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Emisje w poszczególnych krajach rosną szybciej niż ambicje
Raport CCPI 2009: żaden kraj nie jest na drodze, by zapobiegać niebezpiecznym
zmianom klimatu
Wzrost całkowitej globalnej emisji i emisji na jednostkę PKB w skali światowej, jaki
obserwuje się w tanich kilku latach przekłada się na rezultaty 4. edycji Indeksu Zmian
Klimatu (Climate Change Performance Index - CCPI). Indeks ten jest publikowany co
roku przez Germanwatch i Climate Action Network Europe i porównuje radzenie sobie z
ochroną klimatu w 57 krajach uprzemysłowionych oraz gospodarkach wschodzących.
Razem kraje te są odpowiedzialne za ponad 90 procent wszystkich emisji dwutlenku
węgla na świecie pochodzących z wykorzystania energii.
„Ich całkowita emisja wzrasta teraz szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – wyjaśnia autor
analizy z Germanwatch, Jan Burck.
„ Bez wyjątku, żaden kraj nie radzi sobie wystarczająco dobrze w wysiłkach redukcji
emisji, by zasłużyć na główną nagrodę” – dodaje Burck.
Kierując się takim rozumowaniem autorzy badania pominęli trzy pierwsze miejsca i
nagrodzili najlepsze ze źle radzących sobie krajów, w związku z czym na 4. miejscu
znalazła się Szwecja, na 5. Niemcy, a na 6. Francja. Ironia polega na tym, że Szwecja,
Niemcy i Francja są mocno krytykowane za zmiany w swojej polityce podczas aktualnej
debaty na temat Pakietu Energetyczno-Klimatycznego Unii Europejskiej. W przypadku
Niemiec najnowsze zmiany w stanowisku nie są jeszcze znane. Włochy (44) i Polska
(45), kraje najaktywniej blokujące przyjęcie pakietu, już teraz zajmują w rankingu odległe
miejsca, a za rok mogą się znaleźć jeszcze dalej, w zależności od ostatecznej decyzji,
jaką podejmą w tym tygodniu.
„Kanclerz Merkel grozi widowiskowe popadnięcie w niełaskę. Niespełna rok temu
wszyscy bili jej brawo za dyplomację i wizję w radzeniu sobie ze zmianami klimatu,
jednak teraz wydaje się, że Merkel nie potrafi stawić czoła szkodliwym dla środowiska
przemysłom. Ten tydzień przyniesie odpowiedź dotyczącą tego, jaki będzie wkład

Niemiec w ochronę klimatu. Indeks pokazuje, ile mogą stracić – informuje Matthias
Duwe, Prezes Climate Action Network Europe.
Na ostatnich miejscach rankingu plasują się Arabia Saudyjska na miejscu 60., Kanada
na 59. i Stany Zjednoczone na 58. Stany Zjednoczone przesunęły się przed Kanadę,
dzięki kilku pozytywnym zmianom na szczeblu stanowym. Rosja, Stany Zjednoczone i
Kanada wypadły źle z powodu trendów w emisji, poziomu emisji, a także polityki
klimatycznej. Ich wyniki mogłyby ulec poprawie, gdyby włączyły do swojej polityki
kwestie związane z ochroną przez niebezpiecznymi zmianami klimatu.
Obejmujący urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Barack Obama już wysyła
pomyślne sygnały, że właśnie tym zamierza się zająć, jednak jego nowe obietnice nie
zostały jeszcze uwzględnione w Indeksie.
Pojawiło się również kilka pozytywnych zmian w zachowaniu nowych wschodzących
gospodarek, które tym samym mocno podkreślają zaległości krajów Unii Europejskiej w
kwestii klimatu. Chiny wypadły nadzwyczaj dobrze w częściowym wskaźniku polityki
krajowej, choć nie przyczyniło się to w większym stopniu do zmian w trendach emisji. Na
wysokich pozycjach uplasowały się Republika Południowej Afryki i Meksyk, ze względu
na swoje stanowiska wobec międzynarodowej polityki klimatycznej, a także Indie dzięki
polepszeniu polityki krajowej i niskim poziomom emisji na mieszkańca.
