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Wstęp

Zmiany klimatu na Ziemi zachodziły w historii planety od zawsze i stanowią element 
naturalnych zjawisk. Zmiany zachodzą zazwyczaj bardzo powoli, co oznacza, że z 
perspektywy człowieka klimat wydaje się stosunkowo stały. Szeroki materiał dowodowy 
wskazuje obecnie na to, że owe naturalne procesy przekształcają się, co prowadzi do znacznie 
szybszych zmian klimatu, które zaostrza i przyspiesza działalność człowieka.

Zmiany klimatu stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla dobrobytu człowieka w 
dzisiejszych czasach. Mogą one zniszczyć ekosystemy, doprowadzić do upadku gospodarkę i 
stanąć na przeszkodzie społecznemu rozwojowi na świecie. Czynniki te uzasadniają czołową 
pozycję kwestii globalnego ocieplenia w programie politycznym. Uwzględniając, że 
destrukcyjny potencjał zmian klimatu leży w ich zdolności do nakładania się na istniejące 
podatne warunki, to najbardziej zagrożeni skutkami zmian klimatu będą w przyszłości ci 
ludzie, którzy już dziś są na nie najbardziej narażeni.

W związku z tym, że wpływ ludzi na klimat planety częściowo przyczynia się do jego 
zmiany, nie ma pewności, że możliwe będzie utrzymanie ocieplenia na poziomie poniżej 2°C, 
który jest powszechnie postrzegany jako najwyższy „bezpieczny limit”, nawet jeśli będzie ku 
temu niezbędna wola polityczna. Niezależnie od tego cel 2°C stanowi podstawę obecnych 
wysiłków na rzecz opracowania strategii politycznych i środków mających na celu 
ograniczenie globalnego ocieplenia powodowanego działalnością człowieka, ponieważ taki 
wzrost pociągnie za sobą znaczny spadek zdolności produkcyjnej w porównaniu z obecnymi 
modelami życia. Po przekroczeniu progu 2°C straty mogą być katastrofalne, a rozwojowi 
gospodarczemu umacnianemu w minionych dziesięcioleciach dzięki Oficjalnej Pomocy 
Rozwojowej (ODA) i innym środkom może grozić unicestwienie. 

Potencjalny wpływ zmian klimatu można ocenić, opierając się na skutkach wahań 
klimatycznych w przeszłości. W czasie suszy, fal upałów, niespodziewanych mrozów i burz 
najbardziej ucierpieli ludzie starsi, bezdomni i ubodzy.  Ludzie ci żyją w gorszych warunkach 
i brak im niezbędnych sieci bezpieczeństwa społecznego i finansowego. Raz za razem 
okazuje się, że dziesięciolecia stopniowych osiągnięć na rzecz poprawy standardu życia wielu 
ubogich ludzi na świecie mogą zostać zmiecione w ciągu kilkugodzinnej nawałnicy i powodzi 
lub kilka lat suszy, abstrahując od tego, czy wynikają one ze zmian klimatu czy nie. 

Sektory gospodarki narażone na skutki zmian klimatu

Gospodarkę wielu krajów rozwijających cechuje co najmniej jeden z następujących 
czynników: mały koszyk towarów eksportowych, niewystarczający dochód publiczny, 
wysokie i przygniatające zadłużenie publiczne oraz wysoka zależność od inwestycji 
zagranicznych. Takie gospodarki są kruche i podatne na zewnętrzne wstrząsy, takie jakie 
zmiany cen, kryzysy finansowe i zmiany klimatu.

Główne sektory narażone na skutki zmian klimatu to:

Sektor pierwotny: rolnictwo, hodowla zwierząt i rybołówstwo. Sektor ten, który przyczynia 
się bardzo poważnie do działania rynku w większości krajów rozwijających się, jest narażony 
zarówno na skutki zjawisk pogodowych, jak i niezrównoważonych praktyk produkcyjnych. 
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Spadek produkcyjności pierwotnego sektora przekłada się na niższy dochód krajowy, niższe 
dochody bardzo wielu ludzi, którzy utrzymują się z pracy w tym sektorze oraz w wielu 
przypadkach na mniejsze bezpieczeństwo żywnościowe.

