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5Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki

Wprowadzenie
Prezentowana monografia miała pierwotnie ukazać się na początku czerwca 

2020 r. Jest ona kolejną pozycją w serii publikacji Europejskiego Kongresu Finanso-
wego (EKF). Planowano poruszyć zawarte w niej problemy podczas debat 10. edy-
cji EKF w Sopocie, dotyczących atrakcyjności inwestowania w „zielony biznes”. Sta-
ło się jednak inaczej. Wprowadzony w marcu, w związku z wybuchem pandemii  
COVID-19, lockdown zmusił organizatorów EKF do przesunięcia terminu obrad 
w Sopocie na jesień 2020 r. Pozwoliło to uzupełnić niektóre fragmenty opracowania 
prezentowanego na przełomie czerwca i lipca, kiedy społeczeństwa z wielu regionów 
świata przechodziły już do drugiej fazy pandemii. Autorzy publikacji mogli odnieść 
się do tych szczególnych doświadczeń, których doznaliśmy w pierwszej połowie 
2020  r., oraz uwzględnić pierwsze komentarze przedstawicieli różnych środowisk, 
w tym akademickich i biznesowych, dotyczące konsekwencji pandemii. W sposób 
nieplanowany zaistniała teraz możliwość, aby przeanalizować wydarzenia ostatnich 
miesięcy i przedstawić pierwsze wyniki badań.

Autorzy odwołują się do stwierdzenia z wydanej w czerwcu 2020 r. książki nie-
mieckiego ekonomisty Henninga Vöpla: „Pandemia stanowi jedno z tych wyda-
rzeń w historii, które z pełną siłą doprowadza do zmiany otaczającego nas świata,  
a w przyszłości wydarzenia będą przyporządkowywane temu, jak świat funkcjono-
wał przed pandemią i po niej” (Vöpel, 2020). 

W centrum zainteresowania prezentowanej monografii jest zagadnienie, które już 
w 2015 r. uznano za największe wyzwanie dla mieszkańców całego świata na naj-
bliższe dziesięciolecia. W porozumieniu paryskim, zawartym podczas 21. Kongresu 
(COP21), wyznaczono cel polityki klimatycznej: zahamowanie globalnego ocieplenia 
na poziomie „dużo poniżej 2°C” (Rada Europejska, 2015). W monografii przedsta-
wiono interdyscyplinarną analizę przyczyn, możliwości i ograniczeń, a także dostęp-
nych i oczekiwanych metod realizacji wyznaczonego celu.

W dziewięciu rozdziałach opracowania przedstawiono wyniki pracy badawczej 
z różnych dyscyplin. Autorzy reprezentują różne ośrodki naukowe w Polsce, a jeden 
z nich pracuje na Uniwersytecie Cambridge (UK). Wszystkie opracowania nawiązują 
do pytania badawczego o podstawowym znaczeniu: czy elementem strukturalnych 
przemian stanie się skuteczna polityka publiczna skierowana na przeciwdziałanie 
zmianom klimatu na naszej planecie?

Aby zrozumieć wagę tego problemu, warto się odwołać do dwóch scenariuszy 
realizacji programu, który przewiduje, że do 2050 r. w Europie zostanie osiągnięty 
stan wyzerowanego bilansu emisji i absorbcji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse 
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gases – GHG). Jeden ze scenariuszy odnosi się do gospodarki w Polsce, a drugi – do 
gospodarki w Niemczech (Rys. 1).

