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Woda – surowiec krytyczny Chin
Adam Maksymowicz1
W najnowszym raporcie o zasobach
wodnych Chin organizacja China Dialogue informuje o kryzysie zaopatrzenia
w wodê wszystkich ga³êzi gospodarki
tego kraju, poczynaj¹c od dostaw wody
pitnej dla miast oraz potrzeb rolnictwa
i gospodarstw wiejskich, a koñcz¹c na
produkcji przemys³owej. Raport ten
(Parton, 2018) rozpoczyna siê od stwierdzenia, ¿e Chiny maj¹ 20% œwiatowej populacji, ale tylko
7% zasobów wody. Problem ten pogarsza zanieczyszczenie i nieefektywne u¿ytkowanie wód. Autorzy raportu
dowodz¹, ¿e niedobór wody na pó³nocy Chin zagra¿a stabilnoœci spo³ecznej i gospodarczej, a nastêpnie szczegó³owo
wyjaœniaj¹, dlaczego jest potrzebne ca³oœciowe podejœcie
do rozwi¹zania problemu. Zwracaj¹ tak¿e uwagê na globalne implikacje i mo¿liwoœci wynikaj¹ce z niedoboru
wody.
Sukces Chin lub jego brak w radzeniu sobie z kryzysem
wodnym mo¿e mieæ ogromne znaczenie nie tylko dla Chin,
ale tak¿e dla reszty œwiata. To niepowodzenie znacznie
wp³ynê³oby na ograniczenie œwiatowego handlu, spadek
inwestycji i zatrudnienia. W najgorszym przypadku wp³ynie
na wzrost nielegalnej migracji ludnoœci. Jednym z postulowanych rozwi¹zañ tego problemu ma byæ wykorzystanie
wód transgranicznych. Chiny bêd¹ prowadziæ w tym celu
rozmowy dyplomatyczne i zawieraæ wzajemnie korzystne
umowy dostêpu do wód s³odkich znajduj¹cych siê poza
granicami tego kraju. Problemem zaopatrzenia w wodê
Chin jest osobiœcie zainteresowany przywódca Xi Jinping,
gdy¿ jego rozwi¹zanie warunkuje osi¹gniêcie wszystkich
innych celów, takich jak wzrost zamo¿noœci i dobrobytu
ludnoœci tego kraju. W podsumowaniu raportu stwierdzono, ¿e: Chiny mog¹ drukowaæ dowoln¹ iloœæ pieniêdzy, ale
nie mog¹ drukowaæ wody (Parton, 2018).
WODA – SUROWIEC KRYTYCZNY
W Europie i pañstwach Zachodu zasoby s³odkiej wody
nie s¹ zaliczane do surowców krytycznych. Jednak coraz
czêstsze susze na tym kontynencie powoduj¹ znacz¹ce straty w rolnictwie. Niezale¿nie od dyskusyjnych przyczyn
ocieplenia klimatu, proces ten coraz bardziej wp³ywa na
ograniczanie dostêpu do s³odkich wód. W XX w. okresy
braku opadów najczêœciej wystêpowa³y na kontynencie
afrykañskim – 462 razy, potem w Azji – 165 razy i obu
Amerykach – 128 razy. W Europie susza wyst¹pi³a w tym
czasie 30 razy, podobnie jak na obszarze Oceanii – 22 razy.
Zagro¿enie to, choæ w Europie jest jednym z najmniejszych,
w skutkach jest niew¹tpliwie dokuczliwe i przynosi
znacz¹ce straty materialne (Kowalczak, 2007).
Wody podziemne s¹ wydobywane metodami górniczymi (sztolnie, studnie, g³êbokie otwory wiertnicze), a ich
zasoby odpowiadaj¹ polskiej definicji z³ó¿ – z³o¿em kopaliny jest naturalne nagromadzenie minera³ów, ska³ oraz
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innych substancji, których wydobywanie mo¿e przynieœæ
korzyœæ gospodarcz¹ (ustawa z dnia 11 czerwca 2011 r –
Prawo geologiczne i górnicze). Zatem wodê nale¿y zaliczyæ do innych substancji (podobnie jak gaz ziemny, czy
ropê naftow¹), których wydobywanie tak z powierzchni,
jak i z g³êbi ziemi niew¹tpliwie przynosi korzyœæ gospodarcz¹.
Rozpatrywanie problemu niedoboru wody na przyk³adzie najbardziej dotkniêtego suszami kontynentu afrykañskiego mia³oby znaczenie raczej sprawozdawcze ani¿eli
zapobiegawcze. Choæ i tutaj podejmowano docelowe próby dostaw s³odkiej wody, czego przyk³adem mo¿e byæ
budowa systemu g³êbinowych studni na Saharze i gigantycznych tuneli przesy³owych w Libii. Podobne rozwi¹zania, jednak na znacznie mniejsz¹ skalê, podjêto
równie¿ w celu zaopatrzenia w wodê RPA i innych krajów
Afryki (Kowalczyk, 2007). Wraz ze wzrostem populacji
problem braku wody staje siê globalny i wywiera coraz
wiêkszy nacisk na produkcjê ¿ywnoœci, która mo¿e zadecydowaæ o mocarstwowej pozycji poszczególnych krajów.
