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1. Wstęp

W warunkach prowadzenia różnorakich polityk na arenie krajowej jak i mię-
dzynarodowej, próbuje się zidentyfikować przyczyny i sposoby rozwiązania za-
istniałych zmian klimatu. Jak zauważa Wallace-Wells [2019], za taki stan rzeczy 
winą obarcza się rosnące uprzemysłowienie, gdyż kilka najbogatszych krajów tego 
świata jest odpowiedzialnych za mniej więcej połowę emisji gazów1. 

Relacje pomiędzy sytuacją ekonomiczną, poziomem rozwoju gospodarcze-
go, a degradacją środowiska odzwierciedla zaproponowana przez Kuznetsa tzw. 
krzywa środowiskowa. Wskazuje ona, że zanieczyszczenie środowiska jest funk-
cją rozwoju gospodarczego o kształcie odwróconej litery „U”. W początkowym 
etapie społeczeństwo, politycy niewiele uwagi poświęcają zagadnieniom ochro-
ny środowiska. Po osiągnieciu pewnego pułapu, gdy podstawowe potrzeby są już 
zaspokojone, rośnie świadomość ochrony środowiska jako dobra rzadkiego. Po-
woduje to odwrócenie dotychczasowego trendu i zmniejszenie degradacji środo-
wiska. Na wyższym poziomie rozwoju społeczeństwo ma już nie tylko wolę, ale 
także środki na ograniczenie zanieczyszczenia [Czyżewski i in. 2009]. Jednakże 
badania wskazują, że funkcja ta może też mieć kształt litery „N” lub odwróconej 
litery „N” [Churchill i in. 2018], co oznacza, że po osiągnięciu pewnego poziomu 
dochodów, degradacja środowiska zaczyna ponownie rosnąć [Allard i in. 2017]. 

Niestety ubóstwo, które jest skutkiem niedostatku wynikającego m.in. ze sta-
1 Już w 1999 roku kraje G8 (siedem najbogatszych krajów świata – Niemcy, Kanada, USA, 

Francja, Włochy, Japonia, Wielka Brytania plus Rosja) odpowiadały za niemal połowę (48,7%) 
emisji CO2 [Nyong A. 2011].
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gnacji w gospodarce czy gwałtownej inflacji, jest przyczyną degradacji środowi-
ska i niezbędny jest pewien poziom dobrobytu, aby ludzie mogli uwolnić ener-
gię i zasoby potrzebne do ochrony środowiska [Scruton 2017]. Ostateczna skala 
zmian klimatu uzależniona jest między innymi od tego, jak będzie przebiegał pro-
ces uprzemysłowienia w gospodarkach rozwijających się. 

Celem niniejszego opracowania, na podstawie kwerendy bibliotecznej i przy 
wykorzystaniu pierwszego etapu metody dynamiki systemowej, jest próba przed-
stawienia mechanizmu „błędnego koła” tworzonego przez czynniki wpływające 
na relację klimat-żywność.

2. Dynamika systemowa jako metoda badawcza

Dynamika systemowa jest metodą modelowania symulacyjnego stosowaną głów-
nie do analizy problemów słabo ustrukturalizowanych, o dużej liczbie współza-
leżności między elementami [Łatuszyńska 2012]. 

Pierwszym i najważniejszym etapem zastosowania metody dynamiki syste-
mów jest budowa tzw. diagramu systemowego, w którym pętle oznaczają wystę-
powanie sprzężeń zwrotnych.

Etap drugi polega na zastosowaniu metod statystycznych do oszacowania 
współczynników modelu na podstawie posiadanego zbioru danych. Estymacja 
dokonywana jest zwykle metodą najmniejszych kwadratów lub największej wia-
rygodności, a do walidacji tak otrzymanych modeli stosowany jest zbiór stan-
dardowych testów statystycznych. W przypadku braku odpowiedniego zbioru 
danych, modele dynamiki można budować w oparciu o wskazania ekspertów 
[www.foreseight.pl – data dostępu 22.01.2020].