Rys. 1. Cele i projekcja zmniejszania emisji GHG w Polsce i w Niemczech do 2050 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Engel, H. et al. (2020). Neutralna emisyjnie Polska 
2050. Jak wyzwanie zmienić w szansę? McKinsey & Company; Elmer, C.-F. (2019). Agora-Verkehr-
swende. Auf dem Weg nach Paris. Implikationen des Paris-Abkommens für den Klimaschutzbeitrag des 
Verkehrs. Berlin Climate: Analytics.
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W obu przedstawionych scenariuszach można zauważyć brak znaczącego efektu 
redukcji emisji w okresie 2015–2019, tj. już po zawarciu porozumienia paryskiego. Jed-
nocześnie w każdym z nich odmiennie przedstawiono oczekiwane zmniejszenie emi-
sji w kolejnych trzech dekadach. Oczywiście trzeba uwzględnić modelowy charakter 
tych scenariuszy. Ale w 2020 r. powinny być znane uszczegółowione plany osiągania 
efektów w perspektywie do 2025 r. oraz ramy programów, które mają zostać zrealizo-
wane do 2030 r. Porównywanie sytuacji w Polsce i w Niemczech ma tym bardziej sens, 
że w obu krajach przez wiele dekad w sektorze produkcji energii elektrycznej domi-
nującą rolę odgrywały elektrownie spalające węgle (kamienny i brunatny). W Niem-
czech w lipcu 2020 r. podjęto decyzję, że ostatnia z takich instalacji zostanie wyłączona 
w 2038 r. (w tym oddany w czerwcu br. najnowszy blok na węgiel kamienny Datteln 4). 
W Polsce zaś kontynuowane są projekty rozbudowy potencjału elektrowni spalających 
węgiel, a decyzji o zatrzymaniu ich eksploatacji nadal nie podjęto.

W opracowaniu nie ma odrębnej analizy sytuacji w sektorze energetycznym. Jest 
to temat zasługujący na oddzielną publikację. Wskazane są natomiast konsekwen-
cje sytuacji, że w Polsce w najbliższych dekadach nie dojdzie do znaczącej zmiany 
w strukturze miksu energetycznego, a to oznacza, że produkcja energii elektrycznej 
pozostanie wysokoemisyjna i będzie się odróżniać od modelu europejskiego i pozo-
stanie w modelu amerykańsko-azjatyckim. Liczebność elektrowni węglowych w kra-
jach, w których tych obiektów jest najwięcej, przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Liczebność elektrowni węglowych w krajach eksploatujących najwięcej takich obiek-
tów – stan na koniec czerwca 2020 r.

Kraj

1077

281

263

Japonia 84

83

77

74

49

464

Źródło: Brandt, M. (2020). 2/3 aller Kohlekraftwerke stehen in China, Indien und den USA. Statista. 
Pozyskano z: https://de.statista.com 

Ponieważ do 2019 r. w żadnym kraju europejskim nie powstał kompleksowy pro-
gram realizacji polityki klimatycznej, Komisja Unii Europejskiej podjęła inicjatywę 
przyspieszenia i skoordynowania działań w zakresie ograniczania zmian klimatycz-
nych, przypisanych do polityki publicznej. Jesienią 2019 r. został opublikowany doku-
ment Europejski Zielony Ład (EZŁ). Uwzględniając doświadczenia z okresu pandemii, 
zarówno w organach UE, jak i na szczeblu władz państwowych w krajach członkow-
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skich, powtórzono deklarację, że programy odbudowy gospodarki po pandemii będą 
obejmowały działania prowadzące do osiągnięcia w 2050 r. zerowego bilansu emisji 
GHG w Europie.

Podstawowe wątpliwości rozważane w monografii dotyczą metod, które zostaną 
zastosowane w fazie realizacji programu EZŁ z uwzględnieniem uwarunkowań jego 
realizacji. Układ treści całego opracowania został ustalony według następującego cią-
gu logicznego: (1) czego chce człowiek i czy jest gotów do konsekwentnego podąża-
nia ścieżką prowadzącą do wytyczonego celu, (2) co jest treścią polityki klimatycznej, 
(3) jakie jest powiązanie między polityką klimatyczną a polityką środowiskową, ukie-
runkowaną na utworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), (4) jakie efek-
ty można uzyskać, dążąc do zmniejszenia potrzeb energetycznych w fazie budowy 
i eksploatacji obiektów kubaturowych, w warunkach klimatu europejskiego z dwo-
ma okresami: grzewczym i użytkowania klimatyzacji, (5) jakie efekty może przynieść 
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w tzw. zielonych łańcuchach dostaw, (6) na ile 
mieszkańcy Europy, w której jedną z wiodących gałęzi jest przemysł motoryzacyjny, 
mogą zmienić swój model konsumpcji i w mniejszym stopniu korzystać z motoryzacji 
indywidualnej, (7) jakie efekty mogą przynieść zmiany w strukturze systemów ko-
munikacji indywidualnej i zbiorowej funkcjonujących na terenach zurbanizowanych, 
(8) na ile zastosowanie technik absorbcji CO2 może skutecznie przyczynić się do osią-
gnięcia zerowego bilansu emisji GHG, (9) jakie mogą być potencjalne ekonomiczne 
konsekwencje realizacji polityki klimatycznej.

