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Polityka i rozwój – konflikt racji pa stw wobec zmian klimatu

Ochrona klimatu wymaga szeregu dzia

, które w konsekwencji dotycz

przede

wszystkim zmian w dotychczasowym modelu rozwoju gospodarczego. O ile sama zasada
redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery nie wzbudza obecnie wi kszego sprzeciwu, to
zasadnicze spory wi

si ze sposobami ograniczania i likwidacji emisji, poch aniania gazów,

a zw aszcza dwutlenku w gla przez ró ne zabiegi przyrodnicze i techniczne, a przede wszystkim
koncentruj

si

wokó odpowiedzialno ci poszczególnych krajów wiata za wprowadzanie

odpowiednich zmian.
Dotychczasowe oficjalne podej cie do tego zagadnienia by o proste. Wg Protoko u z
Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w Sprawie Zmian Klimatu1 redukcja i ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych nale

a przede wszystkim do krajów najbardziej rozwini tych. Kraje

rozwini te zobowi za y si do redukcji emisji, kraje rozwijaj ce si nie zosta y obj te tym
zobowi zaniem. Na mocy postanowie

protoko u kraje, które zdecydowa y si

na jego

ratyfikacj , zobowi za y si do redukcji do 2012 roku w asnych emisji o 5,2%

- gazów

cieplarnianych w stosunku do roku bazowego 1990.
1

Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framwork Convention on Climate Change UNFCCC), zwana tak e "Konwencj Klimatyczn " zosta a podpisana na Mi dzynarodowej Konferencji ONZ
rodowisko i Rozwój („Szczyt Ziemi”), w Rio de Janeiro w 1992 roku.
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Narodowe pu apy obni ania wahaj si od 8% dla Unii Europejskiej, 7% dla USA, 6% dla
Japonii, 0% dla Rosji oraz zezwala y mo liwy wzrost dla Australii o 8% i 10% dla Islandii. Dla
Polski rok bazowy zosta wynegocjowany na rok 1988, a kwota redukcja zosta a wyznaczona na
6%.
Od pocz tku Protokó wzbudza polityczne emocje. Sprzeciw USA i kilku innych wysoko
rozwini tych krajów, wobec Protoko u z Kioto wynika z tego m.in. e pa stwa te uwa

y, i

jego ustalenia mog wp ywa ujemnie na czo owe gospodarki wiata, które s z jednej strony
ko em zamachowym wiatowego rozwoju, jednocze nie inwestuj c du e rodki w ochron
rodowiska i wzrost efektywno ci zu ycia zasobów Ziemi – w tym surowców energetycznych.
Jednocze nie Protokó nie przewidywa
rozwijaj cych si
zró nicowan . S

adnych bod ców na rzecz ochrony klimatu wobec

gospodarek. Obecnie kraje rozwijaj ce si

stanowi

grup

bardzo

w ród nich kraje bardzo biedne (jak np. grupa pa stw afryka skich,

Bangladesz czy Nepal), ale tak e takie pot gi gospodarcze jak Arabia Saudyjska czy te Brazylia,
superszybko rozwijaj ce si olbrzymie kraje azjatyckie: Indie, Chiny lub te Indonezja. Co
ciekawe, na forum ONZ kraje rozwijaj ce tworz polityczn grup nacisku pod nazw „Grupa 77
+Chiny” (od liczby pa stw – za

ycieli), która domaga si specjalnych wzgl dów, w tym w

zakresie ochrony rodowiska. Wszystkie kraje Grupy s obj te ulgowymi zapisami Protoko u z
Kioto. Tymczasem ju na pocz tku XXI wieku Chiny i Indie, wykazywa y szybkie tempo
wzrostu gospodarczego odpowiadaj ce za ponad ¼ globalnej emisji gazów cieplarnianych.
Co gorsza, du a cz

krajów rozwijaj cych si posiada rz dy, które pozostaj poza

kontrola spo eczn i stanowi bardziej lub mniej twarde dyktatury. Trudno w takiej sytuacji o
skuteczn kontrol mi dzynarodow stosowanych standardów w zakresie ochrony rodowiska,
wiarygodny monitoring jego stanu. Sytuacja taka utrudnia tak e stosowanie efektywnej pomocy
na rzecz ochrony rodowiska ze strony krajów rozwini tych, gdy dyktatorskie rz dy stanowi
dobry parawan dla korupcji i nepotyzmu.
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Jak si

okaza o w ostatnich latach

równie kraje popieraj ce protokó z Kioto
mia y spore trudno ci z jego realizacj .
Jak mo na zorientowa si z zamieszczonego
wykresu

