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„Сговорна дружина планина повди-
га“, казва поговорката. Това особено 
важи за работата по създаването на 
годишния доклад „Състоянието на 
планетата“. Работата ни се улеснява 
значително от преданите усилия на 
безброй личности от дузина страни и 
техният принос увеличава значително 
влиянието и обхвата на книгата. Всич-
ки заслужават искрените ни благодар-
ности за техния труд за книгата и за 
института „Уърлдуоч“.

Признателни сме на нашия само-
отвержен Съвет на директорите за 
тяхната непоколебима подкрепа и 
лидерство – Ед Гроак, Робърт Чарлз 
Фрийз, Нанси Хиц, Джон Робинс, Л. 
Ръсел Бенет, Майк Бидъл, Кати Крейн, 
Том Крейн, Джеймс Делсен, Едит Еди, 
Кристофър Флейвин, Пинг Хи, Джери 
Хиц, Бо Нормандер, Дейвид Ор и 
Ричард Суонсън и на нашите почетни 
директори Ойщайн Дал и Абдеракман 
Кен.

Добавяме специални редове на бла-
годарност към Джери Хиц и Нанси 
Хиц, които се оттеглят след осем го-
дини на достойна служба. Техният ко-
легиален и щедър подход към отговор-
ностите в Съвета помогнаха дейността 
му да протича гладко и продуктивно, 
като всеки от тях играеше важна роля 
за определянето на посоката на инсти-
тута в критични моменти. Отправяме 

към тях дълбоки благодарности за 
посвещението и работата им и искре-
ни пожелания за големи успехи през 
идните години.

Благодарим и на множеството ин-
ституционални дарители, чиято под-
крепа направи възможна работата на 
„Уърлдуоч“ през изминалата година. 
Признателни сме на: фондация „Рей 
К. Андерсън“; Азиатската банка за 
развитие; „Чарлз енд Мери Боуърс 
ливинг тръст“; корпорацията „Кар-
бон уор рум“; Карибската общност 
(КАРИКОМ); Мрежата за познания 
по климата и развитието; Фонда за 
културна визия на фондацията на общ-
ността на окръг Ориндж; глобалния 
тръст „Дел Мар“; благотворителната 
фондация „Даути Хенсън“; фонда 
„Ийтън Кениън“ на фондацията на 
общността от района на Сакраменто; 
посолството на Федерална републи-
ка Германия в САЩ; семейния фонд 
„Фрийс“; фондация „Гарфилд“; по-
печителите Брайън и Бина Гарфилд; 
Германското федерално министерство 
на околната среда, опазването на при-
родата и ядрената безопасност; и на 
Националната инициатива за климата; 
фондация „Уилям и Флора Хюлет“ и 
Бюрото по въпросите на населението; 
фондация „Хиц“; Междуамерикан-
ската банка за развитие; семейната 
фондация „Стивън Лойтхолд“; Нацио-

Благодарности
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налната лаборатория за възобновяема 
енергия; американското Министерство 
на енергетиката; Мрежата за поли-
тика по възобновяема енергия за 21 
век (REN21); „МАП ройъл ти“; Парт-
ньорството за природен газ и вятърна 
енергия; Органичния пазар на майки-
те; Мрежата за благо; фондация „Дон 
Кихот“; семейния тръст „Рандълс“; 
фондация „Ф. Кан Расмусен“; „Имо-
тите на Олдън Г. Райнър“; фондация 
„Серендипити“; фондация „Шенан-
доа“; фондация „Флора Л. Торнтън“; 
фондация „Търнър“; Фондацията на 
ООН; Единен път за Централно Ню 
Мексико; института „Йоханет Ва-
лерщайн“; глобалния фонд „Уолас“; 
фондация „Уидън“ на фонда „Дейвис“; 
и Международната финансова корпо-
рация на Световната банка заедно с 
„Транском“ ООД.

Подкрепата на хилядите Приятели 
на „Уърлдуоч“ укрепва бюджетните 
позиции на института и осигурява 
стабилност на нашето финансово пла-
ниране. Тази основна група читатели 
и дарители е лоялна към института и 
решена да създаде устойчива цивили-
зация, година след година осигурява 
незаменима и стабилна финансова 
основа за нашата работа.

За нашето тридесет и второ издание 
институтът приветства разбирането 
на широк кръг автори – всички те 
допринесоха въпреки собствената си 
работа. Признателни сме на Кейти 
Оут, Бен Калдекот, Петер Дашак, Хий-
тър Екснър-Пирот, Франсоаз Жемен, 
Нейт Хагенс, Тим Джаксън, Уилям Б. 
Кареш, Елизабет Х. Лоу, Кетрин К. 
Машалаба, Робърт Рапиер и Питър 
Виктор за техния щедър принос към 
книгата. Рядко твърдението „нямаше 

да се справим без вас“ е било толкова 
вярно.

„Състоянието на планетата“ се 
редактира усърдно от Лиса Мастни, 
чиито умения при превръщането на 
езика на различни автори в ясен и 
последователен текст прави книгата 
достъпна за широката аудитория. Лиса 
е бърз и високоорганизиран ръково-
дител, който координира работата на 
дузина автори, за да спази твърдия 
краен срок. Тя е особено внимател-
на и изключително дипломатична, 
което прави производствения процес 
изненадващо гладък. Лил Росботам 
използва изключителния си талант на 
дизайнер, за да превърне отпечатаните 
думи в ангажиращ текст и графики 
с красиво оформление. Признателни 
сме на Лил за неговия последователен 
принос книгата да стане такава, каква-
то е. Благодарим и на Кейт Мертис 
за нейната работа по изготвянето на 
показалеца.

Производството и отпечатването на 
„Състоянието на планетата“ е само 
началото на усилията по проекта. 
Директорът по комуникациите Гел 
Гурмелон работи за достигането на 
посланията на книгата отвъд вашинг-
тонските офиси и дава важни идеи при 
дизайнерските решения. Директорът 
по финансите и администрацията 
Барбара Фалин гарантира, че влакът 
на „Уърлдуоч“ се движи навреме 
чрез нейното ефективно управление 
на всекидневните дейности. А Мери 
Редфърн управлява отношенията ни 
с фондациите, като помага да задово-
лим потребностите на института от 
възможности за финансиране.

Продължаваме да се ползваме от 
плодотворното сътрудничество с на-
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шия издател, „Айлънд прес“ който е 
световно признат като първокачествен 
издател на книги за устойчивото раз-
витие. Оценяваме професионалните и 
колегиалните усилия на Емили Търнър 
Дейвис, Морийн Гейтли, Джейми Дже-
нингс, Джули Маршал, Дейвид Милър, 
Шарис Симониън и останалите от 
екипа на „Айлънд прес“.