Infrastruktura materialna: skrajne zmiany klimatyczne powodują nadmierne rozszerzanie 
się i kurczenie materiałów budowlanych, osłabiając całe konstrukcje. Wiele ubogich ludzi 
mieszka w budynkach o niskim standardzie, wykonanych z najtańszych materiałów, które są 
ledwo w stanie utrzymać i które nie zdołają stawić oporu gwałtownym wpływom klimatu. 
Jeżeli budowle te ulegną zniszczeniu, to odbudować je będą musieli sami mieszkańcy, 
dodatkowo obciążając swój ograniczony budżet, albo rządy, które z kolei mogą nie mieć 
wystarczających środków do dyspozycji, przez co będą musiały przesunąć je na ten cel z 
innych także pilnie potrzebujących sfinansowania obszarów.

Przemysł turystyczny: sektor ten wnosi znaczący wkład do PKB wielu krajów rozwijających 
się, częściowo poprzez tworzenie miejsc pracy i zapewniając punkty zbytu dla miejscowej 
produkcji. Poprzez zniszczenie infrastruktury turystycznej lub zakłócenie sezonów oraz 
zniszczenie fauny i flory i ekosystemów, które przyciągają turystów, zmiana klimatu może 
doprowadzić do całkowitego upadku kwitnącego przemysłu turystycznego. Należy jednak 
zauważyć, że często nieracjonalne pod względem środowiska sposoby prowadzenia turystyki 
mogą powodować odwrotne skutki dla przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Sektor ochrony zdrowia: zmiany klimatu mogą również doprowadzić do powstania 
warunków sprzyjających rozwojowi nowych zagrożeń. Na obszarach, gdzie niektóre choroby 
rzadko wcześniej występowały mogą wybuchnąć nowe epidemie, jeżeli powstaną warunki 
sprzyjające czynnikom chorobowym. Przykładem tego może być wystąpienie malarii w 
miejscach, gdzie wcześniej nie występowała. Jeżeli się to zdarzy, służby ochrony zdrowia 
musiałyby znacznie zainwestować w nową terapię, aby dotrzeć do wszystkich chorych. W 
miejscach, gdzie opieka zdrowotna nie dociera, leczenie stanie się dodatkowym obciążeniem 
dla samych chorych.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne zarówno w sektorach produkcji pierwotnej, jak i w 
przemyśle wytwórczym inwestorzy będą zawsze zwracać największą uwagę na miejsca o 
„optymalnych” warunkach, gdzie zyski będą najprawdopodobniej największe i gdzie mogą 
najlepiej chronić inwestycje przed różnego rodzaju ryzykiem. W przypadku gdy zmiany 
klimatu spowodują w niektórych regionach regularne i poważne powodzie lub zmniejszą 
żyzność gleb w regionach rolniczych, ucierpią marginesy zysków i inwestorzy po prostu 
przeniosą się gdzie indziej. 

Brak stabilności na świecie

Zmiana klimatu doprowadzi niewątpliwie do większego niedostatku takich zasobów jak woda 
pitna, naruszając jednocześnie równowagę środowiska, w którym żyje wiele milionów ludzi 
w rozwijającym się świecie. Jeżeli dostęp do bezpiecznych gruntów i wody nie będzie 
zapewniony w długiej perspektywie, mogą wybuchnąć konflikty o ziemię i wodę. Ruchy 
migracyjne, które takie konflikty prawdopodobnie spowodują, mogą z kolei zmniejszyć lub 
zniszczyć potencjał produkcyjny i rozwojowy regionów szczególnie dotkniętych 
niekorzystnymi warunkami życia i mogą stanowić poważne wyzwanie dla sąsiadujących 
regionów i społeczności na świecie. Na tle konfliktów o ziemię i wodę mogą wydarzyć się 
katastrofy humanitarne. 
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W krajach rozwijających się podstawa produkcji ich społeczeństwa może wówczas znaleźć 
się na progu zniszczenia. W najbardziej dotkniętych regionach nadejdą czasy przewlekłej 
niestabilności politycznej, która może rozprzestrzenić się na sąsiadujące kraje niezdolne do 
poradzenia sobie z napływem dużej liczby dodatkowych osób.  

