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ZASOBY NATURALNE ARKTYKI JAKO POTENCJALNE 
ŹRÓDŁO WOJNY PRZYSZŁO ŚCI  

 

Abstrakt: w artykule poruszono kwestie, które od niedawna stały się istotnym problemem dla 
światowej gospodarki i jednocześnie ujawniły niebagatelny problem, jakim jest wyczerpywanie 
zasobów naturalnych na Ziemi. Mowa w nim o konflikcie o zasoby naturalne Arktyki, której 
bogactwo wraz z ocieplaniem klimatu dają możliwość zdobycia władzy i potęgi finansowej 
starym imperiom, a także pozwalają na włączenie się do gry na arenie międzynarodowej nowym 
państwom. Ideą artykułu jest pokazanie Arktyki w kontekście pola konfrontacji i przedmiotu 
potencjalnej wojny o zasoby naturalne w oparciu o teoretyczne wizje wyczerpywania zasobów 
naturalnych. 
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WSTĘP 
 

Współcześnie dużo uwagi poświęca się problematyce wojen na tle 
ekonomicznym, których pierwotnym i zarazem historycznym przesłaniem jest zdobycie 
lub umocnienie władzy, powiększanie stref wpływów oraz dominacja na arenie 
międzynarodowej. Innym przesłaniem wojen tego typu jest wyczerpywanie zasobów 
naturalnych i walka mocarstw o nieograniczony do nich dostęp. O ile wojny na tle 
ekonomicznym nie są czymś nowym, to wyczerpywanie zasobów, jako ich źródło jest 
rozpatrywane w naukowy sposób stosunkowo od niedawna. Świadczy o tym szereg 
teorii posiadających swoje źródła poznawcze w XVIII wieku, kiedy to Tomas Malthus 
po raz pierwszy zwrócił uwagę na problem przeludnienia Ziemi w odniesieniu do 
lawinowego zużywania wszelkich zasobów naturalnych. Poglądy Malthusa opierają się 
na hipotezie twierdzącej, że: zbyt duży wzrost demograficzny może doprowadzić do 
wyczerpania zasobów naturalnych i upadku przeludnionych państw2. Współcześnie 
ocenia się, że teza T. Malthusa, choć powstała w XVIII wieku, idealnie opisuje realia 
współczesności. Stała się również podstawą do kolejnych, teorii opisujących zależności 
pomiędzy liczbą mieszkańców Ziemi i możliwością ich wyżywienia. Ta jakże odważna, 

                                                 
1 Student I roku stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Członek 

Naukowego Koła Socjologicznego. 
2 P. Boniface, Atlas wojen. Konflikty współczesne i w przyszłości, Bellona, Warszawa 1999, s. 28. 

Malthus twierdził, że jeśli liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności –  
w arytmetycznym, to naturalnym zjawiskiem staje się przeludnienie. Współcześnie ocenia się, że 
teoria Malthusa, choć powstała w XVIII wieku i poddana została krytyce, nadal w niektórych 
aspektach trafnie opisuje realia współczesności, szczególnie w kontekście postulatu dotyczącego 
kontroli i regulacji urodzeń. 
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jak na owe czasy teoria stała się podstawą do naukowych rozważań nad konfliktami 
wybuchającymi na gruncie niedoboru zasobów naturalnych związanych z nadmiernym 
przyrostem naturalnym populacji naszego globu3. Na gruncie takich rozważań nasuwa 
się pytanie dotyczące możliwości wystąpienia w przyszłości wojny o zasoby naturalne. 
A jeśli tak, to o jakie zasoby toczyć się będzie wojna i w jakich rejonach świata? 
Pytanie już dziś nie pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ niedawne wojny przyszłości 
stają się faktem, a polem konfrontacji są takie obszary, jak np. Arktyka. 

