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Gospodarka - z e, oboj tne i dobre nast pstwa globalnych zmian klimatycznych
Ogólnie
Szybkie zmiany warunków klimatycznych obecnie rejestrowane s przede wszystkim jako
globalne ocieplenie. Wci za s abo rozpoznanymi s nast pstwa dotycz ce przebudowy
cyrkulacji atmosferycznej, rozk adu wilgoci i zmian w intensywno ci zjawisk ekstremalnych,
nie mówi c ju o skutkach w wiecie o ywionym. Powszechnie uwa a si , e s powa nym
zagro eniem dla cywilizacji. Generalnie mo na stwierdzi , ze tak du e tempo zmian, nawet
tam, gdzie nie spowoduje bezpo rednich, natychmiastowych strat w rodowisku
przyrodniczym i kulturowym, b dzie przynosi przeró ne efekty niekorzystne. Korzy ci
mog pojawi si w tych regionach, które w wyniku przemian klimatu przejm funkcje
gospodarcze od innych, silniej dotkni tych zmianami. Mo liwe s tak e pewne korzy ci
„sektorowe” zwi zane np. ze zmniejszeniem wydatków na funkcjonowanie infrastruktury,
rozszerzeniem sezonu gospodarczego, udost pnieniem nowych terenów dla inwestycji i ycia,
tak e wypoczynku. Mog pojawi si tak e korzy ci „przej ciowe” odnotowywane sezonowo
lub przez par lat. Jednak e, te nieliczne i ograniczone przestrzennie, czasowo oraz bran owo
korzy ci mog zosta zniwelowane zmianami po rednimi wywo anymi ociepleniem klimatu.
Mowa tu o mo liwych przekszta ceniach biosfery, hydrosfery a tak e, w dalszej perspektywie
ca ego krajobrazu cznie z warunkami litosferycznymi i glebowymi.
Poniewa skrajnie niekorzystnymi nast pstwami zmian klimatycznych poszczególne kraje
i regiony b
obdzielone nierównomiernie, wywo a to ró nej intensywno ci konflikty
spo eczne i polityczne, które na pewno nie przys
si gospodarce. Ich zasi g trudno dzi
oceni . By mo e szczególnie silne negatywne efekty nast pi w skalach lokalnych
i regionalnych, gdy ca y wiat b dzie gospodarczo nadal nie le funkcjonowa . Jeszcze
trudniej wyobrazi sobie przyj cie przez zjednoczony wiat regu zapewniaj cych
sprawiedliwe obdzielenie wszystkich krajów odpowiedzialno ci za straty i nieszcz cia.
By aby to podstawa do gromadzenia rodków na agodzenie przyczyn i skutków globalnego
ocieplenia. Je li dojdzie do porozumienia w sprawie wydzielenia odpowiednich rodków
pomocowych, to ich wolumen b dzie gigantyczny. Obecnie mówi si o dziesi tkach
miliardów dolarów rocznie. Uwzgl dniaj c sumy, które na przeciwdzia anie zmianom
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klimatycznym oraz na dostosowanie gospodarki do nowych warunków przeznacz kraje
rozwini te, mo na oceni potrzeby finansowe wiata poddanego globalnemu ociepleniu, na
co najmniej sto bilionów dolarów, potrzebnych od dzi do czasu optymistycznie
prognozowanego „przesilenia” zmian w trzecim dziesi cioleciu obecnego stulecia. Tak
powa ne sumy, aczkolwiek b c w znacznej cz ci skierowane na zadania inwestycyjne,
zmieni materialne podstawy rozwoju gospodarki jeszcze bardziej ró nicuj c poziomy
wydolno ci ekonomicznej regionów.
Mo liwa przebudowa mapy polityczno-gospodarczej wiata w nast pstwie zmian
klimatu
Szybko pojawi si inne ni dzi strategiczne obszary gospodarcze z korzystniejszymi ni
w s siedztwie warunkami dost pu do zasobów naturalnych, lepszym skomunikowaniem,
korzystniejszymi relatywnie kosztami eksploatacji zasobów i wykorzystania przestrzeni.
