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"Klima-aldaketa: Inpaktuak eta egokitzapena" 

 

  “Routledge Handbook of the Economics of Climate Change Adaptation” 
liburuaren aurkezpen publikoa. 
 

 Liburuaren aurkezpena apirilaren 2an egingo da Bilboko Euskalduna 
Jauregian (18:30ean, BT Terraza aretoan), eta ekitaldian 3 jakitunek hitz 
egingo dute. Horietako bi Nazio Batuetako IPCCko bi kide izango dira: Anil 
Markandya irakaslea eta Iñigo Losada irakaslea, nazioartean izen handia 
duten adituak, liburuaren egileak ere badirenak. Eta hirugarrena, Nuria Osés 
doktorea izango da. 
 

 BC3ko ikerlariek editatua eta Routledge argitaletxe ospetsuak argitaratua, 
argitalpen horren helburua nazioarteko erreferentziazko eskuliburua izatea  da 
klima-aldaketara egokitzeari lotutako ekonomiari dagokionez. Eta horretarako, 
mundu osoko 42 adituren ekarpenak bildu ditu. 
 

 IPCCren orain dela gutxiko ondorioekin bat etorriz, jardunaldian, inpaktuen 

gakoetako batzuk azalduko dira, baita EAErako bi arlo nagusietako 

egokitzapen-politikak ere: kostaldea eta uholde-arriskua duten eremuak. 

(Bilbo, 2014ko apirilaren 1a).- Ibon Galarraga eta Elisa Sainz de Murieta Basque 

Centre for Climate Change (BC3) erakundeko ikerlariek Anil Markandya  bertako 

zuzendari zientifikoarekin batera “Routledge Handbook of the Economics of 

Climate Change Adaptation” liburua editatu dute, Routledge zientzia-arloko 

argitaletxe ospetsuak argitaratuta.  Liburuaren helburua nazioarteko erreferentziazko 

eskuliburua izatea da, betiere egokitzapenaren ekonomiak dituen erronken inguruan.  

Liburua apirilaren 2an aurkeztuko da Bilboko Euskalduna Jauregian (18:30ean, BT 

Terraza aretoan). Ekitaldi horretan, Anil Markandya katedradunak klima-aldaketara 

egokitzearekiko hurbilketa egingo du ekonomia abiapuntu hartuta. Liburuaren egile ere 

badiren Nuria Osés doktoreak eta Iñigo Losada katedradunak, berriz, aurkezpen 

bana egingo dute gaur egun gaurkotasun handikoak diren eta interes handia pizten 

duten gai hauen inguruan: uholde-arriskuen kudeaketa eta kalteen balorazioa, eta 

klima-aldaketak kostaldean eragiten dituen inpaktuak. 
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Lan honetan bere ekarpena egin duten adituen artean, nazioarteko ikerketa-zentro 

eta unibertsitateetako izen handiko pertsonak daude. Bestalde, argitalpenak oso kritika 

onak jaso ditu, hala nola Geoffrey Heal, Enpresa Sozialeko Donald C.Waite III 

katedradunarenak, Columbia Buisiness School, AEB; IPCCko bigarren lantaldearen 

bostgarren ebaluazio-txostenean Ikertzaile-Koordinadore Nagusi dena. 

"Anil Markandya, klima-aldaketaren ekonomian munduko adituetako bat,  aditu 

talde batekin bildu da dagoeneko saihestezinak diren klima-aldaketetara egokitzeko 

modurik onenari buruzko erabakian zerikusia duten gaiak aztertzeko. Mundu beroago 

batera egokitzea gure agenda politikoko puntu kritiko bat da, eta ez zaio inola ere 

merezi duen arreta ematen. Argitalpen hau aurrerapauso bat da orekarik eza hori 

konpontzeko bidean ". 

Argitalpena “garrantzi handiko ekarpena da klima-aldaketari buruzko politiketan 

erabakiak bideratzeko”, BC3ko ikertzaile eta liburuko editoreetako bat den Ibon 

Galarragaren esanetan.  

Basque Centre for Climate Change (BC3) zentroko ikerlariek koordinatu duten lan 

honek zentroak zientzia-arlo honetan egiten dituen ekarpenak osatzen ditu. BC3k, bere 

bost urteko ibilbidean, nazioarteko erreferentzia izatea lortu du ekonomiari eta 

klima-aldaketari buruzko gaietan.  

BC3k zientzia-argitalpenetan lortzen dituen emaitzek, hala nola hainbat 

administraziorentzako txostenek eta gaur aurkeztuko den liburuak, garbi erakusten 

dute jakintzak zer ekarpen egin diezaiekeen tokiko mailan nahiz maila globalean 

hartzen diren erabaki publiko eta pribatuei. “Mundu-mailan klima-politikari buruzko 

asmo handiko akordioak lortzea ezinbestekoa da. Testuinguru honetan, BC3ren lanak 

are garrantzi handiagoa hartzen duela esan genezake”, adierazi du Markandyak. 
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