1. WYCZERPYWANIE ZASOBÓW – WIZJA PRZYSZŁYCH WOJEN 
 W ŚWIETLE KLASYCZNYCH TEORII 

Jednym z opozycjonistów poglądów Malthusa był Julian Simon, który  
w książce z 1981 roku pt. The Ultimate Resource (Zasób Ostateczny), stwierdził, że 
teoria ta nie przystaje do realiów współczesności, gdyż całkowicie pomija aspekt 
ekonomiczny. Stojąc w opozycji do poglądów T. Malthusa, J. Simon wskazywał, że: 
zmniejszenie ilości danego surowca powoduje zwiększenie jego ceny, a to z kolei staje 
się impulsem do poszukiwania coraz to nowych źródeł tego surowca a następnie 
poszukiwanie jego substytutu4. Opisane zjawisko daje podstawy do postawienia tezy  
o nieskończoności źródeł zasobów naturalnych nawet w obliczu nadmiernego przyrostu 
naturalnego ludności. W teorii tej zasób fizyczny, jako skończony, zastępowany jest 
obiektami abstrakcyjnymi, które dają możliwość substytucji jednych zasobów 
fizycznych przez inne. Idąc tropem rozważań J. Simona, można przyjąć, że postęp 
cywilizacyjny w naturalny sposób dostosowuje się do warunków społeczno – 
ekonomicznych danej epoki, szczególnie w odniesieniu do związków wzrostu populacji 
ludności i zużywania przez nią zasobów naturalnych5. 

Inna teoria, opublikowana przez Paula i Anne Ehrlich w 1971 roku w dziele 
Bomba populacyjna, również zakładała, że wzrost populacji ludności spowoduje 
przeludnienie i lawinowe zużywanie zasobów naturalnych, co w konsekwencji 
doprowadzi do konfliktów pomiędzy społeczeństwami6. Kiedy w 1972 r. Dennis  
L. Meadows wraz z innymi przedstawicielami Klubu Rzymskiego, opublikował raport 
pt. The Limits to Growth (Granice wzrostu), stało się jasne, że publikowane do tej pory 
wizje bomb populacyjnych i wyczerpywania się zasobów już nie są wyłącznie 
przypuszczeniami, ale posiadają mocne fundamenty empiryczne7. Autorzy stwierdzili, 

                                                 
3  Zob. P. i A. Ehrlich, The Population Bomb, revisited, The Electronic Journal of Sustaintable 

Development, 2009(3). Jedna z teorii opisujących związek wyczerpywania się zasobów Ziemi  
z nadmiernym przyrostem naturalnym ludności opublikowana została przez Paula i Anne Ehrlich  
w 1971 roku w dziele Bomba populacyjna. 

4  Zob. J. Simon, The ultimate resource II: People, Materiel and Evironement, University of Maryland, 
College Park/www.juliansimon.com/writings/Ultimate Resource/February 16. 1998/. 

5  M. Bodziany, Jaka przyszłość czeka cywilizację zachodnią? Wojna o zasoby i „bomba populacyjna” 
– dwie wizje przyszłego świata, [w:] M. Żuber (red.), Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Różne 
oblicza bezpieczeństwa, Wyd. WSOWL, Wrocław, s. 23. Według założeń autorów, w 2000 roku 
populacja ludności miała wynieść 7 mld, w 2050 roku – 20 mld, natomiast w 2100 aż 55 mld 
ludności. 

6  M. Bodziany, Społeczne skutki wojen, Bellona nr 2 (2010), Warszawa 2010, s. 98. 
7  M. Bodziany, Jaka przyszłość …., op. cit., s. 28. Na podstawie modelu matematycznego oszacowali, 

że w ciągu 250 lat, czyli do 2195 roku ludzkość i wszelkie formy życia znikną z naszej planety. 
Twierdzili również, że równowaga światowa może zostać osiągnięta dzięki ograniczeniu wzrostu 
liczby ludności, zmniejszenia zużycia zasobów nieodnawialnych oraz racjonalne gospodarowanie 
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że zasoby Ziemi posiadają ograniczoną wielkość, w związku z czym zasadne jest 
ograniczenie tempa wzrostu populacji naszej planety. Ich zdaniem: jeśli obecne trendy 
wzrostowe światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia, produkcji żywności 
 i zużycia zasobów zostaną utrzymane, to w ciągu najbliższych 100 lat osiągnięte 
granice wzrostu tej planety. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem będzie raczej 
gwałtowny, niekontrolowany spadek populacji zarówno liczebności populacji, jak 
 i produkcji przemysłowej8. 

