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A politika: a fenntartható fejlődési 
célok száma osztódással szaporodik, 

de a teljesítésük késik!
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2016-ban 17 cél 2030-ig

2000-ben 8 cél
2015-ig



2019. 09. 12. Kerekes Sándor 3

16. & 17. Goals: Russia like Poland and Hungary
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Rokströmék első jelentésben még „ijesztően” sok a nagy 
kockázatokra utaló piros szín! Hat évvel később a probléma 

lett kisebb, vagy a „kincstári” optimizmus lett nagyobb?
Forrás: A Föld határai Rokström (2009) és Steffen (2015) nyomán
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Látszólag léteznek tudományos álláspontok a bioszféra tűrőképességének a 
„határairól”!

Jelenségek Tudományos határok, 
„átbillenési pontok”!

Melyek a változás várható üzleti 
következményei?

Klímaváltozás
A globális hőmérséklet közel 0,7 
oC-al emelkedett 1950-től, 
nagyrészt a fosszilis 
energiahordozókból származó
CO2 kibocsátás következtében.

HatHatáár: az atmoszfr: az atmoszféérikus rikus 
koncentrkoncentráácicióó nem lehet 350 nem lehet 350 
ppm felett. ppm felett. 
A jelenlegi COA jelenlegi CO22

koncentrkoncentráácicióó 400 ppm 400 ppm éés s 
emelkedik!emelkedik!

A klíma változás, az energiabiztonság és a 
gazdasági stabilitás szoros kapcsolatban 
állnak. Értékeinket és az üzleti aktivitást is 
befolyásolja a növekvő hőmérséklet, az 
extrém időjárási jelenségek és a 
tengerszintemelkedés.

A bioszféra integritás 
elvesztése.
A vad élőlények populációja 
1970-től közel megfeleződött, és 
az ökoszisztémák világszerte az 
emberi tevékenység hatása alatt 
állnak.

HatHatáár: kevesebb, mint 10 r: kevesebb, mint 10 
faj extinkcifaj extinkcióója millija millióó
fajonkfajonkéént nt éés s éévente.vente.
Jelenlegi: kb 1000 E/MSY Jelenlegi: kb 1000 E/MSY 
éés emelkedik. (Plusz s emelkedik. (Plusz 
rréégigióónknkéént meghatnt meghatáározott rozott 
korlkorláátozott tozott öökoszisztkoszisztééma ma 
funkcifunkcióók.k.

A természet közvetlenül biztosít hasznos 
szolgáltatásokat- élelmet, szálakat, 
üzemanyagokat. Emellett számtalan, nem 
látható,  de nélkülözhetetlen szolgáltatást 
is biztosít, mint például a klíma 
szabályozását, a vízkörforgást, a levegő
minőségét, az árvízvédelmet. Hozzájárul a 
kulturális és a személyes jóléthez is.
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Be persuasive. Be brave. Be 
arrested (if necessary) A resource 

crisis exacerbated by global warming is looming, argues 
financier Jeremy Grantham. More scientists must speak out.
14 November 2012

NATURE COLUMN: WORLD VIEW

Egy globális felmelegedéssel súlyosbított 
nyersanyag-krízis fenyeget, állítja Jeremy 
Grantham pénzügyi szakember. Több 
tudósnak kellene erről nyilvánosan 
beszélni.

Légy meggyőző. Legyél bátor. 
Csukasd le magad (ha kell)!



Scientists are understandably protective of the dignity of science and are horrified 
by publicity and overstatement. These fears, unfortunately, are not shared by their 
opponents, which makes for a rather painful one-sided battle. Overstatement may
generally be dangerous in science (it certainly is for careers) but for climate change, 
uniquely, understatement is even riskier and therefore, arguably, unethical. 

Jeremy Grantham (Nature 491,303.15 November 2012)

A tudósok érthető módon vigyáznak a tudomány hitelességére 
és borzadnak a nyilvánosságtól és a túlzásoktól. Ezt az 
érzésüket sajnos nem osztják ellenfeleik, ami egy fájdalmas, 
egyoldalú csatát eredményez. A túlzás általában veszélyes 
lehet a tudományban (a karrier szempontjából bizonyára az), de 
a klímaváltozásra, kivételes módon, az alábecsülés még 
kockázatosabb, ezért védhetően etikátlan.



„ahelyett, hogy a világ olyan nyomasztó
gondjaival foglalkoztak volna, mint a társadalmi 
egyenlőtlenségek, a szegénység vagy a 
környezetügy.” Joseph Stiglitz

• „a 90-es évek öt chicagói Nobel-díjasának munkáiban 
nincs olyan megállapítás, ami áttörő jelentőségű
volna bármely alapvető tekintetben.” [Joseph Stiglitz 
interjú International Herald Tribune Cohen, 1992].