Мрежата ни от издателски партньо-
ри разширява глобалния ни обхват 
с превода и разпространението на 
книгата. Специални благодарности 
на „Универсидаде ливре да Мата 
Атлантика/Уърлдуоч Бразилия“, из-
дателство „Книжен тигър“ (България), 
Китайското издателство за социални 
науки, „Уърлдуоч Европа“ (Дания), 
хелзинкското университетско издател-
ство „Гаудеамус“ (Финландия), орга-
низацията „Земя“ (Гърция), фондация 
„Ден на Земята“ (Унгария), Центъра 
за екологично образование (Индия), 
WWF Италия и „Едициони амбиен-
те“, „Уърлдуоч Япония“, Корейската 
зелена фондация „Дойосае“ (Южна 
Корея), „Фухем екосоциал“ и „Ика-
рия едиториал“ (Испания), института 
„Тайван уоч“ и организацията ТЕМА и 
издателство „Култура“ (Турция).

Благодарни сме и на хората, които 
работят усилено, за да подобрят перс-
пективите на книгата, обикновено на 
доброволни начала. Мат Линингър 
от Консорциума за съвещателна де-
мокрация беше особено полезен при 
исканията на информация; Стейси 
Роузен от Отдела за икономически 
проучвания на Министерството на 

земеделието даде ценни съвети по 
Глава 5; Джанфранко Болоня про-
дължава да подпомага „Състоянието 
на планетата“ на италиански и от 20 
години е щедър домакин в Италия; 
Едуардо Атайде е неудържим извор на 
идеи и поддръжник на „Състоянието 
на планетата“ в Бразилия; и японецът 
Соки Ода, който има критичен поглед 
върху изданията на „Уърлдуоч“ и е 
може би най-щателният читател на 
нашия труд.

Накрая изказваме специални благо-
дарности на Боб Енгелман, който през 
2014 г. се оттегли като президент на 
института, и на Ед Гроак, който стана 
временно изпълняващ длъжността 
президент. Боб даде стабилно рамо 
в продължение на неколкогодишния 
преход и изказваме възхищението си 
от неговите преценки, насърчение и 
лидерство. Непоклатимата вяра на 
Ед в мисията на „Уърлдуоч“, неговото 
творческо мислене и неуморните му 
усилия издигат института до ново рав-
нище на съвършенство. В един свят на 
потоци от издатели и некомерсиални 
организации институтът е щастлив да 
има на кормилото си Боб и Ед.

Гари Гарднър, Том Пру 
и Майкъл Ренър

Директори на проекта

Worldwatch Institute
1400 16th St. N.W., Suite 430

Washington, D.C. 20036
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На 21 септември 2014 г. около 400 000 
души демонстрираха в Ню Йорк с 
искане събралите се в този град на 
„среща на високо равнище за кли-
мата“ правителствени ръководители 
най-после да преминат от риторика 
към действия. Това беше най-голяма-
та от общо 2600 протестни прояви в 
света. Демонстрациите бяха кулми-
нация на растящото от десетилетия 
движение за климата, което започна 
скоро след като д-р Джеймс Хенсън 
постави измененията на климата на 
политическата карта. В един подоба-
ващо горещ ден на юни 1988 г. Хен-
сън – тогава директор на института 
за космически изследвания „Годард“ 
на НАСА – заяви пред Сенатската 
комисия по енергетика и природни 
ресурси, че глобалното затопляне не 
е природен феномен, а е причинено от 
човешките дейности, които са ускори-
ли натрупването на парникови газове 
в атмосферата.1

Хенсън далеч не беше първият учен 
с теория за предизвикана от човека 

Майкъл Ренър е старши научен сътрудник 
в института „Уърлдуоч“ и съдиректор на 
„Състоянието на планетата 2015“..

промяна на климата. Такива изслед-
вания има още от 19 век, но към 60-
те и 70-те години на 20 век учените 
започват да гледат все по-сериозно на 
затоплящия потенциал на газове като 
въглеродния двуокис. През февруари 
1979 г. Световната метеорологична 
организация (СМО) в своята „Декла-
рация на Световната конференция по 
климата“ заключава, че „изглежда 
правдоподобно, че повишеното съ-
държание на въглероден двуокис в 
атмосферата може да допринася за 
постепенното затопляне на долните 
слоеве на атмосферата... Възможно е 
някои влияния с регионален и глоба-
лен мащаб да бъдат забелязани преди 
края на този век и да станат значител-
ни преди средата на следващия“. Към 
80-те години темповете на проучва-
нията на климата се ускориха и през 
1988 г. СМО и Програмата на ООН за 
околна среда (ЮНЕП) създадоха Меж-
дународната група по измененията на 
климата (МГИК).2

Хенсън обаче беше човекът, който 
привнесе несъмненото чувство на 
спешност, като каза пред събралите 
се сенатори през 1988 г.: „Време е да 
спрем да дърдорим и да кажем, че са 

Глава 1
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налице много доказателства за пар-
никовия ефект“. Неговото изявление 
поставя началото на продължителната 
борба да се накарат правителствата, 
корпорациите и обществеността да 
разберат, че самите дейности на чо-
вечеството са довели до предизвика-
телство, неприличащо на никое друго 
– и след това да действат според това 
разбиране.3

През последния четвърт век мно-
го неща наистина се промениха. От 
първите открития на Хенсън насам 
моделирането на климата стана още 
по-сложно, наблюденията се умножи-
ха, а научният консенсус се затвърди. 
През 1992 г. световните правителства 
се събраха и създадоха Рамковата 
конвенция на ООН по измененията на 
климата – началната точка на про-
цеса на годишните „конференции на 
страните“, натоварени със задачата 
за съгласуването на глобален договор 
за климата. Климатичните промени, 
запазени някога за малцина специ-
алисти, се превърнаха в обичайна 

фраза. Броят на проучванията 
и докладите за влиянието на 
климата и възможните реше-
ния се умножиха като гъби 
след дъжд. Към края на 2013 г. 
МГИК заключи, че „е крайно 
вероятно човешкото влияние 
да е основната причина за на-
блюдаваното затопляне след 
средата на 20 век“.4

Но приповдигнатата рито-
рика далеч надхвърля дейст-
вията. Преговорите по клима-
та не успяха да ни доближат 
до важното споразумение, от 
което светът отчаяно се нуж-
дае. Собственото чувство на 

Хенсън за нарастващата спешност го 
придвижи през последните години от 
научни изследвания към гражданска 
активност. Той дори няколко пъти 
беше арестуван при големи граждан-
ски протести.