W oparciu o powyższą tezę warto zwrócić uwagę na dwa pytania: Czy wojna  
o zasoby rzeczywiście będzie mieć miejsce? Jeśli tak, to kto w niej weźmie udział  
i o jakie zasoby toczyć się będzie walka?9 Dziś możemy snuć jedynie przypuszczenia, 
choć nie są one pozbawione podstaw empirycznych. Naukowcy twierdzą na podstawie 
badań nad tempem zużycia zasobów, że podobnie jak dziś, również w przyszłości walka 
toczyć się będzie o ropę naftową, gaz ziemny, węgiel oraz co ciekawe, również o wodę 
słodką. Niektóre prognozy mówią, że jeśli weźmie się pod uwagę substytucyjny 
charakter zasobów propagowany przez Juliana Simona,  należy przyjąć, że również o te 
substytuty strategicznych dla światowej gospodarki surowców będzie toczyć się walka. 
W związku z tym należy przypuszczać, że za 50 – 60 lat konflikty między narodami 
mogą przenieść się w wymiar kosmosu, gdzie już dziś odkryto potężne zasoby 
surowców energetycznych, jak np. izotop helu Helium III. To waśnie ten surowiec 
zrewolucjonizuje gospodarkę światową, a świadczy o tym chociażby strategia Chin 
dotycząca podboju kosmosu10. 

2. ZASOBY ARKTYKI 

Dostęp do zasobów naturalnych posiada swój związek z dominacją militarną 
mocarstw. Współcześnie panują dwa rozbieżne poglądy dotyczące kwestii władzy nad 
terytoriami Ziemi i dostępem do ekonomicznych stref wpływów. Pierwszy, 
sformułowany przez H. J. Mackindera głosi, że te mocarstwa, które panują nad Euroazją 

                                                                                                                                               
zasobami odnawialnymi. Model ten, choć niedoskonały, jednak w ocenie współczesnych analityków – 
mimo upływu czasu – w dużym stopniu obrazuje zależność pomiędzy lawinowym przyrostem 
populacji ludzi a zużywaniem zasobów naturalnych. Jest również formą przestrogi dla ludzkości, 
której przesłaniem jest wstrzymanie obecnego tempa wzrostu populacji ludzi i zużywania zasobów 
naturalnych. 

8  D. L. Meadows, D. H. Meadows, J. Randers, W. Behrens III, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 
1973, s. 32. W opozycji do założeń modelu pozostała przywoływana już wcześnie teoria zasobu 
ostatecznego Juliana Simona z 1981 roku oparta na substytucyjnym charakterze zasobów naturalnych. 

9  M. Bodziany, Jaka przyszłość …., op. cit., s. 28. 
10 Zob. M. Bodziany, Jakubczak M., Zagrożenia asymetryczne – nowotwór współczesnego świata  

