
Giza-osasunarenganako onurek estaliko dituzte Pariseko Hitzarmenaren 
kostuak 

BC3 (Basque Centre for Climate Change) ikerketa-zentroko ikertzaileak buru izan dira 
nazioarteko ikerketa honetan, Horizon 2020 programak sustatuta.  

[Bilbo,2018ko martxoak 6] 

The Lancet Planetary Health aldizkariak argitaratu duen ikerketaren arabera, 2020-2050 Pariseko 
Hitzarmenaren kostuak konpentsatu egingo lirateke kutsadura atmosferikoarekin lotutako gaixotasunak eta 
heriotzak murriztuz lortutako aurrezkiekin.  

The Lancet aldizkariak argitaratu duen ikerketa honek, bada, argumentu sendoak eskaintzen ditu Pariseko 
Hitzarmenean aurreikusitako neurriak zabaltzearen alde. Klimaren aldaketa gutxiagotzeko estrategiaren 
arabera, poluzio atmosferikoa murrizteak berez dakartzan aurrezkiak 1,4 eta 2,5 aldiz handiagoak dira mundu 
mailan klima-aldaketa gutxiagotzearen kostuak baino.  

Ikerketa honen arabera, Txina edo Indian klima-aldaketaren prebentziorako ekintzak garatzeko behar 
diren inbertsioak konpentsatu daitezkeela osasunarekin lotutako kostuen aurrezkiekin.  

Anil Markandya BC3-ko ikertzaile seniorra eta ikerketaren egileetakoak esan duenez “uste dugu ebidentzia 
hauek lagungarri izan daitezkeela agintari politikoak atmosferaren poluzioa gutxiagotzeko arau eta neurri 
zorrotzagoak har ditzaten, eta baita azter dezaten nola partekatu daitekeen berotegi-efektuko gasak 
murriztearen zama ekonomikoa”.  

Bere aldetik, Jon Sampedro BC3-ko ikertzaile eta ikerketaren egileetakoaren hitzetan, “klima-politikarik 
ezarri ezean, 130 milioi pertsona hilko dira datozen 30 uretan airearen poluzioarengatik. Aitzitik, Pariseko 
Hitzarmeneko helburuak lortzera zuzendutako klima-politika global batek heriotza horiek %20-%25ean 
gutxitu daitezke 2ºCko murrizketa aurreikusitakoetan eta %30-%35ean, berriz, murrizketa 1,5ºCtan 
ezarritakoen kasuan.  
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Klimaren Parisko Hitzarmenaren kostuak kutsadura atmosferikoaren murrizketaren 

ondorioz osasun-arloan lor litezkeen aurrezpenekin konpentsa litezke, oro har 
 
The Lancet Planetary Health aldizkarian argitaratutako modelizazio-azterlan bateko kalkuluen arabera, 
Klimaren Parisko Hitzarmenaren aplikazioak 2020tik 2050era arte eragingo dituen kostuak kutsadura 
atmosferikoari lotutako heriotzen eta gaixotasunen murrizketaren ondorioz osasun-arloan lor litezkeen 
aurrezpenekin konpentsa litezke, oro har. 
 
Gaur egun, Klimaren Parisko Hitzarmena sinatu duten herrialdeak 195 dira, eta, aurreikusitakoaren 
arabera, 2020. urtean hasiko da aplikatzen. Hitzarmen horren helburua klima-aldaketaren ondorioak 
murriztea eta planetako batez besteko tenperatura industriaurreko mailetatik 2 ºC-ra ez igotzea da (eta, 
ahal bada, zifra hori 1,5 ºC-ra mugatzea). Hala ere, oraindik ez da erabaki nola lortu eta finantzatuko duten 
helburu hori herrialde guztiek.  
 
 “Hainbat egoera eta herrialdetarako kalkulatu ditugun onura handiek arduradun politikoei klimaren inguruan 
asmo handiagoko politikak eta neurriak hartzen laguntzea espero dugu, kutsadura atmosferikoa murritz 
dadin eta berotegi-efektuko gasen emisioei eta kutsadura atmosferikoari lotutako gaixotasunak murrizteko 
zeregina nola parteka daitekeen plantea dadin”, adierazi du Basque Centre for Climate Change-Klima 
Aldaketa Ikergai Zentroko Anil Markandya irakasleak[1]. 
 
Azterlanean, egileek egungo hainbat eredu konbinatu dituzte honako hauek kalkulatzeko: emisio-mailak, 
kutsadura atmosferikoari lotutako heriotzak (arnas gaixotasunen, bihotzeko gaixotasunen, biriketako 
gaixotasun buxatzaile kronikoen, buruko isurien, biriketako minbiziaren eta goiko arnas infekzio akutuen 
ondoriozkoak), haien kostuak, klima-aldaketari aurre egiteak dakartzan kostuak eta Ameriketako Estatu 
Batuetan, EBko 27 herrialdeetan, Txinan, Indian eta munduaren gainerakoan osasun-arloan izango dituen 
onurak[2].  
 