Kraje, które boryka si b
z nast pstwami nawet niewielkich zmian poziomu
wszechoceanu strac swe pozycje na rzecz pa stw, gdzie zmiany takie nie b
odczuwalne,
albo szybko si z nimi kraj upora. Generalnie zyska mo e kontynent afryka ski – najwi ksze
opoty prze yj nizinne kraje europejskie i Daleki Wschód. Apogeum k opotów dotknie
delty wielkich rzek i kraje wyspiarskie. Ulegnie zmianie warto
morskich stref
ekonomicznych i co za tym idzie zmieni si poziom korzy ci zwi zanych z gospodark
morsk . Pojawi si nowe tereny o w miar dogodnych warunkach eksploatacji zasobów
podmorskich, przede wszystkim w wysokich szeroko ciach geograficznych. Najwi kszych
przeobra
nale y oczekiwa w akwenie Morza Arktycznego. W d szej, ale wcale nie
stuletniej, perspektywie nie mo na wykluczy znikni cia niektórych pa stw z mapy wiata.
Podniesienie poziomu wód oceanicznych o 2 m. praktycznie usuwa z niej np. Malediwy,
niektóre atole Pacyfiku, a tak e mniejsze wyspy na ca ym wiecie. Powstaje problem prawny
- co z „pa stwowo ci ” takich organizmów? Wysoce prawdopodobne jest dzielenie si
zagro onych stref przybrze nych na odr bne organizmy administracyjne. Ulegn os abieniu
i przebudowie tradycyjne wi zi polityczno-spo eczne zwi zane z historycznymi centrami
nadmorskimi wspartymi gospodark estuariów i nizin akumulacyjnych oraz turystyk . Nie da
si tego szybko odbudowa , w wielu przypadkach nie da si niczym zast pi .
Zmiany klimatu a gospodarka surowcowa
Zmiany klimatyczne spowoduj przyspieszone procesy ró nicowania si popytu na surowce.
Przy utrzymuj cym si zainteresowaniu surowcami energetycznymi pot nie wzro nie rynek
materia ów budowlanych oraz ywno ciowych. Kraje bez silnego zaplecza technologicznego
w sektorze budowlanym mog mie trudno ci z realizacj niezb dnych zabiegów chroni cych
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dzisiejsz technosfer przed zagro eniami niesionymi przez globalne ocieplenie. Szybko
wzro nie zapotrzebowanie na surowce strategiczne: rzadkie metale, paliwo j drowe, rop
naftow . Pojawi si najpierw regionalny, a potem globalny handel wod . Spodziewa si
nale y szybkiego wzrostu zainteresowania drewnem, jako materia em budowlanym
o najszybszym zastosowaniu, mo e to pog bi dzisiejsze niekorzystne procesy
deforestacyjne. Globalne ocieplenie spowolni procesy zagospodarowywania odpadów. Ten
powolny post p w tej dziedzinie wymaga stabilizacji warunków i strategicznego planowania.
Energetyka zawodowa w dobie ocieplenia klimatu
Ogromne lobby energetyczne ju dzi widzi zagro enie zwi zane z utrzymaniem swej pozycji
w dziedzinie dostarczania energii, zw aszcza cieplnej. Na tym tle pojawiaj si pierwsze
konflikty. Spodziewa si nale y monopolizacji niektórych dzia ów energetyki (zw aszcza
dostaw wysokiej jako ci energii elektrycznej). Uwolnienie produkcji energii cieplnej ze
róde ekologicznych (np. odnawialnych) b dzie tak e przebiega o z trudno ciami
wywo anymi presj wspomnianego lobby. W efekcie nale y spodziewa si utracenia
potencjalnych korzy ci, prosto wynikaj cych ze zmniejszenia zapotrzebowania na energi
ciepln . Za to silnie wzrosn potrzeby energetyczne generowane przez transport, klimatyzacj
i przechowalnictwo ywno ci.
Powa ne problemy mog pojawi si w krajach wykorzystuj cych energi wód p yn cych.
Sprawno takich systemów zapewne spadnie w rezultacie rozregulowania bilansu wodnego.