w obszarze bezpieczeństwa globalnego, [w:] Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Zagrożenia  
i Reagowanie Kryzysowe, M. Żuber (red.), Wyd. WSO WL, Wrocław 2006, s. 81 – 87.Chiny 
prowadzą na szeroką skalę badania w zakresie izotopu helu helium III. Już w 2004 roku Wywiad USA 
już w 2003 roku donosił, że Chiny przygotowują plany podboju kosmosu w celu pozyskiwania  
i przetwarzania tego izotopu poza atmosferą ziemską. Z danych wywiadowczych wynikało, że chińska 
strategia podboju przestrzeni pozaziemskiej podzielona została na trzy etapy: I etap - do 2007 roku- 
wyniesienie satelity na orbitę okołoziemską, którego zadaniem byłoby monitorowanie przestrzeni, II 
etap - do 2010 roku – rozpoczęcie budowy stacji kosmicznej na księżycu mającej na celu 
pozyskiwanie izotopu helu –helium III, III etap - do 2020 roku – produkcja paliw na bazie helu  
i całkowita dominacja w przemyśle energetycznym na świecie. Dziś wiadomo, że prognozy tempa 
podboju kosmosu przez Chiny były dalece przesadzone i pewnie upłynie jeszcze wiele lat zanim plany 
te wejdą w życie. Nie mniej jednak faktem jest, że plany takie istnieją i są wdrażane. 
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i jej zasobami, w rzeczywistości kontrolują cały świat. Drugi pogląd – A. T. Mahana 
opiera się na twierdzeniu, że faktyczną kontrolę nad światem i jego zasobami zapewnia 
panowanie na morzach i oceanach11. Bazując na tych poglądach, Georg Friedman 
wysunął wniosek, że zwycięstwo USA w Zimnej Wojnie było efektem panowania na 
oceanach, natomiast ówczesny Związek Radziecki, jako imperium usytuowane 
geograficznie pomiędzy innymi państwami a pokrywą lodu na północy, raczej nie miał 
możliwości budowania potęgi morskiej, co w decydujący sposób ograniczało jego strefy 
wpływów i możliwość kontrolowania świata. Obecnie dla Rosji rodzi się szansa 
zbudowania potęgi morskiej i zdobycia nowego źródła zasobów ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Stało się to za sprawą ocieplenia klimatu i topniejących lodów bieguna 
północnego. 

Jak zatem wygląda kwestia zasobów dotąd nieodkrytych? Ile ich jest, kto jest ich 
głównym beneficjentem i gdzie się znajdują? Kiedy wybuchnie konflikt o te bezpańskie 
zasoby i między jakimi państwami? Oto kolejne pytania – już nie retoryczne, ale jakże 
aktualne. Jak wspomniano, walka toczy się o surowce energetyczne, wśród których ropa 
naftowa i gaz ziemny odgrywają najistotniejszą rolę w przemyśle światowym. Te dwa 
surowce stanowią obecnie główne narzędzie walki o wpływy, a także są zarzewiem 
wojen, napięć i antagonizmów różnej skali. 

Przyczyną wojny o zasoby jest nierównomierny do nich dostęp oraz ich znaczenie 
energetyczne. To oznacza, że problem wojen wybuchających na tym gruncie nigdy nie 
zaniknie, a wręcz odwrotnie – będzie się nasilał. Wielkość zasobów ropy naftowej na 
świecie ocenia się na 143 mld 400 mln ton. Tylko w 2001 r. wydobyto jej 3 mld 289 
mln ton, co pozwala na wniosek, że przy aktualnym wydobyciu, starczy jej na 
 43 – 44 lata. Przewiduje się również, że podaż ropy nie nadąży za popytem, co 
spowoduje wzrost cen tego surowca, a w konsekwencji antagonizmy pomiędzy 
państwami OPEC a resztą świata. Największe zasoby tego surowca posiadają Bliski 
 i Środkowy Wschód, w których skupia się aż 64% światowych zasobów. Największe 
zasoby tego surowca pozostają w dyspozycji państw OPEC, które posiadają aż 76% 
światowych12. Kolejne 10,2% ropy naftowej pozostaje w posiadaniu krajów OECD, 
natomiast pozostałe 17,8% zasobów leży w dyspozycji pozostałych państw. 

Jak wiadomo jednym z wielu nieodkrytych obszarów Ziemi kryjących ogromne 
zasoby ropy naftowej i gazu zimnego jest Arktyka. W obliczu zmian klimatycznych  
i kurczenia się pokrywy lodu na Biegunie Północnym sytuacja zdaje się zmieniać na 
korzyść Rosji. Otwierają się bowiem nowe perspektywy czerpania zysków z zasobów 
do niedawna ukrytych pod pokrywą lodów Arktyki. Ponieważ od końca lat 70. XX 
wieku pokrywa lodu w tym rejonie świata skurczyła się o 20%, a prognozy naukowców 
z Uniwersytetu w Cambridge przewidują, że lodowce Arktyki całkowicie znikną już za 
około 30 lat, ukazując nowe zasoby naturalne i otwierając nowe szlaki żeglugowe. 