Egungo politika nazionalak aplikatzen jarraitzeak eta ez jarduteak izango lituzkeen ondorioak eta Parisko 
Hitzarmena aplikatu eta finantzatzeko (eta, era horretan, 2 ºC-ra ez igotzeko helburua eta 1,5 ºC-ra ez 
igotzeko mugak lortzeko) hiru estrategiak modelizatu dira. Egoera desberdina izan daiteke diru-sarrera 
handiek edo txikiek beren gain hartzen duten kargaren ehuneko erlatiboaren arabera (ahalmenaren, 
emisioen tasa iraunkorraren eta per capita tasaren estrategiak[3]).  
 
Kalkulatutakoaren arabera, egungo estrategia nazionalen kostua 7,5 bilioi dolar estatubatuarrera iristen 
da, eta kutsadura atmosferikoari lotutako heriotzen %5eko murrizketa lor liteke 2020-2050 aldian, gaur 
egun aplikatzen diren eta klima-aldaketari aurre egiten ez dioten estrategiekin alderatuta (128 milioi 
heriotza klima-aldaketari aurre egin ezean, eta 122 milioi herrialde bakoitzean esku hartzen bada).  
 
Lehen kasuan, kosturik handienak Ameriketako Estatu Batuen eta EBren kontura izango lirateke 
(Ameriketako Estatu Batuak: % 66,3, 4,9 bilioi dolar estatubatuar; EB: % 28,9, 2,2 bilioi dolar estatubatuar). 
Klimaren Parisko Hitzarmena aplikatuz gero, berriz, kostuak hobeto banatuko lirateke herrialde guztien 
artean; kostuen gehikuntza txikienak Ameriketako Estatu Batuentzat eta EBrentzat izango lirateke, eta 
handienak, berriz, munduko gainerako herrialdeentzat, India eta Txina barne.  
 
Oro har, Klimaren Parisko Hitzarmena aplikatzearen kostuen abiapuntua BPG globalaren % 0,5-1 zen (22,1 
bilioi dolar estatubatuar – 41,6 bilioi dolar estatubatuar) 2 °C-ra ez igotzeko helburuaren kasuan, eta BPG 
globalaren % 1-1,3 (39,7 bilioi dolar estatubatuar – 56,1 bilioi dolar estatubatuar) 1,5 °C-ra ez igotzeko 
helburuaren kasuan. Azterlanaren arabera, kutsadura atmosferikoari lotutako askoz heriotza gutxiago 
gertatuko lirateke 2020-2050 aldian neurri horiekin;  heriotzak % 21-27 murriztuko lirateke 2 °C-ra ez 



 
igotzeko helburua betez gero (101-93 milioi heriotza), eta % 28-32ko murrizketa lortuko litzateke 1,5 °C-ra 
ez igotzeko helburua betez gero (92-87 milioi heriotza). 
 
Kalkuluek iradokitzen dutenez, klima-aldaketari aurre egiteko erabilitako estrategiaren arabera, 
kutsadura atmosferikoa murriztearen ondorioz osasun-arloan lortuko liratekeen aurrezpenak mundu 
osoan klima-aldaketari aurre egitearen kostuak baino 1,4-2,5 aldiz handiagoak izango lirateke.  
 
Aurreikusi denez, 2 °C-ra ez igotzeko helburua lortzeko emisioen tasa iraunkorraren estrategiak kostuaren 
eta onuraren arteko erlaziorik handiena emango luke oro har; kalkulatutakoaren arabera, osasun-arloko 
aurrezpen globalak politiken kostu globalen bikoitzak izango lirateke (22,1 bilioi dolar estatubatuarreko 
kostu globalak eta 54,1 bilioi dolar estatubatuarreko aurrezpena). 
 
Proposatutako hiru kasuetan, klima-aldaketari hobeto aurre egitearen ondorioz osasun-arloan 
aurrezpenik handienak lortuko lituzketen herrialdeak India eta Txina izango lirateke; Indiak kasu guztietan 
osasun-arloan lortutako aurrezpen guztien % 43 inguru bilduko lituzke, eta Txinak, berriz, % 55 inguru. Izan 
ere, biztanle kopurua oso handia da herrialde horietan, eta biztanle askok onargarriak baino kutsadura-
maila handiagoak jasaten dituzte.  
 
Gainera, Txinan eta Indian klima-aldaketari aurre egiteko edozein politika aplikatzearen kostua erabat 
konpentsatuko litzateke kasu gehienetan osasun-arloan lortutako aurrezpenekin, eta 2 ºC-ra ez igotzeko 
helburuaren ordez 1,5 °C-ra ez igotzeko helburua lortzeko kostu gehigarriek etekin handiak sortuko 
lituzkete (India: 3,3-8,4 bilioi dolar estatubatuar; Txina: 0,3-2,3 bilioi dolar estatubatuar).  
 