„Zmiany

emisji

Gazów

Cieplarnianych (bez wynikaj cych ze zmian
w u ytkowania terenów)”2, Unia jako ca
ma

du e

problemy

w wykonaniu zobowi za protoko u z Kioto
i gdyby nie nowi cz onkowie, którzy w
wi kszo ci du ym zapasem wywi zali si ze
swych zobowi za , sytuacja ta wygl da aby
du o gorzej.
Tymczasem

w

ostatnich

latach

sprawy dotycz ce globalnego ocieplenia
wskutek zmian klimatu nabra y nowego
wymiaru. Z jednej strony, kolejne ekspertyzy
ró nych gremiów eksperckich i mi dzyrz dowych3 coraz dobitniej wskazuj na konieczno ci
podj cia dzia

, które winny powstrzyma

niekorzystne trendy zmian. Z drugiej strony

obserwujemy wielkie przy pieszenie rozwoju gospodarki

wiatowej, zw aszcza po stronie

najbardziej aktywnych krajów rozwijaj cych si . Oznacza to zwi kszenie potrzeb na energi
ród tych pa stw. Pami ta przy tym nale y, e liczba ludno ci krajów rozwijaj cych si ,
zarówno obecnie jak i w perspektywie 20 lat jest i b dzie 3 – 3,5 krotnie wi ksza od liczby
ludno ci krajów rozwini tych. Jednocze nie ich udzia w globalnym zu yciu energii jest 3
krotnie mniejsze ni
2

„Change in GHG Emissions excluding LULUCF (%) – materia Europejskiej Agencji rodowiska, na podstawie
raportów krajowych w za lata 2004 - 2005
3
Do najwa niejszych nale z pewno ci IV Raport Mi dzyrz dowego Panelu ds. Zmian Klimatu
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) z 2007
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krajów rozwini tych. St d
rozwój gospodarczy w tych
krajach

oznacza

musi

wi kszy popyt na energi ,
tak jak przedstawiono to na
za czanym poni ej wykresie.
Wynika

z

tego,

e

wyrównanie zu ycia energii
pomi dzy

najbardziej

rozwini tymi krajami OECD
a reszt

wiata b dzie mia o miejsce ju w 2010 roku. Oznacza to, ze wzrosn równie emisje

gazów cieplarnianych ze róde zlokalizowanych w tych krajach. Na prze omie lat 2007-2008 z
ró nych róde dobieg a informacja, e ju w 2006 roku Chiny sta y si pierwszym emiterem
CO2 na wiecie przeganiaj c Stany Zjednoczone, które na swym drugim miejscu zagro one s
przez Indie, które wg wielu opinii mog im odebra to miejsce ju w 2008 roku4. St d uczestnicy
Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej na Wyspie Balii (XIII COP) stan li przed
konieczno ci uznania bardzo ambitnych celów w zakresie redukcji zanieczyszcze na najbli sze
dziesi tki lat, a z drugiej strony uruchomienia mechanizmów zach caj cych najbardziej aktywne
gospodarczo kraje trzeciego wiata do w czania si w procesy ograniczania wzrostu emisji. Bez
takiego rozwi zania trudno marzyc o sukcesie cho by w kontek cie przytoczonych danych na
temat konsumpcji energii. Potwierdza to kolejny wykres wskazuj cy na gwa towny wzrost emisji
z krajów poza OECD (oraz – niestety, umiarkowany ale ci

y wzrost emisji ze

róde

zlokalizowanych w krajach rozwini tych).
4

Chodzi tu emisje globalne, w przeliczeniu na g ow mieszka ca te dysproporcje s jeszcze bardzo du e. I tak
szacuje si e emisja Chin wynios a 6200 mln ton gazu (ok.3,6t/os) a emisja USA wynios a 5800 mln ton gazu
(ponad 15 t/os).
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Sytuacja taka wzbudza wiele problemów. Pojawiaj

si zarzuty, ze obecny poziom

rozwoju gospodarki niektórych krajów trzeciego swiata wi e si

z brakiem skutecznych

mechanizmów egzekwowania standardów rodowiskowych czy te z bezwgl dn eksploatacja
rodowiska. Zarzuca si tak e brak dzia
skutecznych dla ochrony

na rzecz pozyskiwania i wdrazania technologii

rodowiska. Pa stwa rozwij ce tlumacz

si

zacofaniem

cywilizacyjnym, brakiem rodków na stosowanie rozwi za dro szych ni te, które s dost pne
w ich krajach i wskazuj na konieczno

anga owania si kapita u z krajów rozwinietych w
dzie o modernizacji ich gospodarek.
To ostatnie rozwi zanie zdaj
wspiera

Stany

si

Zjednoczone.

