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Úvod

K zmenám v zemskej klíme dochádza už od vzniku našej planéty a tieto zmeny sú súčasťou jej 
prirodzených javov. Jednotlivé zmeny sa zvyčajne dejú v rámci dlhých časových úsekov, takže 
z ľudskej perspektívy sa klíma javí pomerne stabilná. V súčasnosti množstvo dôkazov svedčí 
o tom, že tieto prírodné procesy sa zmenili, v dôsledku čoho sa klíma mení rýchlejšie, čo ešte 
viac zintenzívňuje a urýchľuje ľudská činnosť.

Zmena klímy predstavuje jedno z najvážnejších ohrození dobrých životných podmienok ľudí 
v súčasnosti. Môže zničiť ekosystémy, zruinovať ekonomiky a zabrzdiť sociálny rozvoj 
na celom svete. Z týchto dôvodov patrí globálne otepľovanie medzi priority politickej agendy.  
Keďže však ničivý potenciál zmeny klímy spočíva v jej schopnosti zasiahnuť už ohrozené 
miesta, s najhoršími následkami zmeny klímy sa v blízkej budúcnosti budú musieť vyrovnávať 
práve ľudia, ktorí sú v súčasnosti najviac ohrození.

Vzhľadom na to, že človek svojím vplyvom na globálnu klímu čiastočne prispieva k jej vývoju, 
nie je možné s istotou povedať, či sa aj napriek potrebnej politickej vôli podarí udržať 
otepľovanie pod úrovňou 2 °C, ktorá sa všeobecne považuje za najvyššiu bezpečnú hranicu. Aj 
napriek tomu predstavuje táto cieľová úroveň základ súčasných snáh o vypracovanie politík 
a opatrení zameraných na obmedzenie globálneho otepľovania zapríčineného človekom, keďže 
prípadné zvýšenie by znamenalo podstatné straty produkčnej kapacity v porovnaní so súčasným 
spôsobom života. Ak by sa presiahla hranica 2 °C, straty by mohli byť katastrofické 
a hospodársky rozvoj desaťročia podporovaný z oficiálnej rozvojovej pomoci a iných nástrojov 
by sa mohol zrútiť.   

Pravdepodobný vplyv zmeny klímy je možné zistiť na základe vplyvov zmien klímy z minulosti. 
V časoch sucha, vĺn horúčav, nečakaných mrazov a smrští najviac trpeli starí ľudia, bezdomovci 
a chudobní.  Sú to ľudia, ktorí žijú v podpriemerných podmienkach a nemajú k dispozícii 
potrebné sociálne a finančné záchranné siete. Znovu sa potvrdzuje, že desaťročia pokroku 
dosahovaného v zlepšovaní životnej úrovne mnohých chudobných ľudí na svete môže zničiť 
niekoľkohodinová prudká smršť či záplava alebo niekoľko rokov trvajúce sucho, a to bez ohľadu 
na to, či ich možno pripísať zmene klímy alebo nie. 

Hospodárske odvetvia ohrozené zmenou klímy

Ekonomiky mnohých rozvojových krajín sa dajú charakterizovať jedným alebo viacerými 
z týchto faktorov: malé množstvo exportných komodít, nedostatočné verejné príjmy, vysoký 
a paralyzujúci verejný dlh a vysoká závislosť od zahraničných investícií. Takéto ekonomiky sú 
krehké a citlivé na vonkajšie otrasy, ako sú cenové zmeny, finančné krízy a zmena klímy.

Hlavné odvetvia ohrozené zmenou klímy sú:

Primárne odvetvie: poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat a rybolov. Keďže toto 
odvetvie výraznou mierou prispieva k trhovým činnostiam vo väčšine rozvojových krajín, je 
ohrozované tak klimatickými javmi, ako aj neudržateľnými výrobnými postupmi. Pokles 
produktivity v primárnom odvetví vyústi do nižších vnútroštátnych príjmov, ako aj nižších 
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príjmov mnohých ľudí, ktorým toto odvetvie prináša živobytie, a v mnohých prípadoch povedie 
k zníženiu potravinovej bezpečnosti.

