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Naukowcy zbadali relację między sytuacją gospodarczą a średnią temperaturą we wszystkich
krajach świata. Okazało się, że idealna temperatura dla sukcesu ekonomicznego kraju to 13°C.
Zanim podpisani pod badaniami Marshall Burke, Solomon Hsiang i Edward

Tagi

Miguel doszli do takiego wniosku, poddali analizie sytuację gospodarczą oraz

Ciekawostki z kraju i ze świata,
Trendy

średnie temperatury roczne we wszystkich krajach świata w latach 19602010.
Zauważyli przede wszystkim, że we wszystkich krajach gospodarka zachowuje
się nielinearnie i znacznie szybciej rośnie w latach, gdy średnia roczna
temperatura wynosi 13°C, oraz wpada w kłopoty, gdy średnia temperatura
przekroczy ten poziom.
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„Ta relacja nie zmieniła się od lat 60. XX wieku i dotyczy zarówno rolniczej, jak i
pozarolniczej aktywności gospodarczej krajów, tak samo bogatych jak i
biednych” — napisali naukowcy w podsumowaniu wyników, opublikowanych w
„Nature”.
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*Advertised fares are Roundtrip, were found in last 24
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— Ludzie są bardzo wrażliwi na temperaturę. Gdy z roku na rok jest ona coraz
wyższa, ich produktywność znacząco spada — mówi prof. Solomon Hsiang z
Uniwersytetu Stanowego w Kalifornii, współautor badań. Jego zdaniem, dotyczy

to nie tylko pracowników fizycznych, ale również tzw. białych kołnierzyków, czyli pracowników umysłowych.
— Wiele badań udowodniło już wcześniej rosnącą liczbę błędów poznawczych wraz ze wzrostem temperatury otoczenia
— mówi prof. Solomon Hsiang.
Konkluzja ta ma nie tyle służyć wyjaśnieniu różnic między sytuacją gospodarczą krajów ciepłych i zimnych (są kraje, w
których średnia temperatura w roku nigdy nie wynosi 13°C), ile przede wszystkim dostarczyć dodatkowego argumentu do
walki z dalszym globalnym ociepleniem.
Więcej w Pulsie Biznesu Premium.

© ℗ Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami
„Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z
cennikiem.
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Argument kuriozum, gdy na wzrost czy spadek wpływają inne czynniki, choćby
polityczna niestabilność w Afryce, ale trzeba wszędzie pokazywać skutki globalnego
ocieplenia.
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