиите со ниски емисии на јаглерод.
Сите три пристапи кон анализата на трошоците на климатските промени
што се користени во овој извештај укажуваат на потребата од одлучна
акција, земајќи ги предвид проценките на трошоците за активностите за
ублажување. Но во колкава мера активности? Во извештајот
продолжуваме да ја испитуваме економијата на ова прашање.
Постојните докази покажуваат цел на стабилизација некаде во рамките
на 450 до 550ррм СО2е. Секоја повисока вредност значително би ги
зголемила ризиците од многу штетни влијанија, со истовремено многу
мало намалување на трошоците за намалување. Стремежот кон
понискиот крај на овој опсег би значел дека трошоците за ублажување
брзо би пораснале. Сè што е со пониска вредност сигурно би
предизвикало големи трошоци за прилагодување во блиска иднина и
мали придобивки, кои можеби и не би биле изводливи, ако не повеќе,
поради поранешните одложувања на одлучните акции.
Несигурноста е аргумент за поамбициозна а не за помалку амбициозна
цел, поради големината на неповолните влијанија на климатските
промени при најлошото сценарио.
Крајната концентрација на стакленичките гасови ја определува
траекторијата за проценките на општествените трошоци на јаглеродот;
тие, исто така, ги отсликуваат особените етички расудувања и пристап
кон третманот на несигурноста вградена во моделирањето.
Прелиминарната работа на овој извештај покажа дека, ако целта е
помеѓу 450 и 550ррм СО2е, тогаш општествените трошоци на јаглеродот
би почнале во опсегот од 25 до 30 долари за тон СО2 – околу една
третина од нивото кога светот би останал на БПС.
Општествените трошоци на јаглеродот веројатно стабилно ќе се
зголемуваат со текот на времето како резултат на зголемувањето на
маргиналните штети од количеството на СГ во атмосферата, а тоа
количество расте со текот на времето. Поради тоа, политиките треба да
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осигурат дека напорите за намалување со текот на времето, исто така,
ќе се интензивираат. Но тие треба да го поттикнат и развојот на
технологијата што може да ги намали просечните трошоци за
намалување; иако самото определување цена на јаглеродот нема да
биде доволно да доведе до неопходните иновации, особено во првите
години.
Првата половина на Извештајот покажува дека вреди да се преземе
силна акција против климатските промени, вклучувајќи и намалување и
прилагодување, и предлага соодветни цели за политиките за климатски
промени.
Во втората половина на Извештајот се испитува соодветната форма на
тие политики и како тие може да се постават во рамките на колективната
меѓународна акција.
Политиките за намалување на емисиите треба да бидат
засновани на три основни елементи: цените на јаглеродот,
технолошките политики и отстранувањето на пречките за
промените на однесувањето.
Постојат комплексни предизвици од намалувањето на емисиите на
стакленичките гасови. Рамките на политиките мора да излезат на крај со
долгите временски хоризонти и со интеракциите со повеќе други
несовршености, како и со динамиката на пазарот.
Заедничкото разбирање на долгорочните цели за стабилизација е
критичен водич за формулирањето на политиките за климатските
промени: тоа во голема мера го стеснува опсегот на прифатливите
движења на емисиите. Но од година на година флексибилноста за што,
каде и кога ќе се направат намалувањата ќе ги намали трошоците за
постигнување на овие цели за стабилизација.
Политиките треба да се прилагодат кон променливите околности онака
како што со текот на времето ќе се разјаснуваат трошоците и
придобивките од реагирањето на климатските промени. Тие, исто така,
треба да се засноваат на различните национални услови и пристапи кон
формулирањето на политиките. Но силните врски помеѓу постојните
активности и долгорочните цели треба да бидат првенствени за
политиките.
Трите најважни елементи на политиките за ублажување се следните:
цената на јаглеродот, технолошките политики и отстранувањето на
пречките за промената на однесувањето. Изоставувањето на кој било од
овие елементи значително ќе ги зголеми трошоците на активностите.
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Утврдувањето цена на јаглеродот преку даноците, трговијата
или регулацијата е основа за политиките за климатските
промени.
Првиот елемент на политиките е цената на јаглеродот. Изразено со
економски термин, стакленичките гасови се нус-производ: оние што
емитираат стакленички гасови ги предизвикуваат климатските промени, а
со тоа на светот и на идните генерации им предизвикуваат трошоци, но
не се соочуваат со последиците од нивните постапки.
Ставањето соодветна цена на јаглеродот, експлицитно - преку даноците
или трговијата или имплицитно - преку регулацијата, значи дека луѓето
се соочуваат со целокупните општествени трошоци на нивните
активности. Тоа ќе ги натера поединците и бизнисите да ги избегнуваат
добрата и услугите со висока емисија на јаглерод и да инвестираат во
ниско јаглеродни алтернативи. Економската ефикасност ги покажува
предностите на единствената светска цена на јаглеродот: намалувањата
на емисиите ќе се случуваат онаму каде што се најевтини.