Странното е, че сега ние се нами-
раме в ера на бърборене за устойчи-
вост – белязана от бурни призиви за 
устойчивост. Въпреки че изобилстват 
такива прилагателни като „нисковъг-
лероден“, „климатично неутрален“, 
„екологично благоприятен“ и „зелен“, 
забележителна е липсата на критерий 
дали действията на дадено прави-
телство или корпорация заслужават 
такова описание.5

В същото време мощни интереси 
на отрасъла за изкопаеми горива се 
мобилизираха много ефективно да 
омаловажат действията против за-
топлянето, подчертавайки съмнени-
ята и объркването за климатичните 
промени и противопоставяйки се и 
забавяйки ефективните политически 
решения. Това ни кара да си спомним 

Горе: Джеймс Хенсън 
пред Сенатската 
комисия през 1988 г.

Вдясно: Арестуването 
на Джеймс Хенсън при 
граждански протест 
през 2011 г.
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за цитат от Ъптон Синклер, който 
някога възкликва: „Трудно е да на-
караш човек да разбере нещо, когато 
заплатата му зависи от това да не го 
разбира!“6

Безкрайният икономически растеж, 
подтикван от необузданото потребле-
ние, е толкова важен за съвременните 
икономики и толкова вплетен в мисле-
нето на корпоративните и политиче-
ските ръководители, че екологичните 
действия все още често се разглеждат 
като противоречащи на икономиката 
и имат незавиден обществен статус. 
Имаме икономическа система, която 
прилича на голяма бяла акула: тя 
трябва да поддържа движението на 
водата през хрилете си, за да получава 
кислород; когато спре да се движи, 
умира. Както казва активистката На-
оми Клайн, спасяването на климата 
изисква преосмисляне на основния 
механизъм на преобладаващата иконо-
мическа система – капитализма.7

За да избегнат такава радикална 
промяна, правителствата и между-
народните агенции се крият зад 
„зелен растеж“ – концепция, която 
потвърждава централната роля на 
икономическия растеж и избягва вся-
каква критика на преобладаващото 
развитие, довело цивилизацията до 
ръба на пропастта. Според Органи-
зацията за икономическо сътрудни-
чество и развитие (ОИСР) „зеленият 
растеж означава поощряване на ико-
номическия растеж и развитието, като 
се гарантира, че природните активи 
продължават да осигуряват ресурси 
и екологични услуги, от които зависи 
нашето благосъстояние“.8

Затрудненията на човечеството с 
климата е само последното – ако не 

и най-предизвикателното – проявле-
ние на сблъсъка му с планетарните 
ограничения. Екологичният стрес е 
очевиден в много отношения – от 
загубата на биологични видове, за-
мърсяването на въздуха и водите, 
обезлесяването до загиването на ко-
ралови рифове, упадъка на риболова и 
загубата на влажни зони. Капацитетът 
на планетата да поема отпадъци и 
замърсители все повече се подлага 
на изпитание.

Докладът „Оценка на екосистемите 
за хилядолетието“ установява, че дори 
преди десетилетие над 60 на сто от 
стоките и услугите на големите све-
товни екосистеми са увредени или се 
използват неустойчиво. Около 52 на 
сто от комерсиалните рибни запаси 
сега са изцяло експлоатирани, около 
20 на сто са свръхексплоатирани, 
а 8 на сто са изчерпани. Броят на 
мъртвите зони с изчерпан кислород в 
световните океани, които не могат да 
поддържат морския живот, се удвоява 
всяко десетилетие след 1960 г.; през 
2008 г. имаше над 400 такива зони 
с обща площ, равна на територията 
на Великобритания. Намаляването 
на пчелите и на други опрашватели 
излага на риск селскостопанските по-
севи и екосистемите. Замърсяването 
на градския въздух води до милиони 
случаи на преждевременна смърт го-
дишно. Наскоро Световната здравна 
организация преразгледа оценките си 
за смъртни случаи в световен мащаб 
от замърсяване на въздуха до около 7 
млн. души през 2012 г. – над два пъти 
повече от предишните оценки, което 
прави замърсяването на въздуха най-
лошият отделен екологичен риск за 
здравето.9

Семената на съвременните заплахи
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Нож с две остриета

Как стигнахме дотам? Развитието на 
селското стопанство беше първият 
голям белег за растящите претенции 
на човечеството за ресурсите на пла-
нетата, последвано от Индустриалната 
революция, започнала в края на 18 век. 
Според историка на екологията Дж. 
Р. Макнийл промяната в земеделието 
подобрява приема на калории и увели-
чава наличието на енергия с около 10 
пъти повече от времето на обществата 
на събирачите и ловците. Уседналото 
земеделие осигурява увеличаване от 
още 10 пъти, а одомашняването на 
животни (волове, коне и др.) предла-
га концентрирана мускулна сила за 
транспорт и за оран. Това е началото 
на един – макар и все още скромен – 
излишък на енергия.10

Именно индустриалната революция 
увеличава този излишък както нико-
га преди това и позволява на хората 
да вземат връх над биофизическите 
системи на планетата. Изобретяване-
то на парната машина позволява на 
индустриализираните общества да 
използват въглищата като първичен 
източник на енергия, заменяйки и уве-
личавайки мускулната сила на хората 
и одомашнените им животни. Към 
1900 г. парните машини са станали 30 
пъти по-мощни от първите образци 
от около 1800 година. След това, към 
края на 19 век, се появяват двигателите 
с вътрешно горене, което позволява 
генерирането на електричество и 
предлага възможност за масов транс-
порт.11

Периодът след настъпването на 
Индустриалната революция става 
свидетел на забележителен научен и 

технически напредък. Докато в сре-
дата на 18 век са излизали само 10 
научни списания, днес техният брой 
е десетки хиляди – оценките варират 
от 25 000 до 40 000. От началото на 
Индустриалната революция насам 
са публикувани около 50 млн. научни 
статии, което според оценките прави 
от 1,4 до 1,8 млн. годишно. Въпреки че 
е трудно за измерване, едно проучване 
преценява, че научните публикации 
вероятно нарастват с 8-9 процента 
годишно – което е повече от ръста от 
2-3 процента от средата на 18 век до 
1945 г. и по-малко от 1 процент преди 
средата на 18 век.12