Kryzysowi wodnemu w Chinach warto siê przyjrzeæ dlatego, ¿e kraj ten posiada zarówno finansowe, jak i technologiczne mo¿liwoœci opracowania systemu zapobiegania
skutkom susz i nêkaj¹cych go powodzi i mo¿e innym
s³u¿yæ za wzór. Konkluzja z tych rozwa¿añ sprowadza siê
do stwierdzenia, ¿e: Nie mo¿esz jeœæ ani piæ pieniêdzy…
(Smith, 2019).
SUCHE CHINY
Burzliwy rozwój gospodarczy Chin, postêpuj¹cy od
1978 r., spowodowa³ znaczne ubytki w zasobach wód
dostêpnych zarówno do celów pitnych, jak i przede wszystkim rolniczych i przemys³owych. Chiny zajmuj¹ 6. miejsce
na œwiecie pod wzglêdem rezerw wodnych, ale ponad
po³owa obszarów w siedmiu najwiêkszych dorzeczach kraju
zosta³a zanieczyszczona. Z 35 najwiêkszych jezior w Chinach tylko 18 jest czystych, a woda z 40% Ÿróde³ nie nadaje
siê do spo¿ycia. Spowodowane jest to przez zrzucanie nieoczyszczonej wody przemys³owej, jak równie¿ ekstremalnie wysokie zanieczyszczenie powietrza i powszechne
zanieczyszczenie gleby (Russia Insider, 2018).
W raporcie China Dialogue stwierdzono, ¿e pod wzglêdem zasobów wodnych Chiny dziel¹ siê na czêœæ
po³udniow¹ – zasobn¹ w wodê i pó³nocn¹ – z jej deficytem
(Parton, 2018). Podzia³ ten ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa, które zu¿ywa 65% zasobów wodnych tego kraju.
Wed³ug Partona (2018) problem polega na tym, ¿e 80%
wody znajduje siê w po³udniowych Chinach, a 20% w
pó³nocnych. Ze wzglêdu na wystêpowanie ¿yznych gleb,
produkcja rolnicza jest skupiona akurat w pó³nocnej, suchszej czêœci kraju. Oznacza to, ¿e osiem pó³nocnych prowincji cierpi na dotkliwy niedobór wody, cztery na niedobór, a kolejne dwie (Xinjiang i Mongolia Wewnêtrzna) s¹
w du¿ej mierze pustynne. W sumie z tych 14 prowincji
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pochodzi 38% produkcji chiñskiego rolnictwa, 46% przemys³u, 50% energii (wêgiel i energia j¹drowa zu¿ywaj¹
du¿o wody) i 41% ludnoœci. Ostatnio sytuacja sta³a siê
szczególnie dotkliwa dla prowincji Jiangsu, która z powodu wysokich temperatur i braku opadów prze¿ywa najsuchszy rok od 60 lat. Trwaj¹ca blisko pó³ roku susza
dotknê³a ju¿ 16 okrêgów, m.in. Xushon, Lianyungang,
Huai’an, Yancheng i Suqian. Poziom wody w lokalnych
jeziorach osi¹gn¹³ stan martwej wody (Caxin, 2019). Obecnie z niedoborem wody boryka siê 400 chiñskich miast,
z których 110 cierpi na jej powa¿ny brak. Symboliczna pod
tym wzglêdem jest sytuacja w stolicy pañstwa. Liu Changming, emerytowany hydrogeolog z Chiñskiej Akademii
Nauk w Pekinie wspomina: Gdy 60 lat temu po raz pierwszy przyby³em do Pekinu, wszêdzie by³y Ÿród³a. Niektóre
bulgota³y na wysokoœæ pó³ metra. By³y pola ry¿owe. Teraz
liczba ludnoœci wzros³a siedmiokrotnie, a wokó³ miasta jest
siedem obwodnic. Nie ma ju¿ tak du¿ych zasobów wody
(Schmitz, 2016). W Pekinie w tym czasie poziom wód
gruntowych obni¿y³ siê od 100 do 300 m (FAO, 2012).