Infrastruktura techniczna na cieplejszej Ziemi
Ogromne straty poniesie gospodarka morska. Niewielkie zmiany poziomu wszechoceanu oraz
zmieniaj ce si coraz szybciej warunki sedymentacyjne u uj rzek, gdzie znajduje si
wi kszo wielkich portów spowoduj konieczno skierowania pot nych rodków na
przebudowy, które zreszt b
musia y odbywa si cyklicznie. Podobne problemy
pojawiaj si ju z infrastruktur zaopatrzenia w wod i usuwania cieków w miastach
nadmorskich. Zmieni si tak e warunki funkcjonowania portów ródl dowych oraz
powietrznych.
Znacz ce straty zwi zane b
tak e z konieczno ci
dostosowania linii
elektroenergetycznych do nowych warunków termicznych i anemometrycznych.
Obserwowany wzrost prawdopodobie stwa wyst pienia wiatrów o pr dko ciach
przekraczaj cych 50 m/s wymaga wprowadzenia nowych zasad posadawiania obiektów
wysoko ciowych. Inne problemy dotycz strefy wiecznej zmarzliny, gdzie le e ruroci gów
przesy owych b dzie znajdowa si w zupe nie odmiennych warunkach hydrogeologicznych.
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Transport w warunkach globalnego ocieplenia
Ka dy rodzaj transportu dozna wi kszego lub mniejszego uszczerbku wyra aj cego si we
wzro cie jednostkowych kosztów przewozu, wzro cie kosztów budowy oraz w spadku
bezpiecze stwa. Wynika to przede wszystkim ze spodziewanych zmian klimatu panuj cego w
obr bie dróg, kolei oraz szlaków wodnych i powietrznych. Niekorzystne zmiany nie b
jednakowe w poszczególnych regionach. I tak np. przewiduje si stopniow popraw
warunków utrzymania zimowego dróg i ulic w strefie klimatu umiarkowanego, przy
przej ciowym pogorszeniu tych warunków w zwi zku z cz stszym przekraczaniem
temperatury 0oC. Powa ne problemy pojawi si w przypadku nawierzchni drogowych
i torowisk przy wzrostach temperatury. Generalnie gorsze warunki dotyczy b
systemów
odprowadzania wód opadowych ( cieków drogowych). Transport lotniczy mo e stan przed
nowymi wyzwaniami zwi zanymi z modyfikacj uk adu pr dów strumieniowych, zwi kszon
turbulencj i konwekcj w s siedztwie intensywniejszych i silniejszych cyklonów (zarówno
mi dzyzwrotnikowych, jak i polarnych). Szlaki morskie ju obecnie s cz ciej niepokojone
przez tajfuny (wody dalekowschodnie) i hurricany (zachodni Atlantyk). K opoty odczuje
tak e transport turystyczny ze wzgl du na ograniczenia w u ytkowaniu zwi zane
z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi.
Nale y tak e odnotowa pogarszaj ce si warunki utrzymania obiektów in ynierii drogowej
(wiadukty, mosty, przepusty, nasypy). B
one silniej niszczone przez korozj , podmycia
oraz ruchy masowe.
Wymagania dotycz ce parku pojazdów l dowych, floty morskiej i powietrznej wzrosn .
Wp ynie to na rentowno producentów.
Budownictwo w obliczu zmian klimatu
Po pierwsze nale y zauwa , e zmiany klimatyczne wywo aj zapotrzebowanie na nowe
obiekty i tereny budowlane. Wynika to z konieczno ci przesiedle do lepszych bezpieczniejszych
warunków (nie tylko w strefach brzegowych). Po drugie wzro nie zainteresowanie
projektowaniem w zgodzie z nowym klimatem. St d wymagania w stosunku do materia ów,
wyposa enia, innej lokalizacji. Tylko dobrze zorganizowany sektor upora si z takimi
wyzwaniami. W krajach rozwijaj cych si b dzie to skutkowa o wzrostem zabudowy
substandardowej oraz porzucaniem nieprzydatnej.