Analiza dynamiki systemowej coraz częściej znajduje zastosowanie w roz-
wiązywaniu wielu problemów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych, 
a w szczególności problemów tworzących tzw. błędne koła, jak np. problem biedy, 
granic wzrostu gospodarczego, entropii zasobów naturalnych czy niszczenia natu-
ralnych ekosystemów. Analiza dynamiki systemowej przede wszystkim polega na 
wskazywaniu ścieżek i sprzężeń, które prowadzą do szybko narastających, pożą-
danych rezultatów, jak np. właściwe powiązanie wzrostu gospodarczego z rozwo-
jem społecznym i ochroną środowiska naturalnego [Wiśniewska-Paluszak 2018].

Modelowanie symulacyjne w konwencji dynamiki systemowej jest metodą, 
która może być stosowana do analizy szerokiego spektrum problemów związa-
nych z skutkami zmian klimatu dla gospodarki żywnościowej, gdyż ze swej istoty 
pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów przyczynowo-skutkowych. 
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3. Zmiany klimatyczne a społeczeństwo, ekonomia i gospodarka 
żywnościowa 

Efekt cieplarniany (zatrzymanie wychodzącego promieniowania przez dwutle-
nek węgla, metan i podobne gazy) został stwierdzony już przez Johna Tyndalla 
w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze 
wzrasta przynajmniej częściowo z powodu działalności człowieka, zwłaszcza spa-
lania paliw kopalnych [Scruton 2017]. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza koszt 
jednostkowy energii odnawialnej diametralnie zmniejszył się. W tym samym cza-
sie proporcja otrzymywanej energii ze źródeł odnawialnych nie zmieniła się, co 
oznacza, że systemy fotowoltaiczne w ogóle nie zmniejszają zużycia paliw kopal-
nych, a tylko je wspomagają. Spalamy więcej węgla [Wallace-Wells 2019]. Emisja 
CO2 do atmosfery wynosi średnio 5 ton rocznie na jednego mieszkańca Ziemi. 
W przypadku Amerykanów jest to 20 ton, a mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej 
- 1 tona lub mniej. Kraje zachodnie, szczególnie te uprzemysłowione, emitują 
gazy cieplarniane niemal od dwóch wieków. Sprawiedliwie byłoby, gdyby pań-
stwa zachodnie nie tylko istotnie zredukowały swoją emisję, ale zrekompensowały 
krajom mniej rozwiniętym odebranie szansy na emisję gazów cieplarnianych bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Zachód wziął więcej, niż wynosił jego udział 
w tym „wspólnym pastwisku” [Scruton 2017].

Ponadto, jeśli kraje rozwijające się będą korzystać z modelu rozwoju krajów 
rozwiniętych może to doprowadzić do zwiększonej degradacji środowiska. Par-
cie przez decydentów krajów rozwijających się do uzyskiwania szybkiego wzrostu 
gospodarczego, może prowadzić do większego zużycia energii oraz emisji gazów 
cieplarnianych, które zgodnie z OECD, kraje rozwijające produkują ponad 60% 
z nich. Obranie takiej drogi rozwoju, bez uwzględnienia dobrostanu środowiska 
może skutkować m.in. suszami i powodziami wynikającymi ze wzrostu śred-
niej temperatury powietrza. Do 2100 r. przewiduje się, że wzrost temperatury 
o 1,4 – 5,8oC spowoduje wzrost poziomu wody o 9-88 cm [www.cia.gov – data 
pobrania 16.11.2019], co narazi na zalanie terenów położonych na wybrzeżach. 
Degradacja terenów niweczy wzrost wydajności produkcji żywności, co przy sła-
bej infrastrukturze i zawodnym systemie dystrybucji może doprowadzić do nie-
dożywienia i niezagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. 
Klęski żywiołowe, czy katastrofy środowiskowe spowodowane przez człowieka, 
mogą spowodować zakłócenia gospodarcze i doprowadzić do ofiar śmiertelnych.