Изборот на средствата на политиките ќе зависи од националните
околности во земјата, од карактеристиките на одделните сектори и од
интеракциите помеѓу политиките за климатските промени и другите
политики. Политиките, исто така, имаат и важни разлики во нивните
последици за распоредот на трошоците помеѓу поединците и во нивното
влијание врз јавните финансии. Оданочувањето ја има предноста да
донесува стабилен прилив на приходи, додека, трговијата,
зголемувањето на аукциите веројатно ќе доведат до силни придобивки
за ефикасноста, за дистрибуцијата и за јавните финансии. Некои
администрации можат да изберат да се фокусираат на иницијативите за
тргување, други на оданочувањето или регулацијата, а некои на
комбинацијата од политики. И нивните избори можат да се разликуваат
во зависност од секторите.
Трговските шеми можат да бидат ефективен начин за изедначување на
цените на јаглеродот низ земјите и секторите, а шемата за трговија со
емисиите на ЕУ сега е основа на европските напори за намалување на
емисиите. За да се соберат придобивките од трговијата со емисии
шемите мора да обезбедат мотивација за флексибилен и ефикасен
одговор. Проширувањето на обемот на шемите за тргување ќе ги намали
трошоците и ќе ја намали нестабилноста. Јасноста и предвидливоста на
идните правила и формата на шемите ќе помогнат да се изгради
доверба во иднината на цената на јаглеродот.
За да се влијае на однесувањето и на одлуките за инвестирање,
инвеститорите и потрошувачите мора да веруваат дека цените на
јаглеродот ќе се одржат и во иднина. Ова е особено важно за
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долгорочните капитални инвестиции. Инвестициите како што се
електричните
централи,
зградите,
индустриските
постројки
и
воздухопловите траат со децении. Ако нема доверба дека ќе опстојат
политиките за климатските промени, тогаш бизнисите можат да не ја
калкулираат цената на јаглеродот во нивното одлучување. Тоа може да
резултира со преголеми инвестиции во инфраструктура со многу
повисоки јаглеродни емисии со долг животен век – што подоцна ќе ги
направи намалувањата на емисиите многу поскапи и тешки.
Меѓутоа, воспоставувањето доверба бара време. Следните 10 до 20
години ќе бидат период на транзиција од свет во кој шемите за цени на
јаглеродот се во зачеток до свет во кој цените на јаглеродот се
универзални и автоматски се земаат предвид при одлучувањето. Во овој
период на транзиција, во кој сè уште се воспоставува кредибилитетот на
политиките и се обликува меѓународната рамка, критично е владите да
разгледаат како да се избегнат ризиците од заглавувањето со
инфраструктурата со високи јаглеродни емисии, вклучувајќи го и
разгледувањето дали можат да бидат оправдани дополнителните мерки
за намалување на ризиците.
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Политиките итно треба да го поддржат развојот на повеќе
ниско јаглеродни и високо ефикасни технологии.
Вториот елемент на политиките за климатски промени е технолошката
политика, која го опфаќа целосниот спектар од истражувањето и развојот
до демонстрацијата и раниот развој. Развојот и распространувањето на
повеќе ниско јаглеродни технологии е основно за постигнување на
потребните големи намалувања на емисиите. Приватниот сектор игра
главна улога во истражувањето и развојот и во преносот на
технологиите, но потесната соработка помеѓу владата и индустријата
уште повеќе ќе го стимулира развојот на широко портфолио на ниско
јаглеродни технологии и ќе ги намали трошоците.
Многу ниско јаглеродни технологии сега се поскапи од нивните
алтернативи со фосилни горива. Но искуствата покажуваат дека
трошоците за технологиите паѓаат со порастот на обемот и на
искуството, што е прикажано подолу на сликата 5.
Цената на јаглеродот обезбедува мотивација за инвестирање во нови
технологии за намалување на јаглеродот; секако, без неа има многу
малку причини за такви инвестиции. Меѓутоа, инвестирањето во нови
технологии со пониски јаглеродни емисии носи и ризици. Компаниите
можат да бидат загрижени дека нема да најдат пазар за нивниот нов
производ ако политиката на цени на јаглеродот не се одржи во иднината.
А знаењето добиено од истражувањето и развојот е јавно добро;
компаниите можат да не инвестираат доволно во проектите со голема
општествена исплатливост ако се плашат дека нема да ги добијат сите
придобивки. Поради тоа, постојат добри економски причини за директно
промовирање на новите технологии.
Јавните расходи за истражување, развој и промоција значително
опаднаа во последните две децении и сега се ниски во однос со другите
индустрии. Веројатно ќе има висок поврат од удвојувањето на
инвестициите во оваа област на околу 20 милијарди долари годишно на
светско ниво за поддршка на развојот на разновидно портфолио од
технологии.
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Слика 5: Трошоците за технологиите веројатно ќе опаднат со време

Досегашното искуство и на технологиите со фосилни горива и на оние со ниски емисии на
јаглерод покажуваат дека трошоците опаѓаат со зголемувањето на обемот. Економистите ги
вметнаа ’кривите на учење’ во податоците за трошоците за да ја проценат големината на
овој ефект. Илустративната крива е погоре прикажана за нова технологија за производство
на електрична енергија; технологијата на почетокот е многу поскапа од етаблираната
алтернатива, но со зголемувањето на обемот, трошоците опаѓаат и по точката А, таа
станува поевтина. Работата на Меѓународната агенција за енергија и на други институции
покажува дека овие врски важат и за повеќе различни енергетски технологии.