Втората половина на 20 век в част-
ност възвести безпрецедентна степен 
на напредък в много области с неве-
роятни постижения в здравеопазва-
нето, наличието на продоволствие, 
материалното благосъстояние и про-
дължителността на живота. Но този 
напредък беше съпроводен с висока 
цена за екосистемите на планетата и 
за ресурсите. Често пъти техническият 
напредък беше преследван самоцел-
но, като не се обръщаше достатъчно 
внимание на ограниченията или дъл-
госрочните последици за природния 
свят. Науката, с други думи, е нож с 
две остриета – тя поддържа изуми-
телния прогрес, който съвременните 
общества смятат за даденост, но също 
така дава възможност да се прояви 
процесът, който превръща всеки оста-
нал ресурс в стока за търгуване.13

До голяма степен това е резултат от 
действието на големи еволюционни 
сили – фактори, свързани с генетика-
та, с развитието и с културата, които 
влияят и определят човешкото пове-
дение. Способността на човечеството 
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да управлява земните ресурси, наред 
с икономическата и политическата 
надпревара, която ръководи правител-
ствата, корпорациите и личностите, 
означава, че за човешките дейности 
има малко – ако изобщо има – огра-
ничаващи фактори. Тази липса на 
ограничения може би е най-голямата 
заплаха за оцеляването на хората. 
Както отбелязва Дж. Р. Макнийл, „Съ-
щата характеристика, която гарантира 
дългосрочния ни биологичен успех – 
приспособимостта, интелигентността, 
– напоследък ни позволява да изгра-
дим високоспециализирана, основана 
на изкопаеми горива цивилизация, 
която е толкова екологично разру-
шителна, че ни гарантира изненади и 
сътресения“.14

Безбройните открития и изобрете-
ния на индустриалната ера станаха 
възможни благодарение на евтината 
и изобилна изкопаема енергия. През 
20 век хората са използвали може би 
10 пъти повече енергия, отколкото за 
предишните 1000 години. Въглищата, 
нефтът и природният газ не само съ-
държат далеч повече енергия от тра-
диционните източници като дървата, 
но тяхната многостранност позволява 
да бъдат използвани за много различ-
ни цели, като например отопление 
и охлаждане, промишлени процеси, 
електричество и различни форми на 
транспорт.15

Световният добив на въглища нара-
ства от около 10 млн. тона през 1800 
г. на 762 млн. тона през 1900 година. 
През 2000 г. достига 4700 млн. тона, а 
през 2013 г. скача на 7900 млн. тона – 
нарастване от повече от 10 пъти след 
1900 година. Добивът на нефт в света 
започва едва в края на 19 век, но нара-

ства бързо от 20 млн. тона през 1900 г. 
на 3260 млн. тона през 2000 г. и до 4130 
млн. тона през 2013 г. – 207-кратно 
нарастване спрямо 1900 година.16

Прединдустриалните общества са 
разчитали на ограничен кръг и количе-
ства материали, като най-голяма роля 
са играли дървесината, керамиката, 
памукът, вълната и кожите. Обратно, 
индустриализираните държави из-
ползват десетки хиляди тонове раз-
лични материали, получени изцяло от 
намиращи се в природата елементи. 
Материали като пластмасата и алу-
миния днес са вездесъщи (създават 
както удобства, така и замърсяване), 
но водят началото си едва от края на 
19 век.17

Металите се използват от хората 
отдавна, но приложението им в ма-
сов мащаб е сравнително скорошен 
феномен. Световното производство 
на метали нараства от 30 млн. тона 
през 1900 г. до 198 млн. тона през 1950 
година. След достигането на 740 млн. 
тона през 1974 г., през следващите 20 
г. производството остава на същото 
равнище. Но след това настъпва дру-
га фаза на бърз растеж, дължаща се 
главно на икономическото развитие на 
Китай, и през 2013 г. производството 
достига 1,7 млрд. тона. (Вж. Графика 
1-1.) Основната част от него се пада на 
стоманата, чийто добив се увеличава 
55,8 пъти след 1900 г. и 8 пъти след 1950 
година. След 1950 г. производството на 
алуминий нараства 32 пъти, на мед и 
цинк – 6 и 7 пъти, на олово и злато – 
около 3 пъти.18

Химическите вещества стават вез-
десъщи до такава степен, че през 2013 
г. един доклад на ЮНЕП отбелязва: 
„Едва ли има отрасъл, в който не 

Семената на съвременните заплахи



16  |  Състоянието на планетата 2015

се използват химически вещества, и 
не съществува отделен икономиче-
ски сектор, в който химикалите не 
играят важна роля“. Слез 1900 г. са 
синтезирани близо 10 млн. химически 
съединения, като около 150 000 имат 
комерсиално значение – въпреки 
че никой не знае точния им брой. В 
номинална стойност продукцията на 
световната химическа промишленост 
нараства от 171 млрд. долара през 
1970 г. на 4,1 трилиона долара през 
2010 година. Световните продажби на 
химически продукти само през послед-
ното десетилетие се увеличават повече 
от два пъти, отново главно заради 
Китай, чието производство почти се 
е утроило.19

Всяка година в търговията навлизат 
нови химикали – средно 700 само в 
САЩ. Растящият брой съединения, по-
вишената им сложност и все по-запле-
тената верига на доставките засилват 
опасенията, че лошото управление на 
химикалите може да доведе до зна-
чителни вреди за здравето на хората 
и на екосистемите. Промишлеността 

е отличен пример за 
смесицата от ползи и 
скрити заплахи, които 
са толкова характер-
ни за съвременната 
епоха.20

Засиленото използ-
ване на изкуствени то-
рове е ключова харак-
теристика на съвре-
менното промишлено 
земеделие (наред с 
високото потребление 
на енергия и вода и 
използването на със-
тавки като пестици-

дите). През 1940 г. светът е използвал 
около 4 млн. тона торове. Към 2000 г. 
числото достига 137 млн. тона, а към 
2013 г. – около 179 млн. тона. Както ни 
напомня Дж. Р. Макнийл, без торовете 
„световното население ще се нуждае от 
около 30 на сто повече добра обработ-
ваема земя“. Масовото използване на 
изкуствени торове доведе до широко 
разпространено замърсяване на води-
те. То спомогна за съсредоточаването 
на производството на продоволствие 
до ограничен брой култури, които реа-
гират добре на прилагането на торове, 
довело до широко разпространение 
на монокултурите. А производството 
на торове е много енергоемко, което 
е част от индустриализацията на зе-
меделието.21

Една от областите, в които последи-
ците от индустриализацията се проя-
вяват най драматично, е качеството 
на въздуха. През по-голямата част от 
човешката история замърсяването на 
въздуха е имало местно и ограничено 
значение, но през 20 век то се увеличи 
експоненциално, когато се разраснаха 

Източник: USGS, IISI
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отоплението, производството на елек-
троенергия, топенето на метали, мото-
ризираният транспорт, изгарянето на 
отпадъци и други човешки дейности.