Generalnie pozytywne dla budownictwa b dzie wyd enie sezonu budowlanego w krajach
z zim . W zwi zku z tym okresowo pojawi si k opoty z wykonawcami. Rosn ca liczba
zamówie dotyczy b dzie przedsi biorstw hydrotechnicznych. In ynieria wodna prze yje
kolejny okres prosperity, cz sto ze szkod dla rodowiska.
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Zmiany klimatyczne i gospodarka ywno ciowa
Tu spodziewa si nale y zmian fundamentalnych, i to we wszystkich dzia ach rolnictwa,
przetwórstwa spo ywczego, dystrybucji ywno ci oraz zwyczajów konsumenckich. Trudno te
rozliczne procesy przewidzie szczegó owo oraz ilo ciowo. Pewne jest, ze rolnictwo, sektor
ywno ciowy oraz tereny wiejskie nie s w stanie nad
za post puj cym ociepleniem.
Sama przebudowa struktury kultur uprawnych i co za tym idzie agrotechniki, przetwórstwa
i rynku rolnego wymaga wielu lat. Tymczasem niektórych po rednich skutków ocieplenia
jeszcze nie znamy (nowe gradacje szkodników, zmiany w trofii gleb, rozwój procesów
eolicznych i innych erozyjnych). W strefie klimatu umiarkowanego najwi kszym wyzwaniem
jest zmiana u ytkowania ziemi w okresie zimowym. W zasadzie ko czy si mo liwo
prowadzenia klasycznych kultur ozimych.
Pojawienie si poda y niektórych ro lin u ytkowych na terenach, gdzie dotychczas, ze
wzgl dów klimatycznych, si nie udawa y i jednocze nie wyra ny ubytek zbiorów
w obszarach z tendencjami arydyzacyjnymi, spowoduj gwa towne i wielokierunkowe
zmiany w ryku rolnym. Wymusz one nowe strategie przechowalnictwa i przetwórstwa.
Z pewno ci rolnictwo tradycyjne, ekstensywne nie wytrzyma tych zmian.
Nale y si spodziewa regionalnych i lokalnych zapa ci w sektorze rolnym oraz rozchwiania
rynku, co prowadzi b dzie do pog bienia terms of trade oraz zwi kszenia kosztów produkcji
rolnej. Wypada tak e zauwa
potrzeb ograniczenia uci liwo ci rodowiskowej rolnictwa,
a w szczególno ci jego udzia u w emisji gazów szklarniowych. Nie mo na prognozowa tu
znacz cego post pu.
Klimat i us ugi, w tym turystyka
Sfera us ug materialnych, a zw aszcza niematerialnych mo e si szybko dostosowywa do
zmian, przy czym oczywistym jest, e szereg gospodarczych aktywno ci w tej grupie ulegnie
ograniczeniu, a nawet zanikowi. Szczególnie istotnych zmian spodziewa si nale y
w turystyce. B
one niekorzystne, gdy pozostawi znaczne obszary tradycyjnie yj ce z tej
ga zi gospodarki na marginesie ruchu turystycznego. Mowa nie tylko o terenach, gdzie
ub dzie wybrze y atrakcyjnych telassoterapeutycznie, ale te o regionach nawiedzanych
przez cyklony tropikalne, uporczywe upa y oraz susze wymuszaj ce wzrost cen. Trac
znaczenie liczne obszary narciarskie. Nie nale y z drugiej strony spodziewa si szybkiego
wzrostu nowych o rodków w sytuacji du ego marginesu niepewno ci inwestowania.
Warunki dla turystyki, sportu i rekreacji w obliczu globalnego ocieplenia wypada
prognozowa umiarkowanie pesymistycznie, wynika to tak e z prostego faktu d ugiego
okresu przystosowywania si cz owieka do nowego klimatu.
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Klimatyczne wyzwania dla ma ych i rednich przedsi biorstw ( M P)
Ma e firmy, w tym przedsi biorstwa rodzinne maj najwi ksze szanse szybkiego i trafnego
zareagowania na popyt uruchomiony zmianami klimatu. Mowa zw aszcza o bran ach
budowlanej, sanitarnej, motoryzacyjnej, odzie owej, spo ywczej, ogrodniczej. Potencjalne
mo liwo ci szybkiego zaj cia rynku maj techniczne us ugi dotycz ce wyposa enia
budynków, zw aszcza instalacji energetycznych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
Z drugiej strony M P ponios relatywnie najwy sze straty wywo ane ociepleniem klimatu,
gdy nie s odporne na zmiany globalne i nie dysponuj kapita em rezerwowym
umo liwiaj cym wetowanie strat.