NOWA STRATEGIA WODNA CHIN
Azjatyckie media, maj¹ce znacznie lepsze rozeznanie
w problemach chiñskiej gospodarki od zachodnich dziennikarzy, podkreœlaj¹, ¿e problemy gospodarki wodnej skupiaj¹ uwagê polityków i ludnoœci Chin w znacznie
wiêkszym stopniu ani¿eli skutki wojny handlowej z USA
(Asia Times, 2018). Od wielu lat jest tu dyskutowana strategia skierowania nadmiaru wód z po³udnia na pó³nocne
tereny rolnicze. Projekt ten, okreœlany mianem czerwonego
sztandaru rzek, by³ przedmiotem wielu analiz, seminariów
i projektów technicznych. Spotka³ siê on z krytyk¹, przede
wszystkim ze strony Indii, dla których wody z g³ównych
rzek maj¹cych swój pocz¹tek w Himalajach (Ganges i Brahmaputra), maj¹ zasadnicze znaczenie cywilizacyjne i gospodarcze. Pojawi³y siê te¿ protesty chiñskich dzia³aczy ds.
ochrony œrodowiska oraz ukaza³y siê liczne negatywne
opinie na ten temat w zachodnich mediach. W odpowiedzi
Chiny podkreœli³y, ¿e rz¹d nigdy tego projektu nie zaakceptowa³, jednak dopuszcza³ do swobodnej dyskusji na
ten temat (Dawson, Schrader, 2018).
W niewielkiej skali projekt transferu wód zrealizowano
w 2015 r., przez doprowadzenie wody z rzeki Jangcy do
Pekinu – w iloœci ok. 822 ml m3 rocznie (ok. 100 000 m3/d),
co tylko czêœciowo z³agodzi³o deficyt. Istnieje zapotrzebowanie na kolejnych 600 mln m3 wody (ok. 75 000 m3/d).
Ostatecznie temat ten zosta³ zamkniêty w kilku wyst¹pieniach Xi Jinpinga, który nakreœli³ now¹ strategiê wodn¹.
Najpierw sprzeciwi³ siê on dalszemu zagospodarowywaniu
wody z rzeki Jangcy. Powiedzia³, ¿e nie bêdzie ¿adnych
nowych projektów. Rzeka Jangcy wymaga ochrony, a nie
budowy nowych obiektów hydrotechnicznych (Jing, 2016).
Na XIX Kongresie Komunistycznej Partii Chin w paŸdzierniku 2017 r. Xi ochronê œrodowiska postawi³ na pierwszym
miejscu wœród priorytetów politycznych. Podkreœli³, ¿e
wzrost PKB nie jest ju¿ g³ównym wyznacznikiem promocji
– œrodowisko przejmuje kontrolê. Jednym z elementów
nowej polityki w sprawach wody ma byæ zaniechanie jej
dotowania zarówno dla przemys³u, jak i dla ludnoœci (Parton, 2018). Rz¹d zapowiedzia³, ¿e zacznie zachêcaæ ludzi do
oszczêdzania wody i jedzenia ziemniaków zamiast tradycyjnych zbó¿, takich jak ry¿ i pszenica, których uprawa wymaga
wiêkszego zu¿ycia wody (Chen, 2015).

WODA Z ROSJI
Od kilku lat trwa w Rosji debata nad zaopatrzeniem
pó³nocnych prowincji Chin w wodê z rejonu rosyjskiego
A³taju. Chiny opracowa³y projekt skierowania wód z tych
gór do zachodnich Chin przez Kazachstan. Zainteresowanie Rosji tym projektem wynika z katastrofalnych, wiosennych powodzi, jakie nawiedzaj¹ A³taj (Radio Free Europe,
2018). Budowa tego wodnego ruroci¹gu o d³ugoœci
1200–1500 km, instalowanego w dwóch etapach, ma kosztowaæ ok. 80 mld USD (UAWire, 2018). W pierwszym etapie, kosztuj¹cym 10–13 mld USD, ruroci¹g dostarcza³by od
600 do 700 mln m3 wody rocznie. W drugim etapie, który
ma byæ zrealizowany w ci¹gu najbli¿szych dwóch dziesiêcioleci, doprowadza³by od 1,8 do 2,4 mld m3 wody rocznie
z Syberii do Chin i kosztowa³ 70–75 mld USD. Projekt ten
ma byæ finansowany przez miêdzynarodowe instytucje,
takie jak Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank
Œwiatowy (Goble, 2018). Dla porównania budowa rosyjskiego ruroci¹gu gazowego do Chin – Si³a Syberii o d³ugoœci 3000 km – bêdzie kosztowaæ ok. 55 mld USD (Foy,
2018). Tak skomentowa³ ten projekt prof. Stepan Svartsev, ekspert ds. hydrogeologii z Uniwersytetu w Tomsku: Woda jest takim samym surowcem jak zasoby ropy
naftowej, gazu i z³ota i prêdzej czy póŸniej zaczniemy j¹
sprzedawaæ. Teraz dzieje siê to w sklepach. Woda staje
siê towarem, a z czasem stanie siê ona bardziej wartoœciowa ni¿ ropa naftowa. Powinniœmy byæ na to przygotowani
(Siberian Times, 2016).
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