Jednakże sytuacja ta rodzi zagrożenie pojawienia się nowego typu konfliktu,  
w którym mogą brać udział takie państwa, jak Kanada, USA, Dania, Norwegia 
(administrująca Grenlandię), a także pojmowana w sensie całościowym Unia 
Europejska. Każde z pięciu wymienionych państw ma obecnie wyznaczoną traktatami 
międzynarodowymi strefę ekonomiczną o szerokości 200 mil morskich, w ramach 
której może prowadzić działalność gospodarczą, w tym również wydobycie 

                                                 
11  Podział Arktyki. http://futurewatch.wordpress.com/2010/03/18/podzial-arktyki/ 
12 Do grupy państw OPEC należy obecnie jedenastu członków: Algieria, Arabia Saudyjska, Katar, 

Kuwejt, Indonezja, Irak, Iran, Libia, Nigeria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
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surowców13. Zainteresowanie zasobami Arktyki rozpoczęło się dość dawno, jednak 
dopiero w 2001 roku, kiedy prognozy kurczenia się lodów Arktyki stały się 
rzeczywistością, Rosja złożyła oficjalny wniosek do ONZ o poszerzenie strefy 
wpływów w tym rejonie świata. Ten krok był wyraźnym sygnałem dla pozostałych 
państw, że konflikt o zasoby nie pozostaje wyłącznie w sferze wyobraźni, ale rozpoczął 
się rzeczywiście14. Potwierdza to fakt, iż zarówno Kanada, USA, jak i Rosja już od 
pewnego czasu rozpoczęły tworzenie jednostek wojskowych przygotowanych do 
działań w ekstremalnie zimnych warunkach. W przyszłości jednostki te mają na stałe 
stacjonować na morzu w rejonie Bieguna Północnego. Ponadto Rosja nieustannie 
prowadzi monitorowanie strefy podbiegunowej zarówno na drodze morskiej, jak  
i z powietrza, naruszając wody terytorialne i przestrzeń powietrzną Kanady. Nowa 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rosji podkreśla powagę sytuacji, której 
kluczowe zapisy propagują wzrost znaczenia Arktyki dla bezpieczeństwa tego państwa. 
Strategia ma na celu pokazanie, że na rozwój stosunków międzynarodowych walka  
o dostęp do źródeł energii będzie mieć coraz większy wpływ, sytuacja ta dotyczy 
szczególnie dotyczy obszarów Arktyki. 

Ranga zasobów Arktyki nadawana nie tylko przez Rosję, ale również przez inne 
państwa pozwala na stwierdzenie, że w ciągu dziesięciu lat może dojść do zbrojnego 
konfliktu o zasoby w tym rejonie świata. Potwierdza to stanowcza deklaracja Rosji,  
w której czytamy: Przy silnej rywalizacji o dostęp do zasobów naturalnych nie można 
wykluczyć użycia wojska dla rozwiązania problemów, które mogą naruszać równowagę 
sił wokół granic Rosji i jej sprzymierzeńców15. Słowa te nie pozostawiają wątpliwości, 
że Arktyka stanie się niebawem polem konfrontacji o zasoby i geograficzną strefę 
wpływów. Nie należy więc bagatelizować tego problemu. W celu zapobiegnięcia 
konfliktowi o zasoby Arktyki, ONZ zaproponowało wstępny podział stref wpływów 
pomiędzy zainteresowanymi państwami. Podział ten miałby się dokonać w dwóch 
wariantach. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych największym beneficjentem 
zasobów Arktyki byłaby Rosja, natomiast najmniej skorzystałyby w zależności od 
przyjętego wariantu Norwegia lub USA. Już sam nieproporcjonalny podział rodzi 
refleksję nad konfliktem, jaki może mieć miejsce w tym rejonie świata. Już dziś panują 
poglądy, że to państwo, które zdobędzie władze nad surowcami Arktyki, będzie 
najpotężniejszym graczem ekonomicznym i politycznym na świecie. Uzasadniają to 
prognozy wielkości zasobów tego rejonu Ziemi, które według ocen analityków z U.S. 
Geological Survey wynoszą około 90 miliardów baryłek ropy i 60 bilionów metrów 
sześciennych gazu ziemnego, co razem stanowi około 22 % ziemskich zasobów obu 
surowców16. W kolejnych latach, przewiduje się, że jeśli zainteresowane państwa,  