Автомобилите осигуряват изключи-
телна лична мобилност, но са голяма 
причина за замърсяването в градовете. 
От по-малко от 10 000 през 1900 г., 
през 1950 г. от световните конвейерни 
линии са слезли 8 млн. коли, а през 
2013 г. броят им достига 85 мили-
она. От около 25 000 автомобила по 
световните пътища през 1900 г. и по-
малко от 1 млн. през 1910 г., общият 
автомобилен парк през 1960 г. е близо 
100 млн., а през 2013 г. минава прага 
от 1 милиард.22

Контрол на замърсяването 
и нови импулси на растежа

Мащабното замърсяване на въздуха е 
една от основните причини за появата 
на съвременното екологично движение 
през 70-те години, което подтиква 
правителствата в промишлените дър-
жави да приемат мерки за контрол на 
замърсяването и да принудят промиш-
леността да разработи по-ефективни 
производствени технологии. В САЩ 

между 1970 и 2013 г. емисиите на серен 
двуокис са съкратени с 83 процента, 
емисиите на въглероден окис са нама-
лели с 64 процента, на азотни окиси 
– с 51 на сто, а на летливи органични 
съединения – с 49 на сто. По-добрият 
контрол и по-ефективните технологии 
са спомогнали и за съкращаването на 
емисиите на метали като мед и оло-
во, въпреки че те остават далеч над 
равнищата от век преди това. (Вж. 
Таблица 1-1.)23

През последната четвърт на 20 век 
контролът на замърсяването, по-го-
лямата ефективност и степента на 
насищане с материали в западните 
икономики показват по-нататъшно 
нарастване на производството и по-
треблението. Но след 90-те години 
глобализацията и развитието на Ки-
тай и редица други „нови икономики“ 
осигуриха нов импулс за промишлено 
развитие и потребление на ресурси. 
Растящата средна класа в тези иконо-
мики започна да подражава на запад-
ния начин на живот, а промишленото 
производство все повече се измества 
към тези държави. Сега само на Китай 
се пада почти половината от световно-
то производство на стомана при само 

Семената на съвременните заплахи

Таблица 1-1. Световни емисии на метали в атмосферата, 1901-1990 г.

Кадмий Мед Олово Никел Цинк

Средно годишно, хиляди тонове

1901–1910 0,9 5,3 47 0,8 39

1951–1960 3,4 23 270 14 150

1971–1980 7,4 59 430 42 330

1981–1990 5,9 47 340 33 260

Източник: вж. бележка 23.
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5 на сто през 1980 г. (когато световното 
производство е било по-малко от по-
ловината от сегашното).24

Срещата на високо равнище за Земя-
та в Рио през 1992 г. беше крайъгълен 
камък за световното екологично осъз-
наване. Но в двете десетилетия след 
това натискът върху природните ресур-
си на планетата и върху екологичните 
системи само се засилва, а втората 
конференция в Рио – „Рио+20“ през 
2012 г. – далеч не беше екологичен 
крайъгълен камък. (Вж. Таблица 1-2.) 
Производството на енергоемки мате-
риали – цимент, пластмаси и стомана 
– след 1992 г. почти се е удвоило и 
далеч надхвърля общия икономически 
растеж. Извличането на ресурси в све-
товен мащаб – изкопаеми горива, ме-
тали, минерали и биомаса – нарасна с 
50 на сто за 25-те години 1980-2005 до 
около 58 млрд. тона суровини (и още 40 
млрд. тона материали, разкопани само 
за да се получи достъп до желаните 
ресурси).25

Осъзнаване и действие 
по неочаквани заплахи

Тъй като се основават на науката, съ-
временните общества рано или късно 
научават за неочакваните и понякога 
неволни последици от превръщането 
на все по-голям дял от природните 
ресурси на планетата в стоки. По-
степенно стигаме до разбирането, че 
изчерпваме ресурсите с неустойчиви 
темпове, разпространяваме опасни 
замърсители, увреждаме екосистемите 
и застрашаваме с объркване клима-
тичния баланс на планетата.

Но това осъзнаване се усложня-
ва от факта, че общото влияние на 

човешките дейности върху околната 
среда невинаги е ясно забележимо. 
Екологичните промени се осъществя-
ват не по линеен, предсказуем начин, 
който може да бъде изучаван отделно 
от други фактори, а по-скоро водят 
до неочаквана непоследователност, 
синергетизъм, обратни връзки и кас-
кадни ефекти. (Вж. Таблица 1-3.) А 
тези феномени могат да се подсилват 
едни други – т. е. обратните връзки 
могат да породят непоследователност, 
непоследователността може да доведе 
до синергизъм, а синергизмът може 
да предизвика каскадни ефекти. По 
такъв начин общата цена на съвремен-
ните удобства често остава скрита и 
понякога може да бъде почувствана 
чак след години или десетилетия при 
движението по този път.26

Големият снеговалеж в североиз-
точната част на САЩ през ноември 
2014 г. е още една илюстрация на 
такива сложни взаимодействия. Бър-
зото изчезване на арктическия лед 
в северната част на Скандинавския 
полуостров заради по-високите тем-
ператури кара океанските дълбини да 
абсорбират повече слънчева енергия 
през лятото. През есента натрупаната 
топлина се освобождава обратно в 
атмосферата и нарушава близките до 
полюса въздушни течения, които оп-
ределят по-голямата част от времето 
в Северното полукълбо. Учените са 
установили, че балонът от топъл въз-
дух създава в струйните течения фронт 
с изпъкналост на север. Това на свой 
ред създава на повърхността райони 
с високо налягане, циркулиращи по 
часовниковата стрелка и издърпващи 
студен въздух от Арктика към Северна 
Евразия – което създава вдлъбнатина 
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от юг в струйното течение. Насочената 
на север изпъкналост на струйното 
течение над Скандинавския полуос-
тров и вдлъбнатината от юг над Азия 
създават заедно модел, който изпраща 
енергия към стратосферата и разру-
шава полярното въздушно течение. 
Вследствие на това студеният аркти-
чески въздух бива изтласкан на юг, 

