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Wstęp

Cztery główne obszary działania, a mianowicie łagodzenie zmian klimatu, 
dostosowanie się do nich, mechanizmy finansowe oraz innowacje i transfer 
technologii stanowią elementy składowe międzynarodowych negocjacji w sprawie 
klimatu. Postęp w ramach każdego z tych czterech filarów jest niezbędny, by 
skutecznie uporać się z negatywnym wpływem zmiany klimatu i zapewnić 
niskoemisyjną gospodarkę w przyszłości. Dlatego zwiększanie innowacyjności, 
rozwój i transfer czystych, odnawialnych i wydajnych technologii niskoemisyjnych 
(LCTs) do krajów AKP jest kluczowym elementem każdego międzynarodowego 
działania w odpowiedzi na zmiany klimatu. Co więcej, ekonomicznie opłacalne 
technologie niskoemisyjne mogą przyczynić się do uzdrowienia i stabilizacji 
światowej gospodarki.

Niestety pogłębianie się „przepaści innowacyjnej” między krajami 
uprzemysłowionymi (w których prowadzi się większość działań badawczo-
rozwojowych z zakresu technologii niskoemisyjnych) a krajami rozwijającymi się 
(gdzie szybko wzrasta konsumpcja paliw kopalnych) raz jeszcze potwierdza, że 
obecne mechanizmy z zakresie badań, rozwoju i transferu technologii są bardzo 
nieskuteczne. Co więcej istnieje wiele barier – ekonomicznych, instytucjonalnych, 
politycznych, czy też barier związanych ze zdolnościami ludzkimi, które hamują 
rozwój i dostęp do niskoemisyjnych technologii w krajach rozwijających się. 
W związku z tym zarówno rządy krajów rozwiniętych jak i krajów rozwijających się 
mają do odegrania kluczową rolę w pokonywaniu tych barier i w ułatwieniu transferu 
technologii przy pomocy inicjatyw krajowych i międzynarodowych. Stąd więc do 
transferu niskoemisyjnych technologii do krajów AKP niezbędne są na przykład jasno 
zdefiniowane i wzmocnione krajowe strategie polityczne w zakresie emisji dwutlenku 
węgla, środki rządowe wspierające inicjatywy badawczo-rozwojowe i sieci łączące 
sektor publiczny z prywatnym, stabilność polityczna oraz stworzenie odpowiednich 
warunków ekonomicznych, społecznych i biznesowych. 

Ponadto, należy zauważyć, że trwały i skuteczny transfer technologii do krajów AKP 
nie powinien ograniczać się jedynie do przekazywania niskoemisyjnych technologii, 
ale musi iść w parze z transferem wiedzy i know-how w zakresie eksploatacji 
i utrzymania urządzeń, rozwojem i budową odpowiedniego potencjału 
technologicznego, a także z rozwojem umiejętności. Tylko to pozwoli krajom 
beneficjentom wchłonąć i opanować otrzymaną wiedzę, a w dalszej kolejności nawet 
wprowadzać innowacje na podstawie tej wiedzy (oraz zarządzać zmianami 
technologicznymi i komercjalizować wyniki), co mogłoby korzystnie wpłynąć na 
długoterminowy rozwój gospodarczy tych krajów.

Korzyści dla krajów AKP z rozwoju i transferu technologii niskoemisyjnych 
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Oprócz zmniejszania emisji CO2 oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, 
inwestowanie w technologie niskoemisyjne oraz ich transfer do krajów AKP pobudzi 
wzrost gospodarczy i będzie wspierać trwały rozwój.  Korzyści, jakie może przynieść 
rozwój i rozprzestrzenianie technologii niskoemisyjnych, obejmują tworzenie nowych 
miejsc pracy, większą szansę zaistnienia na nowych rynkach i generowania nowych 
źródeł dochodu, zwiększenie ogólnej konkurencyjności gospodarczej krajów AKP 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenie zależności 
energetycznej.  Należy podkreślić rolę zdecentralizowanych trwałych technologii 
czystej energii jako czynnika wzmacniającego lokalne społeczności oraz 
wpływającego pozytywnie na zdrowie ludzkie, rozwój obszarów wiejskich i ochronę 
lasów.  