                                                 
13  Ibidem. Zgodnie z Konwencją o Prawie Morza, pozostała strefa leży w jurysdykcji ONZ, natomiast 

roszczenia zainteresowanych państw w stosunku do pozostałej części terytorium Arktyki muszą 
posiadać uzasadnienie. Już w 2007 roku Rosja poczyniła kroki w kierunku rozszerzenia strefy 
wpływów w Arktyce, uzasadniając ten krok naturalnym przedłużeniem linii szelfu kontynentalnego. 
Argumenty Rosji okazały się niewystarczające w opinii ONZ. 

14 Stany Zjednoczone, które do tej pory nie ratyfikowały Konwencji o Prawie Morza, stają w obliczu 
niekorzystnej sytuacji w walce o tę strefę wpływów. 

15 Polska The Times/AH/Kresy.pl, http://www.foreignaffairs.com/articles/64905/scott-g-borgerson/the-
great-game-moves-north. Strategię bezpieczeństwa narodowego Rosji opracowano w Radzie 
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w której skład wchodzi też premier Władimir Putin oraz 
szefowie sztabów wojska i wywiadu. 

16 A. Kotfis, Walka o Arktykę http://www.mojeopinie.pl/walka_o_arktyke,3,123930652 10.04.2009. 
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w tym również Unia Europejska nie wezmą pod uwagę któregoś z wariantów podziału 
Arktyki, w ciągu jednej dekady wybuchnie konflikt w układzie Zachód – Rosja lub 
ewentualnie pomiędzy państwami Zachodu. Wybuchnięcie takiego konfliktu jest na tyle 
realne, że żadne z państw nie chce kompromisu w kwestii odstąpienia od własnych 
racji. Sytuację pogarsza również to, że Chiny, jako obserwator z ramienia ONZ, 
również widzi własną szansę ekonomiczną w wypadku konfliktu. Właśnie to państwo, 
szukające nowych źródeł energii, założyło stację polarną na norweskim Spitzbergenie 
oraz dwukrotnie wysłało lodołamacz śnieżny na północne wody, w celu prowadzenia 
badań. 

W 2020 roku na konferencji ONZ ma odbyć się wstępny podział Arktyki między 
pięcioma zainteresowanymi nią państwami. Potencjalnie istnieją dwie koncepcje 
podziału, z których wynika, że w każdym wypadku to Rosja będzie największym 
beneficjentem tych postanowień. Graficznie koncepcje te można przedstawić 
 w następujący sposób: 

 
Rys.1. Koncepcje podziału Arktyki w ramach konferencji ONZ w 2020 roku 

Źródło: http://futurewatch.wordpress.com/2010/03/18/podzial-arktyki/ 
 
Obecnie pokrywa lodowa Arktyki jest znacznie cieńsza niż jeszcze kilka, czy 

kilkadziesiąt lat temu, co stwarza dobre warunki na budowanie platform wiertniczych,  
a eksploracja regionu może wysunąć się dalej na północ. W wizjach ekspertów, zamiast 
białych pustkowi, w których ginęli wielcy odkrywcy, a nawigatorzy gubili drogi, świat 
wzbogaci się o akwen pięciokrotnie większy niż Morze Śródziemne, dostępny 
sezonowo dla statków.   