създавайки идеални условия за силни 
снеговалежи. Учените смятат, че на-
рушенията на струйното течение и на 
полярните течения ще стават по-чести 
в бъдеще, тъй като парниковите газове 
продължават да нарастват.27

С научните изследвания на такива 
екологични последици нещата стават 
все по-сложни. Научните открития 

Семената на съвременните заплахи

Таблица 1-2. Социални, икономически и екологични тенденции между първата 
и втората среща на високо равнище в Рио

Тенденции Процент на промяна, 
1992–2012

Население и икономика Градско население 26

Световен брутен вътрешен продукт 
(БВП) 75

Световен БВП на човек 39

Световна търговия 311

Продоволствие и селско 
стопанство

Индекс на продоволственото производ-
ство 45

Напоявана площ 21

Площ с органично земеделие 240

Дял на изцяло експлоатираната рибна 
популация 13

Промишленост Производство на цимент 170

Производство на стомана 100

Производство на електроенергия 66

Производство на пластмаси 130

Транспорт Производство на пътнически коли 88

Автопарк от пътнически коли 73

Въздушен транспорт, пътници 100

Въздушен транспорт, товари 230

Атмосфера Емисии на въглероден двуокис 36

Използване на изчерпващи озона веще-
ства -93

Източник: вж. бележка 25.



20  |  Състоянието на планетата 2015

трябва да бъдат превърнати в пътна 
карта за обществото – какво да прави 
и какво да не прави. Едно нещо напри-
мер е обществото да спазва принципа 
на предпазливостта (според който ако 
за едно действие се предполага, че 
причинява вреда, тежестта на доказ-
ването, че то не е вредно, пада върху 
този, който извършва действието). Но 
съвсем друго е да се накара обще-
ството да го спазва. Съпротивата към 
необходимата промяна не е изненад-
ваща в случаите, когато става дума 
например за качеството на местния 
въздух и води, или когато даден вид 

е застрашен от изчезване. В края на 
краищата хората щедро демонстрират 
желание да жертват благосъстоянието 
на определени други групи хора (или 
животни и т. н.) в замяна на кратко-
срочни придобивки. 

Тъй като обаче самата цивилизация 
виси на косъм, промяната пред лицето 
на климатичния хаос би трябвало да 
е много лесна. Но политиката по из-
мененията на климата до този момент 
показва колко ограничено е желание-
то на обществото да действа според 
научните мнения. Политическият 
процес, чрез който това може да бъде 

Таблица 1-3. Типове неочаквани екологични промени

Тип на промяната Дефиниция

Непоследователност Рязка промяна на тенденция или на предишно стабилно състояние.

Пример: Свръхуловът на риба води до внезапен срив на рибните 
популации, вместо до постепенен спад.

Синергизъм Промяна, при която два или повече феномена се съчетават и оказ-
ват влияние, което е по-голямо от сумата на техните влияния 
поотделно.

Пример: Влиянието на наводненията се усилва от съчетаването 
на обезлесяване и прираст на населението в районите, уязвими на 
наводнение.

Обратна връзка Цикъл на промяна, която се самоусилва.

Пример: Топенето на арктическия лед заради промените на клима-
та причинява по-бързо затопляне на океаните, което на свой ред 
ускорява загубата на лед.

Каскадни ефекти Ефекти, които се проявяват, когато промяна в един компонент 
на системата води до промяна на друг компонент, който на свой 
ред променя друг компонент и т. н.

Пример: Намаляването на популацията на херингата потиска 
развитието на популациите на морския лъв и на тюлените, което 
кара хищните делфини да ловуват други видове. Колапсът на дру-
гите популации води до експлозивен ръст на морските таралежи 
(любима плячка на другите), но унищожава колониите от водо-
расли, с които те се хранят, което излага на риск други морски 
видове.

Източник: Вж. бележка 26.
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изпълнено, неминуемо е труден, като 
се има предвид, че усилията за стаби-
лизиране на климата засягат всички 
аспекти на човешкото общество. Но 
през последните години това става 
все по-трудно заради нарастващото 
влияние на парите върху електоралния 
и законодателния процес. В битката да 
се направи това, което е необходимо 
за дългосрочното оцеляване на чове-
чеството, съчетанието на нежелание, 
краткосрочно мислене, печалбарски 
интереси и човешко високомерие е 
трудно, ако не и невъзможно, за пре-
одоляване. 

Да се накара човечеството да при-
знае и да се заеме с екологичните и 
здравните последици никога не е било 
лесна задача. Ето някои примери:
• Оловен бензин. Оловото се добавя 

към бензина умишлено от 20-те 
години насам, след като химици-
те откриват, че това подобрява 
работата на двигателите. Въпреки 
първоначалните опасения, големите 
привърженици на тази практика в 
САЩ – „Дженерал 
мотърс“ и „Дюпон“, 
успяваха в продълже-
ние на десетилетия да 
предотвратят налага-
нето на ограничения. 
През 60-те и 70-те 
години медицински-
те изследвания по-
казаха, че оловният 
бензин води до пови-
шаване на равнището 
на олово в кръвта на 
хората. Съветският 
съюз първи забрани 
тази практика през 
1967 година. САЩ се 

отказаха от оловния бензин в края 
на 70-те години, Япония и Западна 
Европа – в края на 80-те, а много 
други страни – през 90-те години. 
В някои държави, като САЩ напри-
мер, фактът, че каталитичните кон-
вертори – устройства, въведени да 
намалят емисиите на въглеводороди 
и въглероден окис – функционират 
правилно само при безоловен бен-
зин, помогна много за постигане на 
политическа промяна. Към 2011 г. 
оловото беше премахнато от бен-
зина в 175 държави, което доведе до 
90-процентен спад на равнищата на 
олово в кръвта в световен мащаб и 
според оценките спасява живота на 
1,2 млн. души годишно.28

• Фотохимичен смог. Тази кафява 
мъгла, тормозеща много градове, 
може да предизвика възпаление на 
дихателните пътища и да намали ка-
пацитета на белите дробове, както и 
да засегне здравето на посевите и го-
рите. Извън влиянието на отделните 
замърсители на въздуха, смогът има 

Семената на съвременните заплахи

Кула с антена в смога на Шанхай, 2007 г.
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синергетичен ефект заради коктейла 
от вещества, в това число приземен 
озон, серен двуокис, азотни окиси и 
въглероден окис. За първи път беше 
идентифициран в началото на 20 
век, когато изгарянето на въглища 
в градовете беше нещо обичайно 
(както е сега в китайските градове), 
докато „модерната“ форма на смога 
се дължи на транспортните и про-
мишлените емисии и се превърна в 
проблем след 50-те години. Мерки-
те за контрол на замърсяването на 
въздуха и по-чистите автомобилни 
горива до някаква степен облекчиха 
положението, въпреки че смогът 
продължава да бъде здравен про-
блем в много градове по света.29