Fyzická infraštruktúra: extrémne klimatické výkyvy spôsobujú, že stavebný materiál sa 
nadmieru rozťahuje a sťahuje, čo oslabuje celkovú štruktúru budov. Mnoho chudobných žije 
v domoch nezodpovedajúcich štandardu postavených z najlacnejších materiálov, ktorých údržbu 
si môžu len sotva dovoliť a ktoré nedokážu odolať tlakom súvisiacim so zmenou klímy.  
Po zničení týchto štruktúr treba postaviť nové, na čo sa musia podujať buď jednotlivci, čo 
pre nich môže znamenať ďalšie zaťaženie ich obmedzených zdrojov, alebo vlády, ktoré nemusia 
mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky a môžu byť nútené presunúť ich z iných oblastí, kde by 
boli rovnako naliehavo potrebné.

Odvetvie cestovného ruchu: toto odvetvie výraznou mierou prispieva k tvorbe HDP mnohých 
rozvojových krajín, a to sčasti vďaka pracovným miestam, ktoré vytvára, ako aj prostredníctvom 
miestnych výrobkov, ktorým zabezpečuje odbyt. Zmena klímy môže toto prosperujúce odvetvie 
cestovného ruchu úplne zdevastovať, či už zničením turistickej infraštruktúry alebo svojím 
vplyvom na ročné obdobia či zničením života vo voľnej prírode a narušením ekosystémov, ktoré 
priťahujú turistov. Zároveň však treba poznamenať, že spôsob, akým sa cestovný ruch 
uskutočňuje, je pre životné prostredie často škodlivý a v boji proti zmene klímy môže pôsobiť 
kontraproduktívne.  

Odvetvie zdravotníctva: zmena klímy môže takisto vytvoriť priestor pre rozvoj nových rizík. 
V oblastiach, kde boli určité choroby pôvodne zriedkavé, by sme mohli byť svedkami nového 
prepuknutia týchto chorôb z dôvodu vytvorenia podmienok priaznivých pre ich šírenie. Tak to 
môže byť napríklad v prípade prepuknutia malárie v pôvodne nenakazených oblastiach. Ak by sa 
tak stalo, zdravotnícke zariadenia by museli investovať nemalé prostriedky do novej liečby 
nakazených ľudí. V oblastiach mimo možnosti poskytnúť zdravotnícke služby by toto zaťaženie 
museli opäť niesť samotní jednotlivci.

Priame zahraničné investície: v odvetviach prvovýroby alebo výroby sa budú investori vždy 
najviac sústreďovať na miesta s optimálnymi podmienkami, kde pravdepodobne dosiahnu 
najvyššie výnosy a kde budú môcť najlepšie chrániť svoje investície pred možnými rizikami. Ak 
v určitých oblastiach dôjde v dôsledku zmeny klímy k pravidelným a veľkým záplavám alebo 
k zníženiu úrodnosti poľnohospodárskych oblastí, pravdepodobne tým utrpia ziskové marže 
investorov a tí jednoducho odídu inam. 

Svetová nestabilita

Zmena klímy bude bezpochyby viesť k zvýšenému nedostatku zdrojov ako pitná voda, pričom 
dôjde k poškodeniu prostredia mnohých miliónov ľudí žijúcich v rozvojovom svete. Pokiaľ sa 
z dlhodobého hľadiska nepodarí zabezpečiť prístup k bezpečnému prostrediu a vode, mohli by 
následkom toho prepuknúť konflikty kvôli pôde a vode. Migračné toky, ktoré takéto konflikty 
pravdepodobne vyvolajú, by na druhej  strane znížili alebo zničili výrobné a rozvojové kapacity 
regiónov obzvlášť postihnutých nepriaznivými životnými podmienkami a pre susediace regióny 
a globálne spoločenstvo by predstavovali veľkú výzvu. Na pozadí týchto konfliktov by mohlo 
dôjsť k humanitárnym katastrofám.  
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Rozvojové krajiny by tak mohli byť svedkami toho, že produktívny základ ich spoločností by sa 
dostal na pokraj zničenia. Chronická politická nestabilita by sa prejavila v najviac zasiahnutých 
regiónoch a preniesla by sa na susediace krajiny neschopné vyrovnať sa s ďalším veľkým 
prílevom obyvateľstva.  