Повеќе фактори го објаснуваат ова, вклучувајќи ги и ефектите на учењето и на економијата
поради поголем обем. Но, врската е посложена отколку што покажува сликата. Постепените
подобрувања на технологијата би можеле да го забрзаат напредокот, додека
ограничувањата како што се достапноста на земја или материјали би можеле да
резултираат со зголемување на маргиналните трошоци.
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Во некои сектори – особено кај производството на електрична енергија,
каде што технологиите можат тешко да се втемелат – политиките за
поддршка на пазарот за технологии во раната фаза ќе бидат критични.
Во овој извештај се тврди дека обемот на постојните мерки за
мотивација за распространување низ целиот свет треба да се зголеми за
два до пет пати во однос на постојното ниво од околу 34 милијарди
долари годишно. Овие мерки ќе бидат моќна мотивација за иновации во
приватниот сектор за развивање на потребните технологии.
Отстранувањето на пречките за промените во однесувањето е
третиот основен елемент што е особено важен за
охрабрувањето на усвојувањето на можностите за енергетска
ефикасност.
Третиот елемент е отстранувањето на пречките за промените во
однесувањето. Дури и онаму каде што мерките за намалување на
емисиите се рентабилни, можат да постојат пречки што ги спречуваат
активностите. Тие пречки можат да бидат недостатокот на сигурни
информации, трошоците на трансакциите и инерцијата во однесувањето
и организацијата. Влијанието на овие пречки најјасно може да се види
преку честиот неуспех во реализирањето на потенцијалот за рентабилни
мерки за енергетска ефикасност.
Регулативните мерки можат да одиграат моќна улога во излегувањето на
крај со овие прашања и во обезбедувањето јасност и сигурност.
Минималните стандарди за градбите и за апаратите се покажаа како
рентабилен начин за подобрување на перформансите онаму каде што
ценовните сигнали сами по себе можат да бидат премногу слаби за да
имаат значително влијание.
Политиките за информирање, вклучувајќи го и етикетирањето и
објавувањето на најдобрите практики, можат да им помогнат на
потрошувачите и бизнисите да донесат издржани одлуки и да се
стимулираат конкурентските пазари за ниско јаглеродни и високо
ефикасни добра и услуги. Мерките на финансирање, исто така, можат да
помогнат преку надминувањето на можните ограничувања во плаќањето
на трошоците за подобрување на ефикасноста.
Поттикнувањето на заедничкото разбирање за природата на климатските
промени и нивните последици е критично за обликувањето на
однесувањето, како и за основните национални и меѓународни
активности. Владите можат да бидат катализатор за дијалог преку
докази, едукација, убедување и дискусија. Образованието на сегашните
ученици за климатските промени ќе помогне во обликувањето и
одржувањето на идното формулирање на политиките, а широката јавна и
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меѓународна дебата ќе ги поддржи денешните креатори на политиките
веднаш да преземат одлучна акција.
Политиките за прилагодување се круцијални за излегувањето на
крај со неизбежните влијанија на климатските промени, но во
многу земји тие се недоволно акцентирани.
Прилагодувањето е единствениот достапен одговор на влијанијата што
ќе се случат во следните неколку децении пред мерките за ублажување
да имаат ефект.
За разлика од ублажувањето, прилагодувањето во најголемиот број
случаи обезбедува локални придобивки што се реализираат без големи
одложувања. Поради тоа, дел од прилагодувањето ќе се случи
автономно со одговорот на поединците на промените на пазарот или во
животната средина. Некои аспекти на прилагодувањето, како што се
големите инфраструктурни одлуки, ќе бараат поголема претпазливост и
планирање. Исто така, има некои аспекти на прилагодувањето што
бараат јавни добра за добивање глобални придобивки, вклучувајќи
подобри информации за климатскиот систем и земјоделски култури и
технологии отпорни на климата.
Во моментов постојат ограничени квантитативни информации за
трошоците и придобивките од прилагодувањето на ниво на економијата.
Студиите во климатски чувствителните сектори даваат многу можности
за прилагодување што обезбедуваат придобивки со повеќе трошоци. Но
на повисоки температури трошоците за прилагодување остро ќе
пораснат, а резидуалните штети ќе останат големи. Дополнителните
трошоци за изградба на нова инфраструктура и згради отпорни на
климатските промени во земјите на ОЕЦД би биле 15–150 милијарди
долари годишно (0,05–0,5% од БДП).
Предизвикот на прилагодувањето ќе биде особено акутен во земјите во
развој, во кои поголемата ранливост и сиромаштија ќе ги ограничат
капацитетите за делување. Како и кај развиените земји, тешко е да се
проценат трошоците, но веројатно ќе бидат во износ од десетици
милијарди долари.