O zmianie klimatu mówi się także w kontekście słonej wody wypierającej wodę 
słodką na skutek topnienia Arktyki, podnoszącego się poziomu mórz, cofających 
się brzegów. W ciągu najbliższych 30 lat zapotrzebowanie na wodę ze strony glo-
balnego systemu żywnościowego ma wzrosnąć o około 50%, a zmiana klimatu 
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i towarzyszące jej susze bardzo ograniczą jej podaż. Ponadto susze mogą być jesz-
cze większym utrudnieniem produkcji żywności niż wzrost temperatury (upał), 
ponieważ część najlepszych gruntów ornych na świecie zmienia się w pustynię. 
Przy 2oC ocieplenia susze spustoszą Śródziemiomorze i znaczną cześć Indii. Przy 
2,5oC, przede wszystkim za sprawą suszy, świat może czekać niedobór żywności 
[Wallace-Wells 2019].

W świecie rozwijającym się, postępy które dokonały się w obszarze biedy, gło-
du, długości życia itp. są skorelowane ze wzrostem emisji CO2, które doprowadza-
ją naszą planetę do katastrofy. Nie dość, że najdotkliwiej skutki zmian klimatu od-
czują ci mający najmniejsze szanse na reakcję wobec zmian klimatu, to za rozwój 
klasy średniej dzięki uprzemysłowieniu opartym na kopalinach, zapłacą przyszłe 
pokolenia. Zdaniem Wallace-Wells [2019] węgiel to ciekawa odpowiedź na py-
tanie dlaczego Europa, będąc w przeszłości zaściankiem imperiów Chin, Indii, 
Bliskiego Wschodu tak gwałtownie się oddzieliła.

W dzisiejszych czasach wzrost potęgi Chin wynika miedzy innymi z produk-
cji towarów dla Europy czy USA. Rodzi się pytanie - kto jest odpowiedzialny za 
te gigatony emitowanych gazów? Produkujący czy zamawiający? W dużej mierze 
przyszłość naszego klimatu jest uzależniona od wyboru strategii rozwoju w Chi-
nach. W jaki sposób i w jakim tempie Chiny przejdą od gospodarki przemysło-
wej do poprzemysłowej, jak szybko przebudują rolnictwo i sposoby żywienia oraz 
przekierują konsumpcyjne preferencje swoich klas średnich i wyższych z dala od 
intensywnej emisji CO2. 

Redukcja emisji nie dotyczy tylko sektorów wysokoemisyjnych, wymaga się 
jej także od pozostałych sektorów, w tym także od rolnictwa. Dostosowanie ob-
szarów wiejskich do uwarunkowań wynikających ze zmian klimatycznych jest 
wymogiem współczesności. Jednakże chociażby same zmiany konsumpcji w roz-
wijającym się społeczeństwie chińskim (na zachodnią modłę) prawdopodobnie 
spowodują trzykrotne zwiększenie spożycia mleka i jego przetworów, a w związku 
z tym zwiększy się emisja gazów cieplarnianych z hodowli bydła mlecznego na 
świecie o około 35% [Wallace-Wells 2019].

Przystosowanie do zmian klimatu rozpatruje się często w kategoriach ryn-
kowych kompromisów. Szacuje się, jak zauważa Wallace-Wells [2019], iż każdy 
stopień ocieplenia kosztuje kraj w strefie umiarkowanej około jednego punktu 
procentowego PKB. Twierdzi on też, iż mimo, że klimat i rośliny są rozmaite, to 
w praktyce wygląda to tak, że z każdym stopniem ocieplenia wydajność podstawo-
wych zbóż uprawianych w optymalnej temperaturze maleje o około 10%, choć są 
i wyższe szacunki. To oznacza, że jeżeli nasza planeta do końca wieku ociepli się 
o 5oC, przy możliwości, że będzie na niej 50% ludzi więcej, to w efekcie skończy się 
to brakiem potrzebnego zboża do wyżywienia, gdyż plony spadają szybciej wraz 
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ze wzrostem temperatury. Zboża stanowią około 40% pożywienia człowieka, po 
dodaniu soi i kukurydzy otrzymujemy 2/3 potrzebnych nam kalorii.