• Увреждащи озона ХФВ. Този клас от 
химикали, наречени хлорфлуоровъ-
глероди (ХФВ), първоначално беше 
оценяван високо заради повсемест-
ната му употреба в хладилници, ае-
розолни спрейове, пожарогасители, 
разтворители. Но след средата на 
70-те години се натрупаха научни до-
казателства, че ХФВ увреждат озоно-
вия слой на земята, който предпазва 
хората, животните и растенията от 
опасната ултравиолетова радиация. 
Към средата на 80-те години, при 
драматичното сезонно изтъняване 
на озоновия слой над Антарктика, 
правителствата най-после се задей-
стваха. Монреалският протокол за 
веществата, изчерпващи озоновия 
слой, приет през 1987 г., доведе до 
значително намаляване на употреба-
та на ХФВ – спад с 96 процента към 
2005 година. Един доклад на ЮНЕП 
от септември 2014 г. установява, че 
озоновият слой бавно се подобрява 
и вероятно ще се възстанови към 

средата на века. Но има и скрити 
заплахи, свързани с хидрофлуорвъ-
глеродите (ХХФВ), които дойдоха да 
заменят ХФВ. Като се има предвид, 
че ХХФВ са мощен парников газ, 
трябва да бъде разработена по-без-
опасна алтернатива.30

• Супербактерии. Животновъдният 
отрасъл се характеризира с увели-
чаване на промишлените методи, 
при които животните се държат в 
затворени в претъпкани помещения. 
Дават им се големи дози антиби-
отици за ускоряване на растежа и 
за намаляване на вероятността от 
избухване на болести. В САЩ при 
животновъдните дейности се използ-
ват четири пъти повече антибиотици, 
отколкото за лечение на хора. Но 
такива безразборни практики са за-
плаха за ефективността на антибио-
тиците при хората – заплаха, която е 
осъзната нашироко, но по която не се 
върши нищо. Подобен проблем има 
и при използването на пестициди, 
както и при създаването на генетич-
но модифицирани семена, които из-
пускат собствени пестициди. Когато 
вредителите създадат устойчивост 
спрямо такива продук ти, фермерите 
ще се изправят пред катастрофален 
провал на реколтите.31

Измененията на климата засилват 
този вид проблеми. Човечеството 
твърде бавно схваща растящата ре-
алност на дестабилизирането на кли-
мата. Въпреки че учените хвърлиха 
светлина върху вероятните последици 
от повишаването на морското равни-
ще, засушаванията, наводненията и 
супер бурите, някои предизвикател-
ства остават неразкрити или поне 
недооценени. Тези предизвикателства 
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– някои от които се обсъждат в след-
ващите глави – са свързани не само с 
динамиката на самата околна среда, 
но и със социалната, икономическата 
и политическата сфера.

Енергия, кредити и краят на рас-
тежа. Благоденстващите икономики и 
културата на растежа, които индустри-
ализираните държави приемат за нор-
мални и към които се стремят повечето 
други страни, се основават на евтина 
(предимно изкопаема) енергия. Но, 
както обяснява Глава 2, ние вече сме 
впрегнали леснодостъпната енергия, 
така че стремежът към продължаване 
на растежа е свързан с растящи коли-
чества енергия и парични инвестиции, 
което оставя малко за всички други 
дейности. Освен това хилядите енер-
гийни „роби“, които работят за нас, се 
движат по опънато въже – енергията 
трябва да бъде достатъчно скъпа, за да 
бъде печеливша за производителите, и 
достатъчно евтина, за да бъде достъпна 
за потребителите. Колкото по-високи 
са цените, за да се поддържа произ-
водството, толкова по-вероятно е да 
намалее търсенето, да 
настъпи икономическа 
криза и да нарастват 
дълговете.

Обуздаване на рас-
тежа. Икономическият 
растеж е в основата на 
повечето екологични 
проблеми и е създал 
свят, в който човешките 
дейности са се разрас-
нали твърде много, за 
да се приспособят към 
планетата по устойчив 
начин. Горите се изси-
чат, реките пресъхват, 

биологичните видове изчезват, а хората 
променят климата – всичко това се 
прави в преследване на растеж. Но 
малцина осъзнават, че самият растеж 
трябва да бъде изоставен като наци-
онална цел. Най-често растежът се 
разглежда като неизбежен и задължи-
телен, но като въпрос на националната 
политика той е едва на 50 години. За 
щастие, както смятат авторите на Гла-
ва 3, придвижването към икономика, 
която не се ръководи от растеж на ма-
териалното производство – но все пак 
предлага адекватна заетост и намаля-
ва неравенството и влиянието върху 
околната среда, – е постижимо.

Блокирани активи. Продължава-
щите инвестиции в енергийна сис-
тема, основана на изкопаеми горива 
– и по-специално в такива форми на 
„крайна енергия“ като битуминозни 
пясъци, арктически нефтени находища, 
шистов нефт и газ и въглища, заради 
които се преместват планини, – ще 
вкара обществата в улица без изход. 
Учените предупреждават, че по-го-
лямата част от доказаните световни 
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Закърняло от сушата соево растение под лятното слънце в Арканзас.
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запаси от изкопаеми горива може да 
останат недокоснати, ако светът иска 
да избегне неконтролирана промяна на 
климата. По-нататъшното инвестира-
не в тях – и по този начин увеличаване 
на въглеродния „балон“ – излага на 
непредвидим риск не само енергийни-
те компании и износителите на изко-
паеми горива (проблемът е разгледан 
в Глава 4), но и пенсионните фондове, 
местните власти и други, които инвес-
тират в такива компании с цел дъл-
госрочна финансова възвръщаемост. 
При липса на алтернативна политика 
светът може да се изправи пред непри-
ятен избор между климатичен хаос и 
икономическа гибел.

Намаляващи добиви. Загубата или 
увреждането на ключови селскосто-
пански ресурси – особено земи, води 
и стабилен климат – води до световна 
селскостопанска система, при която 
повечето страни зависят от между-
народните пазари за снабдяване с ос-
новни продоволствени стоки. Глава 5 
предупреждава, че стратегията за внос 
на продоволствие намалява натиска 
върху земеделските ресурси, особено 
води, в много държави, но също така 
прави уязвими страните вносителки от 
нарушаване на доставките при лоши 
реколти, политическа манипулация и 
други фактори, които са извън техния 
контрол.