V prípade takýchto katastrof  by mohli zároveň o veľa prísť aj rozvinuté krajiny.  Narastajúca 
nestabilita by nielenže ovplyvnila bezpečnosť ich občanov, ale vo výraznej miere by sa 
obmedzili aj ich hospodárske aktivity. 

Budúce opatrenia

Aj keď sú podrobnosti o konkrétnom rozsahu a pravdepodobnom vplyve zmeny klímy zatiaľ 
nejasné, požiadavka snažiť sa o zmiernenie zmeny klímy a jej vplyvov zostáva naďalej 
naliehavá. Úsilie sa musí vynakladať na pomoc rozvojovým krajinám, aby sa rozvíjali inak ako 
krajiny, ktoré sú už industrializované, a teda aby bol ich rozvoj pre životné prostredie menej 
škodlivý. Významnou súčasťou tohto úsilia bude prenesenie tzv. čistých technológií 
z rozvinutých krajín do rozvojových krajín, pričom bude treba investovať aj do samotných 
rozvojových krajín, čo im umožní zaviesť postupy a technológie, ktoré budú pre ich konkrétne 
prostredie najvhodnejšie. V mnohých krajinách bude ďalej potrebné nahradiť existujúcu 
infraštruktúru novou s cieľom znížiť jej príspevok k zmene klímy, čo môže obzvlášť platiť 
v prípade zariadení na výrobu energie.

Zároveň je nevyhnutné investovať do šírenia osvedčených postupov využívania pôdy, či už 
na poľnohospodársku výrobu alebo iné účely. Veľa obrábateľnej pôdy v súčasnosti mizne iba 
z dôvodu erózie a dezertifikácie spôsobenej človekom. Budúce úlohy, predovšetkým v oblasti 
výroby potravín, možno splniť len vtedy, ak sa podmienky výroby upravia so zreteľom 
na udržateľnosť a potlačia sa vedľajšie vplyvy poľnohospodárskej činnosti.  

Keďže vládne názorová zhoda v tom, že zmenu klímy ovplyvňuje intenzívne využívanie 
fosílnych palív človekom a že táto zmena má obrovský ničivý potenciál, musíme súhlasiť s tým, 
že intenzívna industrializácia a budúca výroba produkujúca skleníkové plyny už nie je 
pre nikoho prijateľným riešením. Rozvoj musí vychádzať z alternatívnych výrobných postupov, 
na vytváraní ktorých by sa mali podieľať všetci.

Postačovať nebude len samotné zmiernenie zmeny klímy a do opatrení na prispôsobenie bude 
musieť investovať aj väčšina rozvojových krajín. To môže zahŕňať rôzne opatrenia, ako napr. 
zvýšenú pripravenosť na prípad katastrofy alebo vývoj špeciálnych odrôd plodín prispôsobených 
meniacim sa klimatickým podmienkam.  

Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa budú pre rozvojové krajiny nákladné a toto 
zaťaženie budú niesť rozvinuté krajiny, ktorých emisie vypustené v minulosti a súčasnosti 
zosilňujú a urýchľujú súčasnú a budúcu zmenu klímy. Je teda zrejmé, že pokiaľ majú rozvojové 
krajiny do roka 2015 splniť rozvojové ciele tisícročia a zároveň zaviesť opatrenia na boj proti 
zmene klímy, finančné prostriedky na činnosti spojené s otázkou klímy sa budú musieť 
dodatočne zvýšiť nad rámec medzinárodne dohodnutých cieľov v oblasti oficiálnej rozvojovej 
pomoci. 
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Finančné prostriedky na boj proti zmene klímy a jej nepriaznivým následkom ani globálne 
investície do čistých technológií nemožno čerpať výlučne z verejných zdrojov, ktoré sú 
obmedzené. Časť globálnych investícií potrebných na zmiernenie zmeny klímy 
a na prispôsobenie sa jej následkom by sa mala získať zo zdanenia emisií, zavedenia cielených 
odvodov z globálnych hospodárskych a finančných aktivít a vyberaním prísnych daní v prípade 
vysoko znečisťujúcich súkromných spoločností. 

Pred EÚ, rovnako ako aj pred krajinami AKT, stojí obrovská úloha. Je to však úloha, pred ktorú 
sa musíme postaviť priamo.