W pierwszym rozdziale Wojciech Paprocki rozważa zachowanie homo sapiens i jego 
relacje z naturą. Autor wyraża wątpliwość, czy uda się pozyskać akceptację społeczną 
dla realizacji polityki klimatycznej. Można się spodziewać, że osiągnięcie celu będzie 
wymagało ograniczenia ilościowego i zmian strukturalnych potrzeb konsumpcyjnych 
zaspokajanych indywidualnie i zbiorowo. Sformułowane zostało przypuszczenie, że 
w gospodarce rynkowej, uzyskującej cechy gospodarki o obiegu zamkniętym i wyko-
rzystującej prawie wyłącznie technologie bezemisyjne, uda się osiągnąć wytyczone 
cele polityki publicznej przede wszystkim dzięki innowacyjnej postawie przedsię-
biorców prywatnych. Można się zgodzić z opinią, że inwestorzy oraz menedżerowie 
wyrządzili w przeszłości wiele zła, dewastując przyrodę. Ale właśnie to grono ma 
największą siłę sprawczą, aby zmienić tę złą praktykę prowadzenia działalności go-
spodarczej (Otto, 2020). Przesłanką dla zaangażowania się prywatnych przedsiębior-
ców w tworzenie gospodarki eko-społecznej może być ich troska o los własnych wnu-
ków. Kontynuacja złych praktyk grozi bezpośrednio życiu kolejnych pokoleń, a coraz 
powszechniejsza jest świadomość, że bogaci będą oddychali tym samym skażonym 
powietrzem, co pozostałe grupy społeczne, i mieszkali na wspólnym globie, na któ-
rym będzie wzrastać częstotliwość występowania zjawisk klimatycznych, meteorolo-
gicznych i hydrologicznych o niszczycielskim charakterze.

Konrad Szpak w rozdziale drugim przedstawił cele i znaczenie polityki klima-
tycznej, a także ramy prawne jej realizacji. Omówił wdrożone narzędzia tej polityki, 
w tym system handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Autor sformułował ocenę poli-
tyki klimatycznej przy wykorzystaniu kryteriów stosowanych przy ewaluacji polityk 
publicznych: trafności, skuteczności, wydajności, użyteczności i trwałości.
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Kształtowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i jej powiązanie z polityką 
klimatyczną omówiła w rozdziale trzecim Joanna Kulczycka. Autorka przedstawiła 
główne założenia koncepcji GOZ i modele biznesowe przewidziane do jej zastosowa-
nia w gospodarce oraz podała dane dotyczące wielkości emisji CO2 z paliw kopalnych 
w różnych sektorach gospodarki, w których są one wykorzystywane. 

W rozdziale czwartym Michał Drewniok przedstawił możliwości redukcji energo-
chłonności w budownictwie. Analiza dotyczy zarówno zużycia energii i możliwości 
jego redukcji w przemyśle materiałów budowlanych, w tym cementu i stali, jak i zu-
życia energii w trakcie eksploatowania budynków i budowli. Autor przeanalizował 
możliwości minimalizowania energochłonności, które można stosować „od dziś”, 
a także przewidziane do zastosowania „od jutra”.

Zielone łańcuchy dostaw 4.0 zostały opisane przez Katarzynę Nowicką w rozdzia-
le piątym. Autorka omówiła znaczenie informacji, jako jednego z narzędzi sterowania 
łańcuchami dostaw, w tym tych dotyczących emisji GHG. Autorka przedstawiła rów-
nież części składowe zielonych łańcuchów dostaw: zielone zamówienia, produkcję, 
dystrybucję i zielony transport, a także logistykę odwrotną (dotyczącą obsługi odpa-
dów i procesów utylizacji).