Nowe techniki i technologie „proklimatyczne”
Na razie ochrona rodowiska, rozumiana ca ciowo, nie stymuluje nowoczesnej technologii
w stopniu zadawalaj cym. Zbyt wiele jest jeszcze do wykonania prostych instalacji
poprawiaj cych stan rodowiska w rodzaju oczyszczalni cieków, zak adów obróbki odpadów
i instalacji ograniczaj cych emisje do atmosfery. Post puj ce zmiany klimatu powinny
przyspiesza realizacje takich inwestycji, co spowoduje lokalne k opoty ekonomiczne.
W obliczu dalszych zmian klimatu pojawia si jednak powa niejsze wyzwanie dla wy szych
technologii polegaj ce na wprowadzaniu oszcz dnych, bezemisyjnych instalacji, rozszerzaniu
wykorzystania obiegów zamkni tych, szanowaniu surowców, lepszym wykorzystaniu terenu
a tak e podwy szeniu odporno ci wyrobów na zagro enia zewn trzne. Tendencj t nale y
uzna za bardzo korzystn , ale i ona przynosi zagro enie monopolizacj i pozostawieniem
ca ej grupy pa stw poza grup beneficjentów.
Zrodzi si sektor technologii morskich; prawdopodobnie rozpoczniemy realizowanie wielkich
programów ochrony wydzielonych akwenów i wybrze y, tak e z zastosowaniem technik
podwodnych oraz technologii „p ywaj cych”.
Wznowione b
prace nad regionalnymi i lokalnymi modyfikacjami pogody i klimatu.
Doprowadzi to do powstania quasisztucznych enklaw pozbawionych powszechnych zagro
uci liwo ciami atmosferycznymi, co w przysz ci mo e by
ród em konfliktów
spo ecznych.
Gospodarcze skutki zmian demograficznych
Zasi g takich skutków mo e by niezwykle dokuczliwy dla wszystkich. Mowa zarówno
o potencjalnych krajach emigracyjnych (nie koniecznie tych, które uszczupli transgresja),
krajach tranzytowych oraz docelowych. Prawdopodobnym nast pstwem takich zmian b dzie
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rodzenie si kolejnych obszarów zurbanizowanych o znacznym udziale zabudowy
niskostandardowej z brakami infrastrukturalnymi i patologiami spo ecznymi.
Zagro enia naturalne mog wyzwoli tak e niekorzystne reakcje przyrostu naturalnego.
Gospodarcze nast pstwa zdrowotnych aspektów zmian klimatu
Nie wiemy jeszcze, jakie skutki zdrowotne wywo aj (i kiedy) zmiany klimatyczne
odbywaj ce si w tak szalonym tempie. Na pewno nie b
one równomiernie roz one na
Ziemi. Pojawi si ogniska zmian zdrowotnych, regionalnie wzmo one potrzeby dotycz ce
opieki na grupami dyspanseryjnymi itd. Pog bi to mo liwo
powstania kryzysów
gospodarczo-spo ecznych w niektórych regionach, szczególnie dotkni tych skutkami
globalnego ocieplenia.
Obawa o konflikty zbrojne i niepokoje spo eczne
Wreszcie przeró ne zmiany i szybko rodz ce si problemy, nie zawsze w ciwie
rozwi zywane, mog doprowadzi do gro niejszych konfliktów, zapewne tylko lokalnych.
Najwi ksze zagro enie stwarza rynek wody i energii, ale te migracje i rozdzia rodków
pomocowych.
Nale y tak e zauwa , ze globalne ocieplenie zmienia warunki funkcjonowania si
zbrojnych, zarówno w czasie pokoju, jak i podczas dzia
bojowych. Oznacza to wzrost
wydatków na zbrojenia.
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