Пазарите што одговараат на информациите за климата ќе го
стимулираат прилагодувањето на поединците и фирмите. На пример,
шемите за осигурување засновани на ризикот даваат силни сигнали за
големината на климатските ризици и со тоа го охрабруваат доброто
управување со ризиците.
Улогата на владите е да обезбедат рамка на политики за водење на
ефективното прилагодување на поединците и фирмите на среден и долг
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рок. Постојат четири клучни области:
•

Квалитетните информации за климата и средствата за
управување со ризикот ќе помогнат да се дојде до ефикасни
пазари. Подобрените регионални предвидувања за климата ќе
бидат критични, особено за моделите на врнежи и луњи.

•

Планирањето на користењето на земјиштето и стандардите за
работење треба да ги охрабрат приватните и јавните инвестиции
во згради и друга инфраструктура со долг животен век да водат
сметка за климатските промени.

•

Владите можат да придонесат преку долгорочни политики за
климатски чувствителните јавни добра, вклучувајќи заштита на
природните ресурси, заштита на крајбрежјето и подготвеност за
итни случаи.

•

Мрежата на финансиска безбедност може да биде потребна за
најсиромашните слоеви во општеството, кои веројатно ќе бидат
најранливи од влијанијата и најмалку способни да си овозможат
заштита (вклучувајќи и осигурување).

Самиот одржлив развој носи диверзификација, флексибилност и човечки
капитал, кои се клучни компоненти на прилагодувањето. Секако, голем
дел од прилагодувањето едноставно ќе биде продолжување на добрата
развојна практика – на пример, унапредувањето на целокупниот развој,
подоброто излегување на крај со болестите и итното реагирање.
Активностите за прилагодување треба да бидат интегрирани во
развојната политика и планирање на секое ниво.
Ефективниот одговор на климатските промени ќе зависи од
создавањето услови за заедничка меѓународна акција.
Во овој извештај се утврдија многу активности што можат да ги преземат
заедниците и земјите за излегување на крај со климатските промени.
Секако, многу земји, држави и компании веќе почнуваат да делуваат.
Сепак, емисиите на повеќето поединечни земји се мали во однос на
вкупните светски емисии, а потребни се многу големи намалувања за
стабилизирање на концентрациите на стакленички гасови во
атмосферата. Ублажувањето на климатските промени го покренува
класичниот проблем на обезбедување светско јавно добро. Тоа ги има
истите главни карактеристики со другите предизвици за околината што
бараат меѓународно управување на заедничките ресурси за да се
избегне некои да ги користат придобивките без да вложат никакви
напори.
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Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени
(РКОНКП), Протоколот од Кјото и повеќе други неформални партнерства
и дијалози обезбедуваат рамка што ја поддржува соработката и врз чија
основа ќе може да се гради идната колективна акција.
Заедничката глобална перспектива за итноста на проблемот и за
долгорочните цели за политиките за климатските промени и
меѓународниот пристап базиран на мултилатералните рамки и
координираните активности се клучни за да се одговори на обемот на
предизвикот. Меѓународните рамки за активности за климатските
промени треба да го охрабрат и да одговорат на лидерството што го
покажаа разни земји на различни начини и треба да го олеснат и да го
мотивираат вклучувањето на сите земји. Тие треба да се градат врз
принципите на ефективноста, ефикасноста и еднаквоста, кои веќе се
основа за постојната мултилатерална рамка.
Потребата за акција е итна: побарувачката за енергија и транспорт расте
со брзо темпо во многу земји во развој, а на многу развиени земји им е
време да обноват значителен дел од капиталните добра. Инвестициите
што ќе се направат во следните 10–20 години би можеле да
предизвикаат многу високи емисии во следниот половина век или да
бидат можност да го насочат светот кон поодржлив правец.
Меѓународната соработка мора да ги опфати сите аспекти на политиките
за намалување на емисиите – цените, технологијата и отстранувањето
на пречките во однесувањето, како и акциите насочени кон емисиите од
употреба на земјиштето. Таа, исто така, мора да го промовира и да го
поддржи прилагодувањето. Моментално постојат значителни можности
за активности, вклучувајќи ги и областите што произведуваат брзи
економски придобивки (како што се енергетската ефикасност и
намаленото согорување на бензинот) и во областите во кои големите
пилот-програми би донеле значајни искуства за водење на следните
преговори.
Согласноста за широка група заеднички одговорности во секоја од
релевантните димензии на активности би придонела за општата цел на
намалување на ризиците од климатските промени. Овие одговорности би
требало да водат сметка за трошоците и за способноста истите да се
издржат, како и за почетните точки, за перспективите за раст и за
поранешните искуства.
Обезбедувањето широка и одржлива соработка бара еднаков распоред
на напорите низ развиените и неразвиените земји. Нема единствена
формула што ги опфаќа сите димензии за еднаквоста, но пресметките
засновани на приходот, одговорноста за поранешните емисии и
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емисиите по глава на жител покажуваат дека богатите земји треба да ја
преземат одговорноста за намалување на 60–80% од емисиите од
нивото во 1990 година до 2050 година.