Wyżywienie ze zrozumiałych względów stanowi jedną z podstawowych po-
trzeb człowieka. Zdecydowaną większość żywności w skali świata i poszczegól-
nych krajów stanowią przetworzone i nieprzetworzone produkty rolne. Produkcja 
rolnicza to działalność prowadzona w środowisku naturalnym, co oznacza, że to 
środowisko modyfikuje, jak i jest od niego uzależniona. Współcześnie te zależno-
ści są widoczne także w odniesieniu do zmian klimatycznych [Sadowski 2018]. 
Jak zauważa Bańkowska [2016] wpływ rolnictwa na klimat zależy od rodzaju 
prowadzonej działalności rolniczej, w tym od przekształcania i efektywności wy-
korzystania gruntów, technologii uprawy i hodowli zwierząt oraz efektywności 
wykorzystania energii podczas procesów produkcyjnych rolnictwa, wykorzysty-
wanych czynników produkcji oraz zaangażowania sektora w produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych.

Im lepiej rozwinięta gospodarka, tym bardziej wydajne rolnictwo i większe 
bezpieczeństwo żywnościowe. Jednakże intensyfikacja produkcji wiąże się ze 
wzmożonym oddziaływaniem na środowisko obejmującym między innymi prze-
kształcanie krajobrazu, stosowanie przemysłowych środków produkcji i emisję 
gazów cieplarnianych. 

Produkcja rolna przyczynia się więc do nasilenia zmian klimatycznych, które 
to z kolei oddziaływują na wielkość i kierunek produkcji, a w szczególności na 
możliwości lokalizacji poszczególnych upraw oraz na wielkości i stabilność plo-
nów [Sadowski 2018]. Zdaniem Czyżewskiego i in. [2009] najważniejszym celem 
rolnictwa w najbliższych dekadach będzie dostarczenie odpowiedniej ilości bez-
piecznej i dobrej jakościowo żywności w warunkach dynamicznego wzrostu popy-
tu na surowce rolne, pod wpływem zwiększającej się liczby ludności i zamożności 
państw rozwijających się. Cel ten ma zostać osiągnięty w sytuacji wyczerpujących 
się zasobów naturalnych wsi i rolnictwa, degradacji środowiska i zachodzących 
zmian klimatycznych. Ich zdaniem trzeba też pamiętać, iż produkcja żywności 
praktycznie w całości oparta jest na produkcji roślinnej, w sposób bezpośredni 
(konsumpcja ryżu, ziemniaków, warzyw, owoców itp.) lub pośredni (mięso zwie-
rząt, których wyżywienie opiera się na paszach roślinnych). 

Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja żywności już odpowiada za około 1/3 
ilości emitowanych gazów, a według szacunków Greenpeace’u, na które powołuje 
się Wallace-Wells [2019], w celu uniknięcia niebezpiecznej zmiany klimatu świat 
musi o połowę zmniejszyć spożycie mięsa i mleka do 2050 r., a to wydaje się po 
poprostu niemożliwe. W obliczu tego wyzwania warzywa stają się coraz częściej 
uznawane za niezbędne dla bezpieczeństwa żywności i żywienia. Produkcja wa-
rzyw stanowi obiecującą okazję ekonomiczną do zmniejszenia ubóstwa na wsi 
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w krajach rozwijających się i jest kluczowym elementem strategii dywersyfikacji 
gospodarstw [Schreinemachers i in. 2018].

W najbliższym czasie obszary wiejskie staną przed podwójnym wyzwaniem, to 
jest koniecznością adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Standard 
życia często powiązany jest z poziomem zużywanej energii. Mieszkańcy krajów 
rozwijających się dążąc do wykorzystania zdobyczy technologicznych od lat słu-
żących obywatelom regionów rozwiniętych, będą zwiększać w kolejnych latach 
emisję gazów. W imię społecznej sprawiedliwości, rodzącej się w tych państwach 
w klasie średniej, przysługuje prawo dostępu do podobnego komfortu życia jak 
w państwach półkuli północnej, które pewien poziom zaawansowania techno-
logicznego osiągnęły już w epoce przedindustrialnej. Istnieje jednak obawa, że 
wzrost gospodarczy państw rozwijających się w realiach niedostatku edukacji 
i niewykszatłconej świadomości ekologicznej, zagrozi przyrodzie. Koszty środo-
wiskowe wzrostu konsumpcji w tych krajach mogą oddziaływać na ekosystemy 
w skali makro [Bańkowska 2016].

