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KUINKA KIIRE ON ILMASTON
MUUTOKSEN TORJUNNALLA?

Nicholas Stern kysyy, miksi viivyttelem-
me ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Stern on yksi tunnetuimmista ilmas-
tonmuutokseen liittyvien taloudellisten 
kysymysten tutkijoista. Tämä kirja päivit-
tää osittain hänen aiemmin johtamaansa 
laajaa katsausta ilmaston lämpenemisen 
taloustieteeseen (Stern 2007), jonka 
päätelmien mukaan kasvihuonepäästö-
jä tulisi vähentää investoimalla runsaasti 
päästöjen vähentämiseen juuri nyt eikä 
vasta tulevaisuudessa.

Teoksen alussa Stern maalaa kuvan 
ihmiskunnasta, joka kiistattomasti voi 
havaita omien kasvihuonepäästöjensä 
vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen, 
mutta joka ei ole tarvittavassa määrin 
pyrkinyt estämään nykyisen tien päässä 
olevaa ilmastokatastrofia, jossa tavoite 
korkeintaan kahden asteen lämpene-
misestä voidaan unohtaa. Toisaalta ih-
miskunnalla on enenevissä määrin käy-
tettävissään uusia teknologioita, joilla 
kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vä-
hentää. Lisäksi Sternin mielestä inves-
toiminen uusien teknologioiden kehit-
tämiseen voisi johtaa uuteen teolliseen 
vallankumoukseen. Miksi me odotamme?

Taloudellinen näkökulma on keskei-
nen. Ensinnäkin ilmastonmuutos on 

tosielämän esimerkki yhteismaan on-
gelmasta. Kukaan ei omista ilmakehää. 
Ilmaston lämpeneminen johtuu ihmisen 
toiminnan seurauksena vapautuvista kas-
vihuonekaasuista, joiden yhteiskunnal-
lisia kustannuksia päästöjen aiheuttajat 
eivät huomioi. Nämä ulkoisvaikutukset 
ovat globaaleja ja pitkävaikutteisia, mikä 
tekee ongelmasta vieläkin hankalamman. 
Stern nimittääkin ilmastonmuutosta 
kaikkien aikojen markkinaepäonnistu-
miseksi.

Sääntelemättömillä markkinoilla hin-
tamekanismi ei sisäistä ulkoisvaikutuk-
sia, joten yhteiskunnallisesta näkökul-
masta kasvihuonekaasuja aiheuttava 
toiminta on liian halpaa. Niistä aiheutu-
vat kustannukset voitaisiin huomioida 
joko verottamalla päästöjä suoraan tai 
asettamalla niille katto ja käymällä kaup-
paa päästöoikeuksilla. Joka tapauksessa 
kasvihuonepäästöille tulisi asettaa korke-
ampi hinta, jotta markkinat onnistuisivat 
tuottamaan yhteiskunnallisesti parem-
man lopputuloksen.

Toinen kysymys on se, missä tahdissa 
päästöjen vähentämistä tulisi tehdä. Jos 
ilmastonmuutokseen ei puututa nyt, me-
netämme hyvinvointia tulevaisuudessa 
elinolosuhteiden heikentyessä. Toisaalta 
jos käytämme paljon resursseja ilmaston-
muutoksen torjuntaan nyt, niin tämän-
hetkinen kulutuksemme on pienempää. 
Kyse on siitä, kuinka paljon arvostamme 
nykyisen sukupolven kulutusta tulevien 
sukupolvien elinmahdollisuuksiin ja 
kulutukseen nähden. Erilaisia politiik-
kavaihtoehtoja tämän kysymyksen ympä-
rillä voidaan tutkia ilmaston ja talouden 
yhdistävillä malleilla.

Kirjan kenties kiistanalaisimmassa 
osassa Stern haastaa näiden mallien 
käyttämiä oletuksia. Hänen mielestään 
useimmissa malleissa oletukset ilmas-
tonmuutoksen haitoista ja riskeistä ovat 
liian pieniä ja oletukset tulevaisuuden 
talouskasvusta tässä ympäristössä liian 
ruusuisia. Stern myös näkee, että mallien 
tapa diskontata tulevaisuutta on väärä. 

Sternin mukaan on väärin olettaa, että 
ihmiselämä, joka alkaa myöhemmin tu-
levaisuudessa, olisi vähemmän arvokas 
kuin elämä, joka on olemassa nyt. Tämä 
johtaa Sternin suosittamaan muuta kir-
jallisuutta pienempää diskonttotekijää 
laskettaessa optimaalista politiikkaa.

Ajatus matalasta diskonttotekijästä 
oli esillä jo Sternin (2007) raportissa. 
Tuolloin sitä kritisoitiin siitä, että hyvin 
suuret uhraukset nykyisessä kulutukses-
sa ovat perusteltavissa mitättömän suu-
ruisilla parannuksilla tulevien ( ja kasvun 
myötä rikkaampien) sukupolvien kulu-
tuksessa (ks. Nordhaus 2007). Diskont-
totekijällä on suuri merkitys sille, kuinka 
nopeasti ihmisten tulisi mallien mukaan 
vähentää kasvihuonepäästöjä. Kuitenkin 
kuten Varian (2006) on kirjoittanut, 
diskonttotekijä on myös eettinen valinta. 
Tässä teoksessa Stern tarkasteleekin ky-
symystä myös moraalifilosofisista näkö-
kulmista pohtien samalla, kuinka ilmas-
totoimien tulisi jakautua eri ihmisten ja 
kansojen välillä nykyhetkessä.

Stern tuo kattavasti esiin ilmaston-
muutoksen eri puolet ja myös reseptejä, 
joilla ihmiskunta voisi ryhtyä tosissaan 
hillitsemään lämpenemistä. Kirja onkin 
luonteeltaan normatiivinen, ja vaikka nä-
kemykset perustuvat pääosin tutkittuun 
tietoon, argumentaatio olisi paikoittain 
vakuuttavampaa, jos Stern lähestyisi asi-
aa vielä analyyttisemmin ja vähemmän 
kantaa ottavasti. Hän ei kuitenkaan enää 
halua odottaa.
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