EBri eta AEBi dagokienez, kalkulatutakoaren arabera osasun-arloan lortuko liratekeen aurrezpenek 
ekarpen handiak egin litzakete politiken kostuei aurre egiteko, baina aurrezpen horiek ez lirateke nahikoak 
izango kostua erabat konpentsatzeko. Edonola ere, egileek adierazi dutenez, osasun-arloko aurrezpen 
horiek klima-aldaketa murriztearen onura ugarietako bat izango lirateke. “2 ºC-ra ez igotzeko helburuak 
onura handiak dakartza klima-aldaketa maila globalean murrizteko, baita osasunerako onurak, enplegu-
aukerak, galera edo kalte material gutxiago eta nekazaritzako galera gutxiago ere. Eta 1,5 °C-ra ez igotzeko 
helburuak are klima-onura hobeak dakartza”, aipatu du Markandya irakasleak. [1]  
 
Egileek muga batzuk ere aipatu dituzte. Adibidez, osasun-arloko kostuen gainean egin dituzten 
kalkuluetan kutsadura atmosferikoari lotutako heriotzak eta gaixotasunak baino ez dira kontuan hartu, eta 
beste kutsadura batzuei lotutako gaixotasunei lotutako aurrezpenak handiagoak izango lirateke. 
Azterlana, halaber, erabilitako ereduen zehaztasunean oinarrituta dago.  
 
Azterlanean, gaixotasunei eta heriotzei lotutako kostuak beste azterlan batzuetakoen antzekoak ziren, 
baina sentikortasun-analisi batean kostu nabarmen txikiagoak probatu zirenean, osasun-arloko aurrezpen 
gehienek ez zituzten konpentsatzen Parisko Hitzarmenaren araberako politikek EBn, Ameriketako Estatu 
Batuetan eta munduaren gainerakoan izango lituzketen kostuak, kostu horien zati handi bat estalita ere.  
 
Azkenik, Parisko Hitzarmenari lotuta klima-aldaketari aurre egiteko estrategia adosten denean, gehiago 
ikertu beharko da kostuek herrialdeen artean duten banaketa zehatza kudeatzeko.  
 
Artikuluari lotutako iruzkin batean, Ameriketako Estatu Batuetako Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai-ko Philip Landrigan irakasleak honako hau adierazi du: “Txosten honen ekarpenik handiena zera da, 
klima-aldaketari aurre egiteak ekonomiarako eta heriotza-tasarako dituen onura handiak agerian uztea eta 
onura horiek klima-aldaketaren prebentzioaren kostuak baino handiagoak direla erakustea. Klima-
aldaketari aurre egitearen eta kutsadura kontrolatzearen aurkako argudioak ikuspegi estuko kalkulu partzial 
eta interesatuetan oinarrituta egon ohi dira, eta emisioen kontrolaren kostu hautemangarri, zehatz eta 
kalkulaerrazak baino ez dituzte kontuan hartzen. Txosten honetan arretaz landu den ondorioak (hau da, 
klima-aldaketari aurre egitearen osasun-onurek eta onura ekonomikoek kostuak erraz konpentsatzen 
dituztela) erabat ezeztatu ditu argudio horiek”. 



 
 
 
EDITOREENTZAKO OHARRAK 
Azterlan hau Europar Batasuneko Horizon 2020 ikerketa- eta berrikuntza-programaren bitartez finantzatu 
da. | Honako erakunde hauetako ikertzaileek egin dute: Basque Centre for Climate Change-Klima Aldaketa 
Ikergai (BC3), Euskal Herriko Unibertsitatea, Joint Global Change Research Institute, Pacific Northwest 
National Laboratory, Marylandeko Unibertsitatea, Ikerketa Zentro Erkidea eta Energia, Garraio eta Klima 
Zuzendaritza. 
 
 [1] Egilearen zuzeneko aipamena, artikuluaren testuan agertzen ez dena.  
 [2] Osasun-arloko onurak klima-politikaren kasu bakoitzean osasun-arloan aurrez litezkeen gutxi 
gorabeherako kostuak dira, heriotzak eta lan ez egitearen ondoriozko galera ekonomikoak barne. Onura 
horiek kalkulatzeko, klima-aldaketari aurre egiteko estrategiak aplikatu ezean eragingo diren kostuetatik 
kasu jakin batean sortuko diren osasun-kostuak deskontatzen dira.  
 [3] Honako estrategia hauek dira: herrialderik aberatsenak emisioak murrizten lehenengoak izatea eta 
geroago beste herrialde batzuek murriztea (ahalmen-estrategia), herrialde guztiek emisioak erritmo 
berean murriztea eta herrialdeetako emisioen egungo proportzioei eustea (emisioen tasa iraunkorraren 
estrategia) eta herrialde guztiek 2040. urterako pertsona bakoitzeko emisio-tasa berdinak izatea (per 
capita tasa beraren estrategia). 
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