Rysunek 1 
Schemat przyczynowo-skutkowy wskazujący czynniki oddziałujące 

na relację klimat-żywność

Źródło: Opracowanie własne.
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Spoglądając na utworzony schemat widzimy, że czynniki oddziaływujące na 
relację klimat-żywność tworzą błędne koło, które w dodatku jest posadowione na 
fundamencie sytuacji politycznych, zarówno krajowych jak i globalnych. Ponadto 
na skraju obu polityk mogą rodzić się konflikty zdeterminowane przez zmienia-
jące się warunki klimatyczne. Według Wallace-Wells [2019] odpowiedzią na py-
tanie, co determinuje związek pomiędzy klimatem a konfliktem jest powiazanie 
rolnictwa z ekonomią. Gdy plony i wydajność spada, społeczeństwo ma kłopoty, 
które są potęgowane przez narastające fale upałów i susze. Wymuszone zostają 
migracje, pojawia się społeczno-polityczna niestabilność. Może ona także wyni-
kać z faktu, na który zwraca uwagę Scruton [2017], że zostały zignorowane ba-
dania demograficzne, pokazujące, że przyrost naturalny spada wraz ze wzrostem 
dobrobytu, a głód jest w większości zjawiskiem politycznym, wynikającym z kon-
fliktów zbrojnych, czy kontroli państwa nad gospodarką żywnościową. 

4. Narzędzia ograniczania negatywnych zmian klimatycznych 
w gospodarce żywnościowej

Walka o dobrostan środowiska wymaga rozwiązań systemowych, zawieranych na 
arenie międzynarodowej, ale także tych o mniejszym zasięgu, krajowym, czy lo-
kalnym. Wymaga też wsparcia instytucjonalnego, zaczerpnięcia wiedzy z teorii 
ekonomii, gdzie założenia modelu ekonomii neoklasycznej zostały skrytykowane 
przez instytucjonalistów. Jak twierdzi Kunder [2011] jednym z najważniejszych 
zastrzeżeń jest założenie zerowych kosztów transakcyjnych oraz nieuwzględnie-
nie istnienia niepewności, która ogranicza racjonalność. Homo economicus jest 
przede wszystkim homo, wiec do swoich wyborów nie bierze tylko i wyłącznie 
czystych obliczeń. Na jego decyzję wpływa posiadana informacja, a może przede 
wszystkim jej brak. Natomiast nowa ekonomia instytucjonalna zdaniem Ławry-
nowicza [2004] w sposób bardziej realistyczny objaśnia złożony charakter gospo-
darowania, przypisując istotne znaczenie kosztom transakcyjnym, rozwiązaniom 
instytucjonalnym i organizacyjnym. 

Ciekawym rozwiązaniem w walce ze skutkami zmian klimatycznych może być 
koncepcja kojarzenia mechanizmów rynku i państwa, która nazywana jest nową 
ekonomią strukturalną. Została ona rozwinięta przez J.Y Lina, który uważa, że jest 
ona neoklasycznym podejściem do zmian strukturalnych w procesie rozwoju go-
spodarczego. Uważa, że odejście od poszukiwania przewag komparatywnych po-
ważnie zdeformowało struktury gospodarcze krajów ubogich, gdyż różnice w po-
ziomach zamożności wynikają z odmiennego wyposażenia w klasyczne czynniki 
produkcji (praca, ziemia, kapitał), a także w infrastrukturę twardą (drogi itp.) oraz 
miękką (rozwiązania instytucjonalne, usługi dla biznesu). 
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Jego zdaniem rozwój to ciągła zmiana strukturalna rynku, gdyż nawet najbar-
dziej sprawnie funkcjonujące rynki stają się zawodne. Dlatego rozwój powinien 
opierać się na dywersyfikacji gospodarczej, ciągłym wchodzeniu w nowe obszary 
działalności gospodarczej. Dbanie o sprawność rynków oraz odpowiednie tem-
po rozwoju infrastrukturalnego nie jest najważniejszym uzasadnieniem aktyw-
nej roli państwa. Jest nim fakt, że technologia, wiedza mają charakter niekon-
kurencyjny, częściowo wyłączalnych z konsumpcji dóbr publicznych. Wejście do 
nowych sektorów, obszarów działalności gospodarczej zawsze jest ryzykowne 
i generuje informacyjne efekty zewnętrzne, które są poza kontrolą pionierskiego 
przedsiębiorstwa. 