Упадък на океаните. Повечето хора 
прекарват малко време във или край 
океаните, но животът ни е дълбоко 
свързан с тяхното състояние. Това 
състояние става все по-бедствено. 
Свръхуловът намалява способността 
на океаните да осигуряват белтъчини, 
от които са зависими близо 3 милиарда 
души. Океанските води служат и като 

гигантски склад за причинените от 
човека въглеродни емисии и за топли-
ната, която улавят от атмосферата, но 
темповете на абсорбиране на емисии 
и на топлина се забавят. А поемането 
на въглерод променя киселинността на 
океанските води, които на свой ред за-
страшават важни морски организми и 
дори самата морска хранителна верига. 
Глава 6 се спира на тези опасности.

Арктика се променя. Арктика е 
показателен пример за влиянието на 
измененията на климата, особено с 
тревожното намаляване на обхвата на 
летния морски лед и с влиянието на 
неговата положителна обратна връзка 
върху затоплянето. Регионът е област 
на спорове, тъй като разширяването 
на откритите води привлича арктиче-
ските държави с перспективите си за 
лесен достъп до нефт и други ресурси. 
Но както показва Глава 7, почти неза-
белязана е борбата на арктическите 
народи да гарантират, че съдбата на 
региона, който те наричат свой дом, е в 
техните ръце, а не на южняците, които 
се стремят да им наложат собствения 
си политически дневен ред.

Поява на болести от животните. 
Човешките дейности разрушават 
екологичните системи в целия свят и 
увеличават вероятността за премина-
ване на заразни болести от животните 
към хората, както вече се случи с ви-
руса „Ебола“ и ХИВ/СПИН. Учените 
смятат, че над 60 процента от 400-те 
нови инфекциозни болести сред хо-
рата през последните 70 години имат 
животински произход. И тази заплаха 
се увеличава, тъй като промяната на 
земеползването сближава животните 
и хората, отглеждането на животни 
се интензифицира, а използването 
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на антибиотици за жи-
вотните расте. Глава 8 
заключава, че незави-
симо от повишеното 
внимание към широко 
известни пандемии като 
„Ебола“ правителствата 
не признават публич-
но, че такива случаи 
са системен, глобален 
проблем.

Климатични миг-
ранти. Накрая, пресел-
ването на хора заради 
климатичните промени 
и други сериозни еколо-
гични проблеми може 
да подкопае социалната 
тъкан на засегнатите 
общества, както и да предизвика рас-
тяща надпревара за ресурси, работни 
места и социални услуги в районите 
на преселване. Скоростта, посоката 
и обхватът на придвижването на това 
население днес остават главно въпрос 
на конюнктура, но те могат да имат 
дълбоки дестабилизиращи икономи-
чески и политически последици в бъ-
деще. Глава 9 твърди, че навременните 
мерки за приспособяване – в това 
число подкрепа на мигрантите, както 
и на тези, които нямат ресурси да се 
придвижват – могат да помогнат на 
отделните хора и на обществата като 
цяло да се справят с последиците от 
климатичните промени.

Заключение

Човешката изобретателност е форми-
рала технически напреднали общества 
и е максимализирала производството 
на стоки и услуги. Нашите иконо-

мически системи са програмирани 
да изстискват все повече ресурси от 
планетата, която е във все по-голяма 
опасност – независимо дали това е 
повече нефт и газ от подземни залежи, 
повече мляко от една крава или повече 
икономически излишъци от човешката 
работна сила. Въпреки че обсъждането 
на политическите системи често се 
върти около възвишени идеи като сво-
бода, демокрация и различни форми 
на представителство, те са създадени 
така, че да подкрепят процесите на 
максимализиране на материалните 
потоци.

Но този успех дойде за сметка на 
намаляване на биологичното разно-
образие и излагане на риск на при-
родните системи. И той е резултат на 
сравнително малък набор от фактори 
и обстоятелства, простиращи се от 
природни условия до човешки инсти-
туции. Но самите тези обстоятелства 
един ден могат да бъдат пометени 
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Специалисти от американската армия анализират вируса на „Ебола” 
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от тежки сътресения, причинени от 
дестабилизирането на климата, и това 
поставя въпроса за способността на 
обществата не само да се развиват, 
но и да се приспособяват и евентуал-
но дори да оцеляват. Това се отнася 
особено за случаи, в които обществата 
не успяват да осъзнаят достатъчно 
навреме скритите заплахи.

Самите основи на съвременните 
успехи – например високата степен 
на специализация, усложненост и 
многобройни взаимовръзки – могат 
много лесно да се окажат ахилесова 
пета на човечеството. Специализаци-
ята е нещо добро само при определени 
строго контролирани параметри, но 
при променени обстоятелства тя може 
да бъде безполезна. Сложността и 
взаимовръзките умножават силата и 
предимствата на една жизнеспособна 
система, но те могат също така да я 
направят възприемчива за бърза кас-
када от дестабилизиращи влияния. 
Подобна високопроизводителна сис-
тема на практика не е гъвкава, защото 
е съсредоточена върху постоянното 
намаляване на всякакво отпускане и 
излишество – именно характеристи-
ките, които позволяват на гъвкавостта 
да се прояви. Авторът Томас Хоумър-
Диксън цитира Бъз Холинг, водещ ка-

надски еколог, който предупреждава, 
че колкото по-дълго една система е 
заключена в траекторията на неус-
тойчив растеж, „толкова по-голяма е 
нейната уязвимост и толкова по-голям 
и драматичен би бил колапсът £“.32

Погледнато от тази по-широка глед-
на точка, е ясно, че предизвикателство-
то за човечеството днес вече не е това, 
което е било през 60-те и 70-те години, 
когато разработването на технологии 
за намаляване на замърсяването и 
намаляването на степента, до която се 
пилеят ресурсите, осигуряваха повече 
или по-малко адекватен отговор на 
най-неотложните проблеми на деня. 
Сега светът се нуждае от приемането 
на решения, които променят по фун-
даментален начин цялата система на 
производство и потребление, които 
придвижват обществата от условията 
на излишък на енергия и материали 
към недостиг, и които създават пред-
видливост, необходима за осъзнава-
нето на все още скритите заплахи за 
устойчивото развитие. Това отива да-
леч отвъд царството на техническите 
приспособявания и изисква мащабни 
социални, икономически и политиче-
ски промени – усилие за създаване 
на основи за по-устойчива човешка 
цивилизация.