Z najnowszych informacji (2011-06-07) dowiadujemy się, iż postawiono 
nareszcie kropkę w wieloletnim sporze między Rosją a Norwegią w sprawie 
przynależności olbrzymich przestworzy morskich Arktyki. Po 40 latach negocjacji 
Rosja i Norwegia wymienią się dokumentami ratyfikującymi umowę, która ustala 
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granicę pomiędzy strefami ekonomicznymi obu państw w Arktyce. Tuż przy brzegu 
będzie ona przedłużeniem granicy lądowej, a potem meandrując po morzu Barentsa, 
wciśnie się pomiędzy norweski Svalbard i rosyjską Ziemię Franciszka Józefa, sięgając 
głęboko w Ocean Arktyczny, przez Rosjan zwany Lodowatym. Umowa wejdzie  
w życie w ciągu miesiąca17.  Około 80 - 90 procent zasobów Arktyki leży w szelfach 
kontynentalnych, z tego wynika, że zgodnie z prawem morskim, tereny te należą do 
państw  położonych wokół Oceanu Arktycznego i "przyklejonych" do niego mórz. Są to 
państwa takie jak: Kanada, USA, Dania-Grenlandia, Islandia, Norwegia i Rosja. 
Według danych szacunkowych naukowców, nawet połowa znajdujących się tam złóż 
leży w strefie ekonomicznej Rosji. Jednakże Norwegia ma do nich łatwiejszy dostęp ze 
względu na to, że jej morza są dłużej wolne od lodu. 

 
Rys. 2. Koncepcja podziału obszaru Arktyki 

Źródło: http://www.rfi.fr/actupl/articles/093/article_2345.asp 
 
Należy też wspomnieć o negatywnych skutkach takiej sytuacji. Odkrycie 

bogatych złóż Arktyki stanowi dodatkowe zagrożenie katastrofami ekologicznymi, 
które mogą się przydarzyć na przykład statkom z ropą naftową, czy też różnorodnymi 
wyciekami prosto do Morza. Skutkiem tego dziewicza i nieodkryta dotąd ziemia  
z wielkim prawdopodobieństwem może ulec skażeniu, gdy zawładnie nią przemysł 
energetyczny. Świadomość tego, że to właśnie zanieczyszczenie przez człowieka 

                                                 
17 http://wyborcza.pl/1,86738,9738610,Moskwa_i_Oslo_dziela_sie_Arktyka.html#ixzz1Oxjqfv00 2011-

06-07. 
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półkuli ozonem, jest jedną z głównych przyczyn ocieplenia Arktyki, jeszcze bardziej 
potęguje obawy o środowisko naturalne tego regionu. Ocieplenie grozi poważnymi 
zmianami całego regionu, którego delikatna równowaga jest już i tak zaburzona pod 
wpływem zanieczyszczeń środowiska i wzmożonego promieniowania UV. Między 
pokrytą lodem daleką Północą a pełną lasów Subarktyką, rozciąga się bezkresna tundra: 
charakteryzują ją puste przestrzenie ze stale zamarzniętymi głębszymi warstwami gleby.  
Tundra zajmuje w sumie jedną czwartą powierzchni lądów półkuli północnej.  

ZAKO ŃCZENIE 

Rejon Arktyki jest stosunkowo specyficzny, głównie ze względu na zmieniający 
się klimat. Dotychczas nikt nie zastanawiał się nad potencjałem tego regionu. Jednakże 
ciągłe wyczerpywanie się zasobów naturalnym na całym globie, skłoniło do nowych 
poszukiwań. W szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, które odgrywają 
współcześnie największą rolę w gospodarce światowej. Jak wiadomo przyczyną wojny 
o zasoby jest nierównomierny do nich dostęp oraz ich znaczenie energetyczne. Dlatego 
problem ten będzie się ciągle nasilał. Ocieplanie się klimatu i związane z tym kurczenie 
się  pokrywy lodowej otwierają nowe perspektywy dla wielu państw a głównie Rosji  
w pozyskiwaniu nowych źródeł. Oczywiście sytuacja ta może powodować konflikty  
w walce o zasoby Arktyki. Już dziś wojska takich państw jak Rosja, Kanada, USA 
przygotowują się do działań w trudnych warunkach klimatycznych, co pokazuje, że 
możliwość wybuchnięcia konfliktu o zasoby naturalne Arktyki staje się coraz bardziej 
realna. Region ten stanie się niebawem polem konfrontacji o zasoby i geograficzną 
strefę wpływów. Arktyka będzie areną wielkiego wyścigu, w którym stawką są 
dziewicze terytoria i surowce warte miliardy dolarów.  
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