Rozwój i transfer technologii w ramach porozumienia kopenhaskiego i poza nim

Ze względu na ogromne znaczenie dla zwalczania zmian klimatu wzmocnione 
działania na rzecz rozwoju i transferu technologii, których celem jest wsparcie działań 
dążących do łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich, były jednym 
z elementów składowych planu działania z Bali, a także jedną z kwestii spornych 
podczas rozmów ONZ na temat zmian klimatu w Kopenhadze w grudniu 2009 r.   
Mimo że ogólny rezultat szczytu klimatycznego w Kopenhadze był, niestety, skromny 
i pozostawia wiele do życzenia, w porozumieniu kopenhaskim określono ramy 
działań w tym zakresie: 

1. Wyraźnie zwrócono uwagę na kluczową rolę technologii zarówno w łagodzeniu 
zmian klimatu jak i dostosowywaniu się do nich. Pokreślono również, że „strategia 
rozwoju oparta na niskiej emisji jest konieczna dla trwałego rozwoju”. 

2. Kraje rozwinięte wyraziły zgodę na udzielenie „zwiększonych, nowych 
i dodatkowych, przewidywalnych i wystarczających środków finansowych” tak, by 
„umożliwić i wspierać działania w zakresie łagodzenia zmian klimatu (...), 
dostosowywania się do nich, rozwoju i transferu technologii oraz budowania 
zdolności”. Technologia służąca łagodzeniu zmian klimatu, dostosowaniu się do nich 
i budowaniu zdolności kwalifikuje się zatem do części wstępnej pomocy finansowej 
wynoszącej w sumie 30 miliardów dolarów w latach 2010-2012 (wkład UE będzie 
wynosił 7,2 miliardów euro), jak i do części pomocy finansowej przewidzianej na 100 
miliardów dolarów, które kraje rozwinięte zobowiązały się udostępnić do 2020 r. 
Żadna konkretna dystrybucja tych środków nie została jednak wskazana 
w porozumieniu.

3. Porozumienie mówi także o instytucjonalnych ramach rozwoju i transferu 
technologii w procesie wspierania działań krajów w zakresie łagodzenia zmian 
klimatu i dostosowania się do nich, tzw. mechanizmie technologicznym, który 
„będzie kierować się podejściem krajowym i będzie oparty na warunkach 
i priorytetach krajowych”.  

Oprócz tekstu porozumienia krajowi negocjatorzy przedstawili dokument roboczy 
zatytułowany: „Wzmocnione działania na rzecz rozwoju i transferu technologii” 
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(ang.: "Enhanced Action on Technology Development and Transfer") z dnia 
15 grudnia 2009 r. Niektóre części tego dokumentu roboczego będą, miejmy nadzieję, 
włączone w prawnie wiążące ramy, albo przyjęte jako oddzielne decyzje podczas 
następnej Konferencji Stron w Cancun w grudniu 2010 r. Projekt tekstu rozwija 
zagadnienie mechanizmu technologicznego, który będzie składał się z Komitetu 
Wykonawczego ds. Technologii (odpowiedzialnego za ułatwianie dostępu do 
technologii wymaganych przez kraje rozwijające się celem dostosowania się do zmian 
klimatu i łagodzenia ich skutków, za ocenę funduszy na rzecz rozwoju i transferu 
technologii przyjaznych dla środowiska, za rozwój endogenicznego potencjału krajów 
rozwijających się (z technologiami włącznie) oraz za budowanie zdolności 
w państwach-stronach rozwijających się) oraz z Centrum i Sieci ds. technologii na 

rzecz ochrony klimatu (by zwiększyć międzynarodową współpracę w zakresie 
kluczowych technologii). Dokument wyznacza ponadto cel co najmniej podwojenia 
światowych badań naukowych, rozwoju i demonstracji mających związek z energią
do 2012 r. oraz ich czterokrotny wzrost do roku 2020.

Jednym z głównych zadań negocjatorów podczas COP 16 jest zadbanie o to, aby 
nowy światowy system transferu technologii w zakresie zmiany klimatu nie był 
uciążliwy ani biurokratyczny, oraz aby udostępniono wystarczające środki finansowe 
w celu zagwarantowania jego skutecznego wdrożenia.   Jednakże oprócz kwestii 
finansowania pozostaje szereg innych problemów do rozwiązania w trakcje negocjacji 
na COP 16, np.: struktura, zakres działania i zarządzanie siecią ds. technologii, czy też 
sposób powiązania mechanizmu technologicznego z mechanizmem finansowym, 
o których mowa w porozumieniu (tzw. kopenhaski ekofundusz klimatyczny).