Соработката може да се охрабри и да се одржи со поголема
транспарентност и споредливост на националните активности.
Создавањето изедначена цена на јаглеродот низ светот и
користењето на јаглеродното финансирање за забрзување на
активностите во земјите во развој се итни приоритети за
меѓународната соработка.
Изедначената цена на јаглеродот е неопходна за да се одржат
трошоците за намалувањето на ниско ниво, а тоа може да се постигне
преку даноците, тргувањето и регулацијата. Трансферот на технологии
кон земјите во развој од страна на приватниот сектор може да се забрза
преку националните активности и меѓународната соработка.
Протоколот од Кјото воспостави вредни институции што ќе ја поддржат
меѓународната трговија со емисии. Постојат силни причини да се
надгради и да се учи од овој пристап. Постојат можности да се користи
дијалогот за РКОНКП и да се разгледа ефективноста на Протоколот од
Кјото, како и широк опсег неформални разговори за да се изнајдат
начини да се продолжи.
Шемите за тргување на приватниот сектор сега се срцевината на
меѓународниот проток на јаглеродно финансирање. Поврзувањето и
проширувањето на регионалните и секторските шеми за тргување со
емисии, вклучувајќи поднационални и доброволни шеми, бара поголема
меѓународна соработка и развој на соодветна нова институционална
поставеност.
Одлуките што ќе се донесат сега за третата фаза на СТЕ ЕУ
даваат можност шемата да влијае и да стане зачеток на идните
светски пазари на јаглерод.
Системот за трговија со емисии на Европската Унија (СТЕ ЕУ) е
најголемиот пазар на јаглерод во светот. Структурата на третата фаза на
шемата по 2012 година е во процес на дебатирање. Тоа е можност да се
утврди јасна, долгорочна визија за ставање на шемата во срцето на
идните светски пазари на јаглерод.
Има повеќе елементи што ќе придонесат за уверлива визија за СТЕ ЕУ.
Општото ограничување на ЕУ за емисиите треба да се утврди на нивото
што обезбедува недостаток на пазарот на одобрени емисии со строги
критериуми за пренос на обемот низ сите релевантни сектори. Јасните и
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чести информации за емисиите за време на периодот на тргување би ја
подобриле транспарентноста на пазарот, намалувајќи ги ризиците од
непотребни високи нивоа на цените и од неочекувани падови.
Јасните правила за ревизија што се однесуваат на базата на алокации за
идните периоди на тргување би создале поголема предвидливост за
инвеститорите. Можноста за депонирање (а можеби и за позајмување)
на дозволените емисии помеѓу различните периоди може да помогне со
текот на времето да се испеглаат цените.
Проширувањето на учеството на други главни сектори на индустријата и
на сектори како што се авијацијата би помогнало да се продлабочи
пазарот, а зголемувањето на лицитациите би ја унапредило
ефикасноста.
Овозможувањето СТЕ ЕУ да се поврзе со другите растечки шеми за
тргување (вклучувајќи ги и оние во САД и Јапонија) и одржувањето и
развивањето механизми што ќе ја овозможат употребата на
намалувањата на јаглерод направени во земјите во развој би можеле да
ја подобрат ликвидноста и во исто време би биле јадро на светскиот
пазар на јаглерод.
Зголемувањето на протокот на јаглеродните финансии кон
земјите во развој за поддршка на ефективните политики и
програми за намалување на емисиите би ја забрзало
транзицијата кон ниско јаглеродна економија.
Земјите во развој веќе преземаат значителни активности за да го одвојат
својот економски раст од растот на емисиите на стакленичките гасови.
На пример, Кина усвои многу амбициозни домашни цели за намалување
на енергијата што се троши за секоја единица БДП за 20% од 2006 до
2010 година и за унапредување на користењето на обновливата
енергија. Индија создаде интегрирана енергетска политика за истиот
период, која опфаќа мерки за проширување на пристапот до почиста
енергија за сиромашните луѓе и за зголемување на енергетската
ефикасност.
Механизмот за чист развој, создаден со Протоколот од Кјото, во
моментов е главниот формален канал за поддршка на ниско
јаглеродните инвестиции во земјите во развој. Тој им овозможува и на
владите и на приватниот сектор да инвестираат во проекти со кои се
намалуваат емисиите во брзо растечките економии и обезбедува начин
за поддршка на врските помеѓу различните регионални шеми за трговија
со емисии.
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Во иднина трансформацијата на обемот и на институциите за
меѓународен проток на јаглеродни финансии ќе треба да ги поддржи
рентабилните намалувања на емисиите. Зголемените трошоци за
инвестиции со ниски емисии на јаглерод во земјите во развој веројатно
ќе бидат барем 20–30 милијарди долари годишно. Обезбедувањето
помош за покривање на овие трошоци ќе бара големо зголемување на
нивото на амбициите на шемите за тргување, како што е СТЕ ЕУ. Тоа,
исто така, ќе бара механизми што ги поврзуваат јаглеродните финансии
од приватниот сектор со политики и програми наместо со поединечни
проекти. И тие треба да работат во опкружувањето на националните,
регионалните или секторските цели за намалување на емисиите. Овие
протоци ќе бидат круцијални за забрзувањето на приватните инвестиции
и на активностите на националните влади во земјите во развој.