W idealnym świecie państwo powinno podążać za podmiotami gospodarczy-
mi próbującymi swoich sił w nowych obszarach. Państwo winno być „państwem 
ułatwiającym”, winno dbać o poprawę twardej i miękkiej infrastruktury w tem-
pie odpowiadającym akumulacji kapitału i poprawie jakości kapitału ludzkiego. 
Nowa ekonomia strukturalna wskazuje na istnienie potrzeby funkcjonowania ka-
pitalizmu interwencyjno–rynkowego, który by ułatwił uczestnikom rynku two-
rzenie narzędzi dbających o dobrostan środowiska. Ekonomia rozwoju odwołuje 
się do keynesowskiego interwencjonizmu w celu promowania rozwoju nowych 
gałęzi, które mogą być prośrodowiskowe. 

Ekonomia keynesowska postuluje za interwencją rządu w dziedzinie inwesty-
cji zapewniających ich odpowiednią skalę i strukturę, a do ich realizacji sugeruje 
się właściwe opodatkowanie klas uprzywilejowanych. Przejście na wyższy poziom 
akumulacji umożliwić mogą właściwie zaprojektowane narzędzia interwencjoni-
zmu ekonomicznego państw, a najszersze zastosowanie tych narzędzi mają pań-
stwa etatystyczne. Mimo rosnącej wiedzy ekonomicznej rozwój społeczno-eko-
nomiczny ma nadal charakter dysproporcjonalny, niestabilny. Koncepcja rozwoju 
potrójnie zrównoważonego (ekonomicznie, społecznie i ekologicznie) niestety 
nie przynosi jeszcze oczekiwanych rezultatów, gdyż zdaniem Woźniaka [2018] ta 
wizja rozwoju uwieziona jest w biurokratycznej pragmatyce proceduralnej.

Gospodarka wolnorynkowa jest napędzana przez jednostkowy popyt i w go-
spodarce tej zarówno jednostki, jak i wielkie przedsiębiorstwa dążą do minimali-
zacji kosztów wewnętrznych zachowując dla siebie korzyści jednocześnie kreując 
efekty zewnętrzne. Zarówno przedsiębiorstwa jak i ich klienci, powinni dostoso-
wać swoje potrzeby tak, aby móc ponosić ich koszty, a także winno się wywierać 
presję na instytucje biznesowe, aby działały podobnie. Racjonalny interes wła-
sny jest syndromem „wolnego jeźdźca” (gapowicza), „dylematem więźnia” i może 
odwrócić „tragedię wspólnego pastwiska”. Potrzebne są motywacje, które można 
by wzbudzić u zwykłych członków społeczeństwa, które by dobrze służyły celom 
środowiskowym w długiej perspektywie [Scruton 2017]. Zależnie od obranych 
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instrumentów politycznych konsekwencje zarówno globalnych szczytów klima-
tycznych, jak i decyzji podejmowanych na niższych szczeblach, mogą być nega-
tywne dla obszarów wiejskich (na przykład mogą przełożyć się na wzrost kosztów 
obciążających społeczności wiejskie) lub też stanowić istotny, pozytywny bodziec 
ich rozwoju.

Czasami chęć pozytywnej interwencji rynkowej przez agendy może mieć ne-
gatywne skutki dla klimatu. Przykładem może być wypłata od 1962 r., w ramach 
WPR, dotacji niektórym producentom żywności za wycofanie określonych towa-
rów (w tym owoców i warzyw), w przypadku spadku ich ceny poniżej określonego 
poziomu. Te celowe wycofania doprowadziły do zniszczenia dużych ilości żyw-
ności (około 60% wycofań w gospodarstwach w całej UE), ale także obciążenia 
klimatu kosztami emisji gazów cieplarnianych w fazie produkcji. Oceniona przez 
Portera i in. [2018] wielkość emisji gazów w latach 1989-2015 w fazie produkcji 
wycofanych z rynku świeżych owoców i warzyw wynosiła 5,1 Mt CO2. Sugerują 
więc oni, aby w przyszłości wycofywaną żywność wykorzystywać w racjonalny 
sposób.