Oprócz przyj tego w 2002 planu
dzia

wyznaczaj cego swój cel

redukcji emisji gazów cieplarnianych
o

18%

uaktywni

do

roku

2012,

pragn

wraz w kilkoma innymi

rozwini tymi

krajami

regionu

Pacyfiku inicjatyw pod nazw „Asia
–Pacific

Partnership

on

Clean

5

Development and Climate” .
Jednym

z

dotychczas

zalecanych przez ekspertów rodków
maj cych ograniczy wzrost dwutlenku w gla w atmosferze jest zast pinie kopalnych róde
energii biopaliwami. Np. Unia Europejska przyje a, e w 2020 roku nie mniej ni 10% paliw
ywanych w transporcie to b

biopaliwa. Jeszcze do ko ca XX wieku biopaliwa by y

stosunkowo rzadkie na wiatowym rynku paliw, a z ich podukcji i uzywania s yn a g ównie
Brazylia. W ostatniej dekadzie dosz o do gwa townego wzrostu produkcji tych paliw.
5

Wg U.S Climate Policy and Action, www.epa.gov/climatechange/policy
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Zamieszczony wykres pokazuje prawie trzykrotny wzrost produkcji bioetanolu w latach
2000-2005. Czo owymi producentami s

tutaj Brazylia i Stany Zjednoczone. W zakresie

produkcji biodisla, która prze ywa te du y rozwój, przoduj kraje europejskie jak Niemcy i
Francja. Pocz tkowo fakt ten uwa ano za bardzo pozytywny, pó niej pojawi y si w tpliwo ci.
Ekolodzy zacz li si obawia , e niezb dne dla takiej produkcji wielkie monokultury hodowlane
zubo aj

ró norodno

biologiczn , zmieniaj

krajobraz przyrodniczy. Pó niej dosz y

tpliwo ci cz ci ekspertów, czy promowanie biopaliw rzeczywi cie przyniesie korzy ci dla
klimatu. W pierwszych miesi cach 2008 roku wybuch a kolejna afera. W wyniku podwy ek cen
ywno ci a

o 57% w

stosunku rocznym, dosz o
do zamieszek w wielu
ubo szych krajach wiata.
W kontek cie tego wysoki
rang

przedstawiciel

oenzetowskiej agendy do
spraw zwalczania g odu,
Jean Ziegler6 okre li w
pocz tkach kwietnia br
produkcj
zbrodni

biopaliw jako
przeciwko

ludno ci. Wszyscy przedstawiciele krajów produkuj cych biopaliwa w tym USA i Unia
Europejska zaprzeczy y,

e s

jakie zwi zki pomi dzy tymi faktami. Jednak e spór trwa

Prezydent Chavez z Wenezueli oskar

kraje rozwini te o imperialistyczn zmow przeciw

trzeciemu wiatu. Z kolei otrzyma niespodziewane poparcie z ust szefa najwi kszego koncernu
bran y ywno ciowej wiata „Nestle” , który powiedzia
stosowane przez wi kszo
6

e subsydiowanie produkcji biopaliw

rz dów wiata jest „niemoralne i nieracjonalne”.

„Bifeuels propelling food crisis…” National Post, 11 04.2008, www.nationalpost.com
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Tak wi c spór wokó tego, tak wa nego elementu strategii w zakresie energetyki
przyjaznej rodowisku narasta i daleki jest od wyja nienia.
tpliwo ci zaczyna te

wywo ywa , propagowana równie

przez UE procedura

wychwytu i deponowania w gla w strukturach geologicznych Carbon Capture and Storage –
CCS. Okazuje si

e koszt wybudowania elektrowni w glowej zdolnej do pracy w takich

procedurach mo e by od 20 do 70% dro szy ni klasycznej. Równie jej eksploatacja mo e by
wy sza o podobne warto ci7. Oznacza to konieczno

wzrostu cen energii w wi kszym ni

zak adano zakresie.
Element ten znalaz si w proponowanym przez Komisje Europejsk pakiecie ze stycznia
2008 roku, zawieraj cych projekty kilku nowych rozwi za

prawnych w zakresie ochrony

klimatu. Zdaniem kilku pa stw (w tym Polski) rozszerza on znacznie ustalenia w tym zakresie
Rady Europejskiej z marca 2007 roku. Jest obawa, e wprowadzone nowe zasady rozdzia u
emisji dla energetyki, mog
Zaniepokojenie

wzbudzaj

bardzo utrudni
te

wy sze ni

dzia alno

naszego sektora energetycznego.

przewidywali my kwoty redukcji gazów

cieplarnianych i zastosowania energii odnawialnych. Decyzje co do losów tego pakietu maj
zapa

w ci gu bie cego roku.
Omówione problemy wskazuj jak polityka i problematyka rozwoju s obecnie ci le

powi zane z problematyk ochrony rodowiska. Niestety, nale y tak e zwróci uwag , ze trudno
dzie znale

recept na zaanga owanie si pa stw w ochron klimatu wg jednego wzorca.

Ró nice interesów pa stwowych s tu bardzo wyra ne.

7

Wiadomo, e metod tak s bardzo zainteresowane koncerny naftowe, które w ten sposób chc wype nia
przestrzenie po wyeksploatowanej ropie naftowej.
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