Wszystkie wyżej wymienione kwestie pokazują, że przeciwdziałanie zmianom 
klimatu daje międzynarodowemu społeczeństwu wyjątkową okazję do ożywienia 
dyskusji na temat rozwoju i transferu technologii poprzez nowe podejścia, 
rozwiązania i partnerstwa, które mają zostać sformułowane w przyszłym 
międzynarodowym porozumieniu w sprawie ochrony klimatu.  

Uwagi i zalecenia:

- Znaczące przyspieszenie badań, rozwoju i wdrażania technologii przyjaznych dla 
środowiska jest niezbędne do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu 
i dostosowania się do nich.

- Aby ułatwić transfer tych technologii, należy potraktować ich rozwój jako 
odpowiedzialność władz publicznych.

- Powinno zlikwidować się wszystkie instytucjonalne, polityczne i związane ze
zdolnościami ludzkimi przeszkody/bariery utrudniające rozwój i transfer technologii 
niskoemisyjnych do krajów AKP. W tym celu kraje rozwinięte powinny wspierać 
wzmacnianie potencjału instytucjonalnego, technicznego i ludzkiego oraz know-how 
w krajach AKP, tak by umożliwić im przyswojenie i przyjęcie odpowiednich 
technologii o niskiej zawartości CO2 .
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Oprócz transferu niskoemisyjnych technologii z krajów rozwiniętych do krajów 
rozwijających się, niezwykle istotne jest także globalne podejście wspierające 
endogeniczne badania nad technologiami niskoemisyjnymi oraz ich rozwój w krajach 
rozwijających się. Dzięki temu kraje AKP będą mogły uczestniczyć w coraz 
większym rynku technologii w zakresie zmian klimatu na świecie w roli właścicieli 
i nie będą zmuszone do zakupu technologii wyprodukowanych w krajach 
rozwiniętych, uzyskiwania licencji na te technologie lub nabywania ich w inny 
sposób.

- Właściwe porozumienie zawarte podczas COP 16 musi uwzględnić solidne 
instytucjonalne ramy transferu technologii do roku 2012. Dlatego mechanizm 
technologiczny, o którym mowa w porozumieniu, powinien być stale rozwijany, 
a wystarczające finansowanie powinno być udostępnione tak, by zagwarantować jego 
skuteczne wdrażanie. 

- Przyjmując, że (jak sugeruje porozumienie kopenhaskie) rozwój i transfer 
technologii „będzie kierować się podejściem krajowym i będzie oparty na warunkach 
i priorytetach krajowych” każdy kraj AKP powinien dostosować i wdrożyć krajową 
strategię/plan innowacyjności w zakresie zmiany klimatu zależnie od własnych 
potrzeb i strategii politycznych. 

- Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój i transfer technologii związanych 
z energią do krajów AKP, a szczególnie technologii dotyczących odnawialnych 
źródeł energii; powinno się przeznaczać więcej oficjalnej pomocy rozwojowej na 
rozwój technologii zapewniających wydajne zużycie energii w krajach AKP. 

-Obecnie współpraca technologiczna odbywa się głównie raczej na szczeblu 
krajowym niż międzynarodowym, a przedsiębiorstwa i instytucje z krajów 
rozwiniętych i rozwijających się dzielą ledwie 2% wspólnych patentów. W związku 
z tym niezbędna jest wzajemnie opłacalna współpraca w zakresie niskoemisyjnych 
technologii między przedsiębiorstwami, sektorem publicznym, instytucjami 
naukowymi z krajów rozwiniętych a ich odpowiednikami w krajach AKP.

- Konieczna jest także prowadząca do technologicznej samodzielności współpraca 
Południe – Południe. Dlatego kraje AKP powinny tworzyć regionalne sieci 
badawczo-rozwojowe skupiające lokalne instytucje badawcze zajmujące się 
rozwojem technologii w zakresie zmian klimatu tak, by pozwolić na wspólne 
korzystanie ze środków i podział kosztów przeznaczonych na infrastrukturę 
i wyposażenie służące innowacjom.  