Rozwinięty świat również może stracić w przypadku powyższych klęsk: rosnące wahania nie 
tylko naruszą bezpieczeństwo jego obywateli, lecz także znacznie zahamują działalność 
gospodarczą. 

Droga naprzód

Mimo że szczegóły zakresu i prawdopodobnego wpływu zmian klimatu są niepewne, 
konieczne pozostaje dążenie do złagodzenia zmian i ich skutków. Wysiłki będą musiały 
polegać na pomocy krajom rozwijającym się w rozwoju innymi drogami niż poszły kraje już 
uprzemysłowione, tak aby ich rozwój był mniej szkodliwy dla środowiska. Głównym 
elementem tego procesu będzie transfer „czystych” technologii z krajów rozwiniętych do 
krajów rozwijających się, lecz konieczne będą również inwestycje w samych krajach 
rozwijających się, umożliwiające im rozwinięcie praktyk i technologii najbardziej 
odpowiednich dla specyficznych warunków w nich panujących. W wielu krajach niezbędne 
będzie ponadto zastąpienie dotychczasowej infrastruktury, aby zmniejszyć jej wpływ na 
zmiany klimatu: może to dotyczyć zwłaszcza zakładów energetycznych.

Palącą kwestią jest jednocześnie inwestowanie w upowszechnianie najlepszych praktyk
wykorzystania gruntów, czy to na produkcję rolniczą czy też w innych celach. Obecnie utrata 
dużej części ziem ornych wynika po prostu z erozji i pustynnienia spowodowanych 
działalnością człowieka. Wyzwaniom na przyszłość, w szczególności w zakresie produkcji 
żywności, można sprostać jedynie wówczas, jeżeli warunki produkcji zostaną zorganizowane 
w zrównoważony sposób, a skutki uboczne działalności rolniczej uda się ograniczyć.

Zgadzając się z tym, że na zmiany klimatu wpływa intensywna gospodarka ludzka oparta na 
paliwach kopalnych i że niosą one w sobie ogromną groźbę masowego zniszczenia, musimy 
zgodzić się też z tym, że intensywny rozwój przemysłu powodujący emisje gazów 
cieplarnianych i przyszła produkcja nie są już dla nikogo opłacalną opcją. Rozwój musi 
opierać się na alternatywnych modelach produkcji, w których opracowywaniu powinni 
uczestniczyć wszyscy.

Łagodzenie skutków nie będzie wystarczającym rozwiązaniem i większość krajów 
rozwijających się będzie także musiała inwestować w dostosowanie. Może to przyjąć różne 
formy – np. większe przygotowanie na wypadek klęski lub opracowanie specjalnych odmian 
upraw dostosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych.

Złagodzenie i dostosowanie będzie kraje rozwijające się sporo kosztowało, a ciężar tych 
kosztów spadnie na kraje rozwinięte, których dotychczasowe i przyszłe emisje zaostrzają i 
przyspieszają obecne i przyszłe zmiany klimatu. Najwyraźniej jeżeli kraje rozwijające się 
mają do 2015 roku zrealizować milenijne cele rozwoju i wprowadzić środki na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatu, to środki finansowe na działania związane z klimatem 
będzie trzeba dodać do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów Oficjalnej 
Pomocy Rozwojowej. 
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Środki finansowe na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom ubocznym, a 
także ogólnoświatowe inwestowanie w ekologiczne technologie nie mogą pochodzić jedynie 
z ograniczonych środków publicznych. Część lub całość środków na globalne inwestycje 
mające na celu złagodzenie zmian klimatu i dostosowanie do ich skutków należy zgromadzić 
poprzez opodatkowanie emisji, opłaty celowe od działalności gospodarczej i finansowej na 
świecie oraz surowe opłaty nakładane na wysoko zanieczyszczające przedsiębiorstwa 
prywatne. 

Stanowi to ogromne wyzwanie, przed jakim stoi zarówno UE, jak i AKP. Jest to jednak 
wyzwanie, któremu musimy stawić czoła.