Постојат можности за изградба на доверба и за испробување нови
пристапи за создавање големи приливи на инвестиции во ниско
јаглеродните развојни правци. Раните сигнали од постојните шеми за
тргување со емисии, вклучувајќи го и СТЕ ЕУ, за нивото до кое би
прифатиле јаглеродни кредити од земјите во развој би помогнале да се
одржи континуитетот за време на оваа важна фаза на градење пазари и
демонстрирање што сè е можно.
Меѓународните финансиски институции треба да играат важна улога во
забрзувањето на овој процес: воспоставувањето на Рамката за
инвестиции во чиста енергија од страна на Светската банка и од страна
на другите мултилатерални развојни банки нуди значителен потенцијал
за забрзување и за зголемување на приливот на инвестициите.
Поголемата
меѓународна
соработка
за
забрзување
на
технолошките иновации и за нивно распространување ќе ги
намали трошоците за ублажување.
Приватниот сектор е главен двигател на иновациите и на
распространувањето на технологиите низ светот. Но владите можат да
помогнат да се унапреди меѓународната соработка за да се надминат
ограничувањата во оваа област, вклучително и преку формални
аранжмани и преку аранжмани што ја промовираат јавно–приватната
соработка, како што се Азиско–пацифичкото партнерство. Технолошката
соработка овозможува поделба на ризиците, наградите и напредокот на
развојот на технологијата и овозможува координација на приоритетите.
Светското портфолио, што се појавува од поединечните национални
приоритети за истражување и развој и од поддршката за
експлоатацијата, може да не биде доволно различно и веројатно ќе
стави многу мал акцент на некои технологии што се особено важни за
земјите во развој, како што е биомасата.
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Меѓународната соработка за истражување и развој може да има повеќе
форми. Кохерентните, итни и широко засновани активности бараат
меѓународно разбирање и соработка. Тие можат да бидат вградени во
формалните мултилатерални аранжмани што им овозможуваат на
земјите да ги поделат ризиците и придобивките од големите инвестиции
во истражување и развој, вклучувајќи и проекти за демонстрација и
наменски меѓународни програми за забрзување на клучните технологии.
Но формалните аранжмани се само еден дел од приказната –
неформалните аранжмани за поголема координација и подобри врски
помеѓу националните програми, исто така, можат да играат многу важна
улога.
И формалната и неформалната координација на националните политики
за поддршка на искористувањето можат да ги забрзаат намалувањата на
трошоците преку зголемување на обемот на новите пазари преку
границите. Многу земји и сојузни држави во САД сега имаат специфични
национални цели и рамки на политики за поддршка на искористувањето
на технологиите за обновлива енергија. Транспарентноста и
споделувањето на информациите веќе помогнаа да се зголеми
интересот за овие пазари. Испитувањето на обемот со кој ќе се
овозможи тргување со инструментите за искористување преку границите
би можело да ја зголеми ефективноста на поддршката, вклучувајќи го и
мобилизирањето на ресурсите што ќе бидат потребни за забрзување на
широкото користење на прибирањето и складирањето на јаглеродот и за
употребата на технологии што се особено соодветни за земјите во
развој.
Меѓународната координација за регулативите и за стандардите за
производите може да биде моќен начин за охрабрување поголема
енергетска ефикасност. Таа може да ја подобри нивната рентабилност,
да ја зајакне мотивацијата за откривање нови пронајдоци, да ја подобри
транспарентноста и да ја унапреди меѓународната трговија.
Намалувањето на тарифните и нетарифните ограничувања за ниско
јаглеродните добра и услуги, вклучувајќи ги и оние во рамките на
Развојната рунда на меѓународните трговски преговори во Доха, би
можело
да
обезбеди
нови
можности
за
забрзување
на
распространувањето на клучните технологии.
Спречувањето на намалувањето на шумите е високо рентабилен
начин за намалување на емисиите на стакленички гасови.
Емисиите од намалувањето на шумите се многу значајни – се проценува
дека тие претставуваат повеќе од 18% од светските емисии, удел што е
поголем од оној на светскиот транспортен сектор.
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Итно се потребни активности за зачувување на преостанатите области
со природни шуми. Големите пилот-шеми се потребни за да се испитаат
ефективните пристапи за комбинирање на националните активности и
меѓународната поддршка.
Политиките против намалувањето на шумите треба да бидат изострени и
водени од земјата во која се наоѓа соодветната шума. Но овие земји
треба да добијат силна помош од меѓународната заедница, која има
корист од нивните активности против намалувањето на шумите. На
национално ниво, дефинирањето на правата на сопственост на
шумското земјиште и определувањето на правата и одговорностите на
сопствениците на земјиштето, на заедниците и на дрвосечачите се
клучни за ефективното управување со шумите. Тоа треба да ги вклучи
локалните заедници, да ги почитува неформалните права и
општествените структури, да работи за остварување на развојните цели
и да го зајакне процесот на заштита на шумите.