• Elismerem osztályharc létezik “A felső 1 % nak 
vannak a legjobb házaik, a legjobb oktatásuk, a
legjobb orvosaik és az ővék a legjobb életmód is, de 
van egy dolog amit pénzzel úgy tűnik nem lehet 
megvenni: annak a megértését, hogy a sorsuk 
összefonódik azzal, ahogyan a 99 % él. A történelem 
során, ez az a valami amit a felső 1 % éppen most 
tanul. Túl késő.” Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz Nobel 
díjas amerikai 

közgazdász



The Prize That Even Some 
Laureates Question By PATRICIA 
COHEN OCT. 20, 2007 https://www.nytimes.com/2007/10/20/business/20nobel.html

James Heckman, left, Roger Myerson, Gary Becker and Robert 
Lucas are among the Nobel laureates in economics from the 
University of Chicago. Credit Kamil Krzaczynski/European 
Pressphoto Agency 

“They’re not engaged in the problems of the actual world,”
said James K. Galbraith, an economist at the Lyndon B. Johnson 
School of Public Affairs at the University of Texas in Austin, 
voicing an all-too-common complaint that much of the Nobel-
anointed economic work seems out of touch with reality.

Mr. Galbraith complained, is that “certain branches of 
economics have been more or less excluded,” citing as 
examples work on poverty, inequality, the economics of 
climate change, the collapse of communist economic systems 
and debt crises.
Mr. Galbraith needed to look no farther than his own dinner 
table for evidence. His father, John Kenneth Galbraith, one of 
the most influential economists of the 20th century but always 
an outsider to the academic ranks of the profession, never won 
the prize.

19791958



Stiglitz 5 Stiglitz 5 
chicagchicagóói Nobel i Nobel 
ddííjast emljast emlíít t 
19901990--bbőől, l, één n 
csak 4csak 4--et et 
taltalááltam. ltam. 
Lehet, hogy Lehet, hogy 
kicsit tkicsit túúllllőőtt a tt a 
ccéélon, de lon, de 
sokat nem sokat nem 
ttéévedett!vedett!
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Mark Carney azzal riogatja a gazdasági 
befektetőket, hogy vagyonuk jelentős része 
elértéktelenedik, mert a fosszilis 
energiahordozók nagy részét nem szabad 
elégetni, ha teljesíteni akarjuk a 
klímapolitikai célokat. (2015. szeptember 19. 
Financial Times Pilita Clark)
Becslések szerint a légkör CO2 elnyelő
képessége (kb 230 Gt szén) körülbelül 
ötvenede annak a szénmennyiségnek, ami 
kibányászható volna (12 000 Gt szén). 
(Ottmar Edenhofer, 2013)

Mark Carney
Kormányzó, Bank of 
England

Professor Technischen Universität Berlin Direktor  
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung



“Mr Carney jobb, ha megmarad a 
saját mandátumánál. A 
szénpolitika, a kormányzat és a 
törvényhozás dolga és nem a bank 
of England kormányzójáé. (2015. 
oktober 5. Financial Times 
Madison Marriage, Richar Slovin-
Bradford)



Take, for example, the International Panel on Climate Change’s 
estimate of a carbon budget that would likely limit global 
temperature rises to 2 degrees [centigrade] above pre-
industrial levels.
“That budget amounts to between a fifth and a third of the 
world’s proven reserves of oil, gas and coal. If that estimate is 
even approximately correct it would render the vast majority 
of reserves “stranded” – oil, gas and coal that will be literally 
unusable without expensive carbon-capture technology, which 
itself alters fossil fuel economics.

Carney said there were three ways in which climate change 
could affect financial stability:
• physical risks, such as claims from floods and storms;
• liability risks that could arise if those suffering climate change 
losses sought compensation from those they held responsible; 
•transition risks caused by the revaluation of assets caused by 
the adjustment to a lower-carbon economy.

https://www.theguardian.com/environment/2015/sep/29/carney-warns-of-risks-from-climate-change-tragedy-of-the-horizon
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A klímapolitika hatása (SIN-FRA repülés költségeire)

SIN-FRA: ∆ + 5,925.44 €

SIN-DXB-FRA: ∆ + 2,990.32 €

SIN-ZRH-FRA: ∆ + 144,59 €

Additional Costs for Airlines:

SIN-IST-FRA: ∆ + 600.15 €

Source: Albers, Sascha; Bühne, Jan-André; Peters, Heiko: "Will the EU-ETS instigate airline network reconfigurations?", Journal of Air Transport Management, Vol. 15, No. 1, 2009, pp. 1-6.





2019. 09. 12. Kerekes Sándor 23

Szerencsénkre a palagáz, palaolaj, olajhomok stb. kitermelése már alig jár energia nyereséggel!
És akkor már inkább a napelem!  





a klímaváltozás, mint externália:

• mind kiváltó okait, mind következményeit tekintve globális hatású, 
• az üvegház gázok hatása esetleg évszázadok alatt fejlődik ki, a 

hatások hosszú távúak és tartósak,
• nemcsak a kockázatai, hanem a klíma változás gazdasági 

következményei is kiszámíthatatlanok,
• hatásai valószínűleg irreverzibilisek és gazdasági következményeiket 

tekintve nem marginálisak. 
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Két magyar: Tóth Miklós és Györgyi Viktor