”Teraz, kiedy UE z całego świata otrzymuje sygnały o coraz większym popieraniu jej
przywództwa w sprawie ochrony klimatu, fakt, że z powodu krótkoterminowych
interesów państwa UE pozostają w tyle, jest hańbą. Żaden kraj, który poważnie traktuje
powstrzymywanie niebezpiecznych zmian klimatu nie może porzucić działań w tej
dziedzinie z powodu kryzysu finansowego. Zamiast tego istnieje możliwość
sprowadzenia gospodarki na właściwe tory, właśnie dzięki inwestycjom w ochronę
klimatu” – twierdzi Christoph Bals, Policy Director z Germanwatch.
Więcej informacji, w tym również szczegóły publikacji, można znaleźć na stronie
www.germanwatch.org/ccpi.
Wszelkie pytania oraz prośby o udzielenie wywiadu proszę kierować do:
Jan Burck, Starszy Doradca CCPI, Germanwatch, tel: +49-177-888-9286,
burck@germanwatch.org
Matthias Duwe, Prezes Climate Action Network Europe, tel: +32-494-525762,
matthias@climnet.org
Christoph Bals, Political Director, Germanwatch, tel: Tel. +49-174-327-5669,
bals@germanwatch.org
Sean Heron, Koordynowanie kontaktów z prasą w Poznaniu, Germanwatch, tel:
+49-178-521-1883,
heron@germanwatch.org
Larissa Neubauer, Press and PR Officer, Germanwatch, tel.: +49-228-604-9223,
neubauer@germanwatch.org

Metodologia i informacje dodatkowe:
Indeks Zmian Klimatu (CCPI), który jest co roku publikowany przez Germanwatch i
CAN-Europe, porównuje wyniki ochrony klimatu w 57 krajach uprzemysłowionych i
gospodarkach wschodzących, co razem stanowi ponad 90 procent wszystkich emisji
dwutlenku węgla na świecie. Badania przeprowadzane przez Oekom, znaną agencję
ratingową, używają Indeksu jako podstawy w rankingach finansowych.
Wskaźnik jest w tym roku publikowany po raz czwarty w Poznaniu i został uaktualniony
o najnowsze dostępne dane. CCPI umożliwia uzasadnione porównanie krajów,
ponieważ nie tylko uwzględnia dane o całkowitych ilościach emisji podawane przez
Międzynarodową Agencję Energii (ang. International Energy Agency), ale również
przykłada dużą wagę do trendów w emisji, jakie można zaobserwować na podstawie
tych danych (30 procent). Poza tym Indeks ten uwzględnia ocenę polityki klimatycznej
(20 procent) opartą na badaniu przeprowadzonym wśród krajowych ekspertów
klimatycznych, co uzupełnia ilościową część rankingu i pokazuje szczegółową ewaluację
krajowej i międzynarodowej polityki klimatycznej poszczególnych państw.
Inni eksperci krajowi, którzy mogą udzielić komentarzy i odpowiedzieć na pytania:
Australia: Alan Tate (Environment Business Australia): alan.tate@cambiar.com.au
Kanada: Matthew Bramley (Pembina Institut): matthewb@pembina.org
Finlandia: Leo Stranius (The Finnish Association for Nature Conservation):
leo.stranius@sll.fi
Niemcy: Carsten Wachholz (NABU): Carsten.Wachholz@nabu.de
Meksyk:
Jorge
Villareal
(Heinrich
Boell
Foundation):
programas@boelllatinoamerica.org.mx
Polska:
Miroslaw
Sobolewski
(Polski
Klub
Ekologiczny)
miroslaw.sobolewski@sejm.gov.pl
Republika Południowej Afryki: Richard Worthington (WWF): rworthington@wwf.org.za
Szwecja: Svante Axelsson (SNF): Svante.Axelsson@snf.se
Szwajcaria: Dr. Patrick Hofstetter (WWF) patrick.hofst e tter@wwf.ch
Ukraina: Irina Stavchuk (grupa robocza organizacji pozarządowej zajmująca się
zmianami klimatu): irina.stavchuk@necu.org.ua

