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ONKO TALOUSTIETEILIJÖILLÄ ILMASTO-
VIISAUTTA?

Ilmastonmuutos on ehkä vakavin ihmis-
kuntaa lähivuosikymmeninä kohtaavista 
uhkista. Muutamaa kapinallista lukuun 
ottamatta ilmiön olemassaolosta ei 
ole juuri epäilystä. Ympäristörahasto 
Environmental Defense Fundin pääeko-
nomisti Gernot Wagner ja Harvardin yli-
opiston taloustieteen professori Martin 
Weitzman ovat kirjoittaneet tiiviin ja 
iskevän esityksen ilmastopolitiikan kes-
keisistä ongelmista ja ratkaisuista niihin 
taloustieteen näkökulmasta.

Taloustieteilijät eivät erityisesti ole 
profiloituneet ympäristön puolesta-
puhujina, vaan yleensä arkipuheessa 
mielletään taloudelliset arvot likimain 
vastakkaisiksi ympäristöarvoille. Joita-
kin vuosia sitten huomiota sai kuitenkin 
taloustieteilijä Nicholas Sternin työryh-
män Britannian hallitukselle tekemä ra-
portti, joka lateli madonlukuja ilmaston-
muutoksen talousvaikutuksista. Wagner 
ja Weitzman jatkavat samoilla linjoilla.

Jo perusmikrotalousteoria selittää, 
miksi ympäristön saastuttaminen niin 
helposti lähtee lapasesta. Ympäristöhai-

tat ovat nimittäin tyypillinen esimerkki 
negatiivisista ulkoisvaikutuksista eli 
toiminnan haitoista, jotka kohdistuvat 
kokonaan tai joiltakin osin muihin kuin 
itse tuottajaan ja kuluttajaan.  Haitto-
jen suhteen niiden aiheuttajat ovat va-
paamatkustajia, koska he eivät joudu 
maksamaan aiheuttamastaan harmista 
täysimääräisesti. Tällöin heillä ei ole 
kannustimia pyrkiä vähentämään hait-
toja maailman kannalta riittävästi. Paras 
tapa saada hiilipäästöt optimaalisella ta-
valla kuriin on saada määriteltyä hiilelle 
hinta, joka vastaa sen globaalisti aiheut-
tamaa haittaa. Oikean hinnan määrittely 
on kuitenkin vaikeaa, ja muut ilmaston-
muutokseen esitetyt ratkaisut sisältävät 
uudenlaisia kannustinongelmia.

Ilmastonmuutokseen liittyvät epävar-
muudet ovat suunnattomia. Wagner ja 
Weitzman muistuttavat, että vallitsee 
sekä epävarmuus siitä, kuinka paljon 
hiilidioksidin määrä kasvaa tulevaisuu-
dessa, että epävarmuus herkkyydestä, 
jolla ilmakehän hiilimäärä vaikuttaa kes-
kilämpötilaan tai keskilämpötilan nousu 
olosuhteisiin. Melko varmasti tiedetään 
kuitenkin, että katastrofaalisen lopputu-
loksen todennäköisyys on merkittävästi 
suurempi kuin nolla. Pienempienkin 
riskien hallitsemiseksi otetaan kalliin 
riskipreemion sisältäviä vakuutuksia.

Hiilen hinnan laskemiseksi on pys-
tyttävä arvottamaan sen tulevaisuuden 
hyödyt ja haitat. Wagnerin ja Weitzma-
nin mukaan hiilipäästöjen vähentämi-
sen tulevia tuottoja ei tule aliarvostaa 
laskelmissa. Epätietoisuuden tulevai-
suudesta ja huonoimman vaihtoehdon 
katastrofaalisuuden pitäisi johtaa siihen, 
että ollaan valmiita maksamaan entistä 
enemmän riskien poistamisesta.

Ilmastonmuutoksen ratkaisuksi on 
ehdotettu esimerkiksi auringonvaloa 
himmentävien hiukkasten kuten rikin 
suihkuttamista ilmakehään eli ilmaston-
muokkaustekniikkaa (geoengineering). 
Tulivuorenpurkaukset ovat toimineet 

luonnollisina kokeina, jotka ovat osoit-
taneet tämän tehokkuuden ilmaston 
viilentämisessä. Wagnerin ja Weitz-
manin mukaan ilmakehän sormeiluun 
liittyy kuitenkin saastuttamiseen näh-
den käänteinen kannustinongelma eli 
”vapaa-ajaja” -ongelma: vierashiukkas-
ten toimittaminen ilmakehään on ny-
kyisellään varsin helppoa ja halpaa, ja 
yksittäinen maakin voisi helposti ryhtyä 
toimiin, aiheuttaen kuitenkin samalla ul-
koisvaikutuksia muille maille. Kuitenkin 
toiminnan pitkän aikavälin vaikutukset 
ovat toistaiseksi varsin epävarmoja. Il-
mastonmuokkaustekniikan kehittymi-
seen lopullisena ja ainoana ratkaisuna 
ilmastonmuutokseen ei kannata vielä 
luottaa.

Kaikessa ympäristökeskustelussa 
nousee väistämättä esiin yksilön vas-
tuu. Onko ratkaisu pienten asioiden te-
keminen vai voiko yksittäinen kuluttaja 
saman tien heittää pyyhkeen kehään 
ja sälyttää vastuun korkeamman tason 
päättäjille? Wegnerin ja Weitzmanin 
mukaan molempia tarvitaan: pienten 
tekojen konkreettinen vaikutus on tie-
tysti olematon, mutta psykologinen vai-
kutus on sitä suurempi. Korkeamman 
tason päätökset ovat harvoin karkeassa 
ristiriidassa kansalaisten arvojen kans-
sa, vaikka yksittäisen äänen vipuvaikutus 
onkin pieni. Teoriassa on toki mahdol-
lista, että pienet teot syrjäyttävät suuria: 
ihminen voi oikeuttaa itselleen suurem-
man sähkönkulutuksen koska ostaa ”vih-
reää sähköä”. Ratkaisu tähän on oman 
tietoisuuden lisääminen valintojen ko-
konaisvaikutuksista.

Wagnerin ja Weitzmanin kirja on 
terävä ja kiihkoton analyysi ilmaston-
muutoksesta ja sen ratkaisuista. Se on 
loistava esimerkki siitä, että viileän ana-
lyyttisen taloustieteellisen ajattelutavan 
ei tarvitse olla ristiriidassa ympäristön-
suojelun kanssa, vaan se voi toimia yh-
tenä herättelijänä ilmastonmuutoskes-
kustelussa.