Takim alternatywnym zastosowaniem może być pozyskanie energii. Znanych 
jest wiele sposobów wytwarzania energii o obniżonej zawartości węgla. Niestety 
jeszcze nikt nie przekonał ludzi, aby zmienili swoje zachowania, wiec jak zauważa 
Scruton [2017] emisja rośnie jak rosła. Przerażający jest fakt, że chęć diametral-
nych zmian i związana z nimi panika może pojawić się dopiero wtedy, gdy będzie 
zapotrzebowanie na to, aby wybuchła, a wtedy będzie się ona rozprzestrzenia-
ła niczym choroba zakaźna. A tak naprawdę to indywidualne gospodarowanie, 
może być rozwiązaniem. To w jaki sposób żyjemy, co spożywamy ma znaczenie, 
bo to co przekażemy następnemu pokoleniu wymaga naszej wiedzy, zdolności, 
cierpliwości i poświęcenia. A koszty, jak zauważa Wallace-Wells [2019] mogą być 
wysokie, bo jest to wizja gospodarki bez CO2, z systemem całkowicie odnawialnej 
energii, z wymyślonym od nowa rolnictwem, a może nawet Ziemią bez mięsa.

5. Podsumowanie

Czynniki wpływające na zmiany klimatu są zarówno endo jak i egzogenicznie. 
Niewątpliwie na zjawiska naturalne wynikające z położenia Ziemi względem 
Słońca, my jako ludzie wpływu nie mamy. Jednakże możemy kształtować swo-
je zachowanie, swoje zapotrzebowanie na różnorodne dobra i usługi. Pojedyn-
cze jednostki nie są w stanie zmienić narastających problemów wynikających ze 
zmian klimatu, dlatego istnieje konieczność uświadamiania i edukacji społeczeń-
stwa, żeby zwiększyć skalę dbałości o dobrostan środowiskowy. Obok legislacji 
i tworzenia systemowych rozwiązań, edukacja jest także zadaniem dla agend 
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krajowych i międzynarodowych. Jak zauważono takie działania wpływające na 
zmianę zachowania i ograniczające dostęp do niektórych czynników zawsze bu-
dziły i będą budzić sytuacje konfliktowe. W obliczu rosnącej populacji ludzi na 
Ziemi, usytuowanej w krajach o gospodarce rozwijającej się, o niewystarczają-
cych zasobach do zaspakajania podstawowych potrzeb ludności, a co dopiero po-
noszenia zwiększonych kosztów dbałości o środowisko naturalne, stoimy przed 
wyzwaniem jak przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe. 
Efekty działalności człowieka powstałe w wyniku emisji gazów cieplarnianych 
i wzrostu średniej temperatury ograniczają możliwości wzrostu podaży żywności. 
Problemem staje się zarówno sposób produkcji, jej wielkość, a także struktura. 
Ingerencja agend wspierająca rozwiązania systemowe, zgodnie z ideą nowej eko-
nomii strukturalnej, ułatwiłaby uczestnikom rynku tworzenie narzędzi dbających 
o dobrostan środowiska.

LITERATURA

1. Allard A., Takman J., Uddin G.S., Ahmed A. (2018): The N-shaped environmental 
Kuznets curve: an empirical evaluation using a panel quantile regression approach, 
Environmental Science and Pollution Research vol.25, s. 5848-5861.

2. Bańkowska K. (2016): Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów 
wiejskich, Wieś i rolnictwo 1 (170)/2016, s. 87-03.

3. Churchill S.A., Inekwe J., Ivanovski K., R. Smyth (2018): The Environmental Kuznets 
Curve in the OECD 1870-2014, Energy Economisc vol.75, September 2018, s. 389-
399.

4. Czyżewski A., Grzelak A., Stępień S. (2009): Gospodarczy aspekt zmian klimatycz-
nych i ich skutki dla rozwoju rolnictwa, Pamiętnik Puławski, zeszyt 151, IUNiG PIB, 
Puławy, s. 103-121.