Истражувањата што беа спроведени за потребите на овој извештај
покажуваат дека трошокот со кој би се донела одлука за заштита на
шумите во 8 земји одговорни за 70 проценти од емисиите од користење
на земјиштето на почетокот би можел да биде околу 5 милијарди долари
годишно, а со текот на времето маргиналните трошоци би растеле.
Надоместокот од меѓународната заедница би требало да води сметка за
трошоците при кои би се донела одлука за алтернативно користење на
земјиштето, за трошоците за администрирање и спроведување на
заштитата и за предизвиците од управувањето со политичката
транзиција бидејќи се нарушуваат востановените интереси.
Долгорочно, јаглеродните пазари би можеле да играат важна улога во
обезбедувањето такви мотивации. Но, сепак, постојат краткорочни
ризици од дестабилизирање на главниот процес на зајакнување на
постојните силни пазари на јаглерод, ако намалувањето на шумите е
интегрирано без аргументи, кои силно ја зголемуваат побарувачката за
намалени емисии. Овие договори мора да се засноваат на разбирање на
обемот на трансферите што веројатно би се случиле.
Мора да се забрзаат и да се поддржат напорите за
прилагодување во земјите во развој, вклучувајќи и меѓународна
развојна помош.
Најсиромашните земји во развој ќе бидат најрано и најтешко погодени од
климатските промени, иако тие многу малку придонеле за причините на
проблемот. Нивните ниски приходи го отежнуваат финансирањето на
прилагодувањето. Меѓународната заедница има обврска да ги поддржи
во прилагодувањето на климатските промени. Без таа поддршка постои
сериозен ризик дека ќе биде поткопан напредокот на развојот.
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Земјите во развој треба сами да го определат нивниот пристап кон
прилагодувањето во контекстот на нивните околности и аспирации.
Брзиот раст и развој ќе ја подобри способноста на земјите да се
прилагодат. Дополнителните трошоци за земјите во развој да се
адаптираат на климатските промени можат да бидат десетици милијарди
долари.
Обемот на предизвикот прави поитно од кога било земјите во развој да
ги афирмираат нивните постојни обврски – преземени во Монтереј во
2002 година и зајакнати на Советот на ЕУ во јуни 2005 година и на
Самитот на Г8 во Глениглс во јули 2005 година – до 2010 година да ги
удвојат протоците.
Донаторите и мултилатералните развојни институции треба да го
нормализираат и да го поддржат прилагодувањето преку помош на
земјите во развој. Меѓународната заедница, исто така, треба да го
поддржи прилагодувањето преку инвестиции во светските јавни добра,
вклучувајќи и подобрено следење и предвидување на климатските
промени, подобро моделирање на регионалните влијанија и развој и
искористување на земјоделски култури отпорни на суши и поплави.
Исто така, треба да се зголемат напорите за изградба на јавно–приватно
партнерство за осигурување поврзано со климата, како и да се зајакнат
механизмите за подобрување на управувањето со ризикот и на
подготвеноста, на одговорот на катастрофите и на раселувањето на
бегалците.
Силното и рано намалување на ефектите има клучна улога во
ограничувањето на трошоците за прилагодување на долг рок. Без тоа
трошоците за прилагодување драматично ќе растат.
Градењето и одржувањето на колективните активности сега е
итен предизвик.
Главните градбени блокови за секоја колективна активност вклучуваат
развивање заедничко разбирање на долгорочните цели на климатските
политики, градење ефективни институции за соработка и демонстрирање
водство и работа на изградбата на доверба со другите.
Без јасна перспектива за долгорочните цели за стабилизација на
концентрациите на стакленичките гасови во атмосферата не е веројатно
дека активностите ќе бидат доволни за постигнување на целта.
Активностите мора да опфатат ублажување, иновација и прилагодување.
Постојат многу можности со кои може да се започне сега, вклучувајќи и
онаму каде што има брзи придобивки и каде што големите пилот_____________________________________________________________________
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програми ќе произведат вредни искуства. А веќе почнавме да ги
создаваме институциите врз кои ќе се заснова соработката.
Предизвикот е да се прошири и да се продлабочи учеството во
соодветните димензии на активности – вклучувајќи соработка за
создавање цени и пазар за јаглеродот, да се забрзаат иновациите и
искористувањето на ниско јаглеродните технологии, да се пренасочат
емисиите од промената на употребата на земјиштето и да им се помогне
на сиромашните земји да се прилагодат на најтешките последици од
климатските промени.
Сè уште има време да се избегнат најлошите влијанија на
климатските промени ако веднаш се започне силна колективна
акција.
Овој извештај се фокусираше на економијата на ризикот и несигурноста,
користејќи широк опсег економски алатки за излегување на крај со
предизвиците на глобалниот проблем што има длабоки долгорочни
импликации. Потребна е многу поголема работа, од страна на
научниците и економистите, за излегување на крај со аналитичките
предизвици и за разрешување на некои од несигурностите на широк
план. Но веќе е многу јасно дека економските ризици од неактивноста во
соочувањето со климатските промени се многу тешки.