Jakub Zawieska przedstawił w rozdziale szóstym koncepcję Auto 2.0 i opisał pro-
ces ewolucji modelu konsumpcji oraz miejsce samochodu osobowego w systemie za-
spokajania zróżnicowanych potrzeb mobilności mieszkańców Europy. Omówił cechy 
pojazdów elektrycznych i pojazdów autonomicznych oraz zestawił szacowane koszty 
redukcji emisji CO2 z sektora transportu w perspektywie 2030 r., a także analizę roz-
bieżności w postawie konsumentów dotyczących deklarowanej świadomości i fak-
tycznej gotowości do zastąpienia własnego samochodu z silnikiem spalinowym po-
jazdem z silnikiem elektrycznym zasilanym z baterii (ang. electric battery vehicle, BEV).

Rozdział siódmy poświęcony jest analizie procesu ograniczania w metropoliach 
emisji GHG z transportu. Wojciech Szymalski przedstawia dane empiryczne uzyskane 
podczas badań przeprowadzonych w Warszawie i komentuje wyniki symulacji zmiany 
poziomu emisji w poszczególnych scenariuszach zmian oferty transportu zbiorowego 
oraz zachowań konsumentów. W rozdziale tym ujawnione jest zjawisko konfliktu celów 
polityk publicznych: klimatycznej i środowiskowej. Jeśli samorządy terytorialne inwe-
stują w relatywnie drogi tabor autobusowy z silnikami elektrycznymi, to w warunkach 
ograniczeń budżetowych pozbywają się możliwości zakupu nowoczesnego taboru z sil-
nikami spalinowymi, spełniającymi zaostrzone normy środowiskowe, i wycofywania 
starych autobusów, które takich norm nie spełniają. Autor sformułował wnioski, zgod-
nie z którymi w Polsce i każdym innym kraju efekty elektryfikacji transportu drogowe-
go są przede wszystkim uzależnione od struktury miksu energetycznego, wynikającej 
z doboru technologii i paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

Małgorzata Kacprzak opisała w rozdziale ósmym możliwości usuwania CO2 z at-
mosfery. Omówiła zalety i wady poszczególnych metod, a także wyzwania, którym 
trzeba sprostać przy wprowadzeniu do eksploatacji na skalę masową poszczególnych 
technologii usuwania dwutlenku węgla i jego magazynowania. Autorka wskazuje, że 
w Polsce już przyjęte do realizacji programy nie są kontynuowane, co powoduje, że 
założone efekty, które miały być dość skromne, nie są osiągnięte.
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W rozdziale dziewiątym Marcin Mrowiec omawia ekonomiczne aspekty polityki 
klimatycznej. Przedstawił zagrożenie, jakim jest udzielanie przez władzę publiczną 
silnego wsparcia wybranym przedsiębiorstwom, które deklarują zdolność do przy-
gotowania nowych rozwiązań technologicznych, co może wywołać zjawisko oligo-
polizacji wielu sektorów gospodarczych. Z analizy prawidłowości ekonomicznych 
wynika, że przy braku na rynku silnej konkurencji liderzy mogą stosować praktyki 
monopolistyczne. Efektem tego zjawiska będzie oferowanie rozwiązań technologicz-
nych pożądanych z punktu widzenia polityki klimatycznej, ale po zawyżonych ce-
nach. W rezultacie może dojść w gospodarce do niepożądanego transferu zawyżo-
nych zysków do podmiotów, które poprzednio uzyskały pomoc publiczną. Ciężar 
realizacji polityki klimatycznej ponieśliby w takim scenariuszu konsumenci.

Redaktorzy przedstawionego opracowania formułują swoje podstawowe wątpliwo-
ści. Przede wszystkim, czy politycy i urzędnicy, którzy przygotowali i ogłosili różne 
dokumenty dotyczące polityki klimatycznej (opisanej w rozdziałach drugim i trzecim), 
byli w stanie racjonalnie ocenić prawdopodobieństwo uzyskania wytyczonego celu, 
tj. ukształtowania w Europie do 2050 r. gospodarki zeroemisyjnej. Z treści rozdziałów 
czwartego, piątego, siódmego i ósmego wynika, że już wdrożone oraz przygotowywa-
ne technologie nie zapewnią jego osiągnięcia. Treść rozdziałów pierwszego i szóstego 
wskazuje natomiast, że ewolucja postaw i preferencji konsumentów nie musi przebie-
gać zgodnie ze scenariuszem przewidującym dostosowanie wielkości i struktury kon-
sumpcji do wymagań zapisów polityki klimatycznej. W rozdziale dziewiątym jest opi-
sany aspekt makro- i mikroekonomiczny realizacji polityki klimatycznej.

Skoro homo sapiens, który pozostaje wrażliwym, a w pewnym zakresie wręcz bez-
bronnym wobec działania sił natury, chce uniknąć zagłady, kontynuując swój byt 
w świecie realnym, to powinien szukać dwóch rozwiązań. 

Po pierwsze może, dzięki trwającej transformacji cyfrowej, znacznie zwiększyć 
skuteczność procesu kształcenia, zarówno dzieci oraz młodzieży, jak i osób dorosłych. 
Nie można się jednak łudzić, że doskonaląc swoje kompetencje w zakresie stosowania 
nowych technologii, w tym rozwiązań sztucznej inteligencji, „uda się zdominować 
przyrodę dzięki technice” (Precht, 2020). Każdy mieszkaniec Ziemi, prowadzący in-
dywidualne i zbiorowe życie, musi przyjąć do wiadomości, że nasza planeta już na 
początku lat 70. XX w. osiągnęła granicę autoadaptacji środowiska naturalnego do 
skutków działalności człowieka. Tego faktu nie można więc dłużej ignorować. Euro-
pejczycy mogą stać się pierwszą społecznością w skali globu, która zrozumie i zaak-
ceptuje korektę sposobu codziennego życia, obejmującego procesy wytwarzania, dys-
trybucji oraz konsumpcji. Efektem ma być m.in. utworzenie bezemisyjnej gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Po drugie, występując w roli homo economicus, który funkcjonuje w gospodarce 
rynkowej, każdy uczestnik tego rynku ma szansę na osiągnięcie swojego indywi-
dualnego, komercyjnego sukcesu. Długotrwałość tego sukcesu zapewni połączenie 
efektów mikroekonomicznych z efektami społecznymi poprzez realizację koncepcji 
gospodarowania More from Less przedstawionej przez amerykańskiego specjalistę 
z zakresu rozwoju nowych technologii Andrew McAfee (McAfee, 2019). Skuteczne 
wdrożenie tej koncepcji wymaga samoograniczenia działań władzy publicznej i da-
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nia znacznej swobody innowatorom, występującym w roli prywatnych przedsiębior-
ców. To oni są zdolni zaoferować proklimatyczne wyroby rzeczowe, dobra wirtualne 
oraz usługi, a także wdrożyć nowe modele biznesowe. Modele te zapewniają pozy-
skanie efektywnego popytu przez konsumentów, którzy dostosowują swe postawy 
do realizacji wymogów polityki klimatycznej.

Ostatnią kwestią, która może nurtować uczestników Europejskiego Kongresu Fi-
nansowego, jest pytanie, czy realizacja w Europie lokalnej polityki European Green 
Deal, wpisującej się w Global Green New Deal, może przynieść zyski. Amerykański 
teoretyk ekonomii Jeremy Rifkin, powołując się na liczne kontakty z przedstawiciela-
mi różnych sektorów gospodarki, stwierdza: inwestorzy, przedsiębiorcy i menedżero-
wie potwierdzają, że jest to możliwe (Rifkin, 2019). Takie same słowa wypowiedzieli 
uczestnicy debaty Ochrona powietrza, kryzys wodny, zielona energia – rola sektora 

finansowego w rozwoju programów i narzędzi wspierających zrównoważoną trans-

formację, która odbyła się 16 czerwca 2020 r. podczas Kongresu EKF on-line.
Oddając Czytelnikom tę monografię, liczymy na owocną debatę oraz kontynuację 

dyskusji o możliwościach i barierach realizacji polityki klimatycznej po X Europej-
skim Kongresie Finansowym Sopot 2020 w październiku br.

Dziękujemy recenzentom – Pani Profesor dr hab. inż. Elżbiecie Pietrzyk-Sokul-
skiej, em. prof. IGSMiE PAN, oraz Panu Profesorowi dr hab. Piotrowi Banaszykowi 
za pozytywną ocenę całości opracowania i za cenne uwagi, które pomogły poprawić 
nasze teksty. Dziękujemy także Pani Aleksandrze Vitoux wraz z zespołem za redak-
cyjne i graficzne opracowanie tekstu, a Pani Elżbiecie Marquardt za wsparcie w wy-
daniu monografii.

Jerzy Gajewski

Wojciech Paprocki
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Jak zmienić postawę homo sapiens?
Nie odkrywa się nowych lądów bez pogodzenia się

ze straceniem z oczu wybrzeża na bardzo długi czas.

André Gide (1869–1951)

Wstęp 
W licznych publikacjach naukowych poświęconych przyrodzie na naszej planecie 

przedstawiane są różne argumenty potwierdzające tezę, że człowiek w minionych 150 
latach, tj. od czasów drugiej rewolucji przemysłowej rozpoczętej w XIX w., prowadził 
działalność charakteryzującą się stałym i coraz szybszym wzrostem zużycia wyczer-
pywalnych nośników energii pochodzenia organicznego. Skutkiem narastającej emisji 
gazów cieplarnianych (GHG), w tym przede wszystkim CO2, jest wzrost ich udziału 
w składzie chemicznym atmosfery Ziemi. Zmiany te uznaje się za jedną z przyczyn 
występowania zjawiska określanego jako ocieplanie się klimatu. W dyskusjach pro-
wadzonych przed wybuchem pandemii COVID-19 koncentrowano się głównie na 
zagrożeniach, które w przyszłości przyniosą zmiany klimatyczne. Odwoływano się 
do wizji, która dla licznych grup społecznych nie była na tyle sugestywna, aby mogła 
być uznana za wiarygodną oraz uzasadniającą zmianę postępowania. Do konsekwen-
cji ocieplenia się atmosfery Ziemi można odnieść się w odmienny sposób, tj. pokazu-
jąc zmiany, które już nastąpiły. Należy do nich wzrost liczby nadzwyczajnych sytuacji 
klimatyczno-geologicznych. Fakty są takie, że nie zwiększyła się liczba trzęsień ziemi, 
natomiast radykalnie wzrosła liczba huraganów, powodzi i długotrwałych suszy. Li-
czebność zdarzeń i ich strukturę, a także trend zmian zarejestrowanych w latach 
1980–2018 przedstawiono na rysunku 1. Prezentowane dane pochodzą z raportu 
przygotowanego na zlecenie instytucji finansowych Munich Re oraz Goldmann Sachs. 
Monitorowanie wielkości strat gospodarczych wywołanych w przeszłości nadzwy-
czajnymi sytuacjami pozwala na przygotowanie prognozy, jaka może być wielkość 
potencjalnych strat w przyszłości. Odwołując się do już dostępnych danych, człowiek 

nie może się dłużej zastanawiać, czy powinien podjąć wysiłek ograniczenia obciążeń 
natury, która już utraciła równowagę. Trzeba podjąć krytyczną analizę dotychczaso-
wej filozofii rozwoju cywilizacyjnego i przystąpić do realizacji programów, których 
celem jest ograniczenie strat ludzkich (życie i zdrowie) oraz materialnych (infrastruk-
tura, w tym budynki mieszkalne, dobra ruchome, uprawy) spowodowanych nadzwy-
czajnymi zjawiskami. Argumentem jest wyższa wartość strat ponoszonych niż war-
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tość nakładów na możliwą prośrodowiskową i proklimatyczną transformację systemu 
społeczno-gospodarczego.

Rys. 1. Liczba i struktura nadzwyczajnych zdarzeń klimatyczno-geologicznych na świecie 
w latach 1980–2018

Źródło: Munich Re. (2019). Pozyskano z: https://300gospodarka.pl/300klimat/7-bilionow-
euro-tyle-europa-wyda-przez-30-lat-na-neutralnosc-klimatyczna

Wydaje się, że zgromadzono już wystarczająco bogatą wiedzę, która uzasadnia 
podjęcie przez człowieka radykalnej reakcji na zjawiska degradacji natury. Pojawia się 
zatem pytanie o znaczeniu fundamentalnym dotyczące zdolności społeczności homo 

sapiens do: 
 przyswojenia dostępnej wiedzy, 
  stosowania racjonalnych kryteriów wyboru przy podejmowaniu decyzji i do-

stosowywaniu swego zachowania do rozpoznanych, zmieniających się oko-
liczności.

Pożądane jest przeprowadzenie otwartej dyskusji obejmującej szerokie grupy spo-
łeczne, podczas której ujawnione zostanie całe spektrum potencjalnych strat, które 
mogą być wywołane nieoczekiwanymi i niekontrolowanymi przez człowieka zjawi-
skami oraz niepożądanym działaniem człowieka. Ich charakter i szacunkowe wartości 
strat przedstawione są na rysunku 2. Polityka prośrodowiskowa oraz proklimatyczna 
zasługuje na akceptację, ale nie może być przedstawiana jako uniwersalne antidotum 
na wszelkie zagrożenia.

W 2020 r. próbę znalezienia oceny zdolności człowieka do absorbcji współcześnie 
dostępnej wiedzy i do skorygowania swego zachowania przedstawił kanadyjski psy-
cholog Steven Pinker. Odrzucił on podejrzenie, że człowiek żyjący w XXI w. nie postę-
puje racjonalnie (Pinker, 2020). Dysponując dostępnymi osiągnięciami nauki i techniki, 
każdy może kierować się rozsądkiem, tak jak homo sapiens czynił to przez wiele tysięcy 
lat. Człowiek zawsze wykazywał zdolność do korekty sposobu prowadzenia życia. 
Zatem u progu trzeciej dekady XXI w. mieszkańcy Ziemi powinni być zdolni do zbio-
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rowej korekty sposobu postępowania, w tym prowadzenia działalności gospodarczej 
i kształtowania swoich relacji ze środowiskiem naturalnym. Ważny jest ten aspekt po-
wszechności postawy kreowania i akceptowania zmiany. Jednak znacząca większość 
społeczności z różnych regionów świata nie podjęła decyzji o aktywnym wsparciu 
projektu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a przyjmując bierną postawę, de 

facto nie wykazuje aprobaty dla jego realizacji. Do tego spotyka się działania pozorne, 
wśród których za szczególnie szkodliwy należy uznać greenwashing. Jest to publiczne 
lobbowanie za działaniami proklimatycznymi przez podmioty, których jedynie drob-
na część aktywności wiąże się z realizacją projektów służących ograniczaniu emisji 
GHG1, a dominująca część aktywności stanowi kontynuację działalności silnie obcią-
żającej środowisko naturalne, w tym przyczyniającej się do zmian klimatycznych (Na-
rat, 2020).

Rys. 2. Wybrane zdarzenia nieoczekiwane i niepożądane, potencjalna wartość wyrządzo-
nych przez nie szkód oraz możliwości przeciwdziałania im lub przygotowania się do ich 
przebiegu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baumgartner et al. (2020). Reimagining industrial sup-
ply chains. Washington: McKinsey.

1  Z wypowiedzi Salima Ramja, który w największym na świecie funduszu kapitałowym Blackrock 

odpowiada za realizację projektów o łącznej wartości 4 500 mld USD, wynika, że do 2020 r. wartość 

projektów proklimatycznych wynosiła zaledwie 220 mld USD.
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Warto rozpatrzeć przyczyny utrzymywania się niechętnego nastawienia społe-
czeństwa w większości krajów na świecie i dość powszechnego negatywnego ocenia-
nia polityk publicznych: środowiskowej i klimatycznej jako projektów zasługujących 
na wsparcie. Ciekawe spojrzenie na ten problem przedstawia hiszpański filozof Paul 
B. Preciado. Dysponując osobistym doświadczeniem zakończenia procesu zmiany 
płci, proponuje niestandardową interpretację zachowania się całych społeczności po-
zostających pod wpływem mężczyzn, którzy przez tysiąclecia dominują w procesach 
podejmowania decyzji o funkcjonowaniu systemu społeczno-gospodarczego. W świe-
cie, w którym rozwój technologii i ich wdrażanie odbywa się prawie bez udziału ko-
biet, upowszechniała się przez stulecia postawa dominacji, a nie partnerstwa w sto-
sunku do środowiska naturalnego (Preciado, 2018). Standardem zachowania było 
i pozostaje podporządkowanie sobie wszystkiego, w tym przyrody, w sposób abso-
lutny i bezwzględny. Zatem zachowaniem, które jest traktowane jako „normalne”, 
czyli zgodne z powszechnie przyjętymi wzorcami, jest bezkrytyczne kultywowanie 
tej postawy. Kto chciałby zachowywać się inaczej, będzie skrytykowany, że okazuje 
słabość, czyli postawę przypisywaną „słabszej płci”. Niemniej jednak istotne znacze-
nie ma rozpatrywanie przesłanek irracjonalnego zachowania się homo sapiens, w tym 
odczuwanego dysonansu poznawczego, przez osoby o różnym poziomie wykształce-
nia i potencjale intelektualnym (Tavris, Aronson, 2008). To zjawisko polega na tym, że 
człowiek, kiedy docierają do niego informacje, które pozwalają na budowanie wiedzy 
sprzecznej z wcześniej ukształtowanymi poglądami, wykazuje subiektywną skłon-
ność do odrzucenia co najmniej części tych nowych i obiektywnie prawdziwych in-
formacji. Występowanie postawy do wypierania części wiedzy o otaczającym świecie 
potwierdza polski publicysta Edwin Bendyk, który zauważa, że w pierwszej połowie 
2020 r. gros ludności w Polsce, bez względu na indywidualną postawę społeczną, nie 
chciało brać pod uwagę narastających zagrożeń – ani o charakterze ekonomicznym, 
ani też o charakterze środowiskowym i klimatycznym (Sroczyński, 2020).

W niniejszym rozdziale przedmiotem rozważań jest znaczenie skłonności człowie-
ka do przyjmowania nieracjonalnych postaw. W centrum rozważań znajduje się skutek 
przyjęcia takiej postawy przez liczne kręgi współczesnego społeczeństwa, co prowadzi 
do utrzymania, obecnie i w najbliższej przyszłości, braku powszechnej akceptacji dla 
polityki klimatycznej. Podstawowym celem rozważań jest przedstawienie koncepcji, 
której wdrożenie pozwoliłoby doprowadzić do przełamania takiej postawy społecznej. 
Jeśli cel polityki klimatycznej – tj. spowolnienie tempa wzrostu temperatury atmosfery – 
ma być osiągnięty, to konieczne jest zdefiniowanie różnorodnych narzędzi, których 
wykorzystanie zapewniłoby większą sprawczość sformułowanych już programów.

W rozważaniach dotyczących przyszłości nie można abstrahować od obrazu, któ-
ry kształtuje retrospektywna analiza zdarzeń w minionych okresach. W 2020 r. konty-
nuowana jest debata o możliwych scenariuszach zmian, które mają nastąpić w trakcie 
epoki określanej jako czwarta rewolucja przemysłowa. Skoro w naszym otoczeniu poja-
wiają się dokumenty uwzględniające perspektywę 2050 r., a wśród nich np. komunikat 
Komisji Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład (European Green Deal), to uzasadnio-
ne jest formułowanie projekcji procesów społeczno-gospodarczych o bardzo długim, 
30-letnim horyzoncie czasowym. Równie długi, a nawet jeszcze dłuższy okres powi-
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nien być przedmiotem analizy retrospektywnej. Opis zmian w funkcjonowaniu syste-
mu społeczno-gospodarczego, które wystąpiły przed trzecią rewolucją przemysłową, 
w jej trakcie i po niej, umożliwia zidentyfikowanie postawy homo sapiens charakteryzu-
jącej jego zachowanie jako mieszkańca i gospodarza swojej planety w okresie:

 szybkiego rozwoju techniki, 
 umasowienia produkcji, 
 realizacji wymiany towarowej o dużym wolumenie na skalę globalną,
  wyzwoleniu skłonności do zaspokajania potrzeb mobilności w formie maso-

wych podróży międzyregionalnych i międzykontynentalnych.
Szczególnie istotne jest zrozumienie tego zachowania od lat 70. XX w., tj. od mo-

mentu, ukształtowania i upowszechnienia wiedzy naukowej o przekroczeniu przez 
człowieka granicy dopuszczalnej ingerencji w środowisko. Znane są opinie, że w mi-
nionych 50 latach homo sapiens osiągnął skok cywilizacyjny porównywalny z erą roz-
poczęcia osadniczego trybu życia i rozpoczęcia uprawy rolniczej dziesięć tysięcy lat 
temu (Arbib, Seba, 2020, s. 5).

W trakcie przygotowania