5. Kuder D. (2011): Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii [w:] Teoria eko-
nomii wobec przeobrażeń strukturalnych pod red nauk. Jacka Pietrucha, Sigillum 
Universitatis Oeconomicae, Katowice, s. 73-81. 

6. Łatuszyńska M. (2012): Metoda dynamiki systemowej we wspomaganiu rozwiązywa-
nia problemów opieki zdrowotnej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGW 
w Warszawie 25/2012, s.117-130; 118-119.

7. Ławrynowicz M. (2004): Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXVT, zeszyt 3, s. 159-179.

8. Nyong A. (2011): Skutki zmian klimatycznych w tropikach – przypadek Afryki [w:] 
Zmiany klimatyczne Impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Połu-
dnia, PAH, s. 71-90.

9. Porter S.D., Reay D.S., Bomberg E., Higgins P. (2018): Produktion-phase greenhouse 
gas emissions arising from deliberate withdrawal and destruction of fresh fruit and 
vegetables under the EU’s Common Agricultural Policy, Science of The Total Environ-
ment, vol.631-632, August 2018, s. 1544-1552.



Mechanizm przyczynowo-skutkowy zmian klimatycznych ... 75

10. Rogoda A. (2019): Nowa ekonomia strukturalna – czy nowy paradygmat polskiej po-
lityki rozwoju?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 57 (1/2019), s. 219-
229.

11. Sadowski A. (2018): Gospodarka, rolnictwo i środowisko w wybranych częściach 
świata, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (354), s. 96-112.

12. Schreinemachers P., Simmons E.B., Wopereis M.C.S (2018): Tapping the economic 
and nutritional power of vegetables, Global Food Security vol. 16, March 2018, s. 36-
45.

13. Scruton R. (2017): Zielona filozofia - jak poważnie myśleć o naszej planecie, Wydaw-
nictwo Zyski i s-ka.

14. Wallace-Wells D. (2019): Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu, 
Zysk i s-ka Poznań.

15. Wiśniewska-Paluszak J. (2018): Sieci agrobiznesu w świetle teorii ekonomii, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

16. Woźniak M.G. (2018): Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegro-
wanego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 54 (2/2018), 34-52.

17. www.cia.gov/library/reports/general-reports-, Long-Term Global Demographic 
Trends: Reshaping the Geopolitical Landscape (July 2001) - data pobrania 16.11.2019.

18. https://www.foresight.pl/metody-foresightu/dynamika-systemow.html data pobrania 
22.01.2020

MARYLA BIENIEK-MAJKA

MECHANIZM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ZMIAN KLIMATYCZNYCH  
W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ - PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

Słowa kluczowe: zmiana klimatu, gospodarka żywnościowa, nowa ekonomia strukturalna

STRESZCZENIE

Na podstawie kwerendy bibliotecznej wykorzystując pierwszy etap metody dynamiki 
systemowej zbudowano diagram pokazujący przyczynowo-skutkowy mechanizm oddzia-
ływania czynników kształtujących zmiany klimatyczne. Wzajemne powiązania pomiędzy 
liczbą ludności, gospodarką, produkcją żywności a zmianami klimatycznymi tworzą błęd-
ne koło posadowione na fundamencie polityk (krajowych i międzynarodowych), które to 
borykają się z ogniskami konfliktów. W celu niwelowania negatywnych skutków oddziały-
wania człowieka autorka sugeruje wykorzystanie interwencjonizmu zgodnego z ideą no-
wej ekonomii strukturalnej. Postawione hipotezy mają charakter spekulatywny ze wzglę-
du na zakres rozważań, dotyczący skutków w przyszłości. 
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SUMMARY

Based on the library query, using the first stage of the system dynamics method, a dia-
gram was built showing the cause and effect mechanism of the impact of factors shaping 
climate change. The interconnectedness between population, economy, food production 
and climate change create a vicious circle based on policies (national and international) 
that face conflicts. To eliminate the negative effects of human influence, the author sug-
gests the use of interventionism in accordance with the idea of   a new structural economy. 
The presented hypotheses are speculative in terms of the scope of consideration regarding 
future effects.
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