Постојат начини за намалување на ризиците од климатските промени. Со
вистинската мотивација приватниот сектор ќе одговори и ќе може да
испорача
решенија.
Стабилизацијата
на
концентрациите
на
стакленичките гасови во атмосферата е остварлива, со значителни но
подносливи трошоци.
Алатките на политиките постојат за да се создаде мотивацијата потребна
за промена на моделите на инвестирање и за премин на светската
економија на ниско јаглероден пат. Тоа мора да оди рака под рака со
зголемените активности за прилагодување на влијанијата на климатските
промени што повеќе не можат да се избегнуваат.
Најважно од сè, намалувањето на ризиците од климатските промени
бара заедничка акција. Тоа бара соработка помеѓу земјите во
меѓународна рамка, со која се поддржува постигнувањето на
заедничките цели. Тоа бара партнерство помеѓу јавниот и приватниот
сектор, работа со граѓанското општество и со поединците. Сè уште е
можно да се избегнат најлошите влијанија на климатските промени, но
тоа бара силна и итна заедничка акција. Одложувањето може да биде
скапо и опасно.
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Николас Стерн, Барон Стерн (роден на 22 април
1946 година) е британски економист и академик, член
на Британската академија. Бил главен економист и
виш потпретседател на Светската банка од 2000 до
2003 година, а до неодамна беше државен службеник
и владин економски советник во Велика Британија. Во
јуни 2007 година Стерн стана прв претседател на ИГ
Пател во Лондонската школа за економија и
политички науки и раководител на ново основаната
Индиска опсерваторија во рамките на Азискиот
истражувачки центар.
По завршувањето на средното училиште Латимер, се здобива со диплома по
математика на Петерхаус, Кембриџ, и со докторска титула по економија на
колеџот Нутфилд, Оксфорд. Бил предавач на универзитетот Кембриџ од
1970 до 1977 година и професор по економија на универзитетот во Ворвик
од 1978 до 1987 година. Од 1986 до 1993 година предава на Лондонската
школа за економија, каде што станува професор по економија кај сер Џон
Хикс. Од 1994 до 1999 година е главен економист и специјален советник на
претседателот на Европската банка за обнова и развој. Неговите
истражувања се фокусираат на економскиот развој и раст, а има напишано
книги и за Кенија и за зелената револуција во Индија. Од 1999 до 2000
година Стерн беше претседател на Консалтингот на лондонска економија,
основан од Џон Кеј.
По работата во Светската банка, Гордон Браун, кој тогаш беше министер за
финансии, го повика да работи во Британската влада, каде што во 2003
година стана втор постојан секретар на Трезорот на Нејзиното Величество,
прво со одговорности за јавните финансии, а и како раководител на
владините економски службеници. Како директор за политиките и
истражувањата во Комисијата за Африка, во јули 2005 година е назначен да
направи преглед на економијата на климатските промени и на развојот, што
резултираше со објавувањето на Стерновиот извештај. Тогаш престана да
биде втор постојан секретар на Трезорот, иако го задржа звањето до
пензионирањето во 2007 година. Тимот за изготвување на Извештајот беше
базиран во Секретаријатот на Владата.
Стерновиот извештај беше објавен на 30 октомври 2006 година и светските
медиуми му посветија внимание поради заклучоците на Стерн. Стерн ги
опишува климатските промени како економско надворешно влијание и
излегувањето на крај со него треба да им овозможи на пазарните сили да
развијат технологии со ниски јаглеродни емисии. Извештајот заклучува дека
намалувањето на влијанието, т.е. излегувањето на крај со ова прашање,
сега е најдобриот економски избор. Тој, исто така, потенцира дека не може
да се игнорира ниту пак да се издвојува етиката од ова прашање. Во 2006
година Николас Стерн е избран за почесен член на Петерхаус, Кембриџ.
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Награди и признанија
Стерн е избран за член на Британската академија во 1993 година, а исто
така е почесен член на Американската академија на науките и уметностите.
Во 2004 година е прогласен за витез. На 18 октомври 2007 година, беше
објавено дека Стерн ќе биде поставен за непартиски политички благородник
(т.е. ќе биде непартиски член на Домот на лордовите).
Во 2006 година му е доделено звањето почесен доктор на науки на
Универзитетот во Ворвик и почесен доктор по меѓународни односи од
Женевската школа за дипломатија и меѓународни односи во 2007 година.
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МАКЕДОНСКИ ЗЕЛЕН ЦЕНТАР

Македонски Зелен Центар (МЗЦ) е невладина, непрофитна и непартиска
организација за застапување, лобирање и истражување за прашања од областа
на животната средина,
Мисијата на Македонски Зелен Центар е да промовира конкретни демократски
алатки кои ќе им овозможат на граѓаните да имаат активна улога во процесите на
демократско и транспарентно носење на одлуки и да се подигне разбирањето за
прашањата од областа на животната средина како вистински значајна политичка
тема во Македонија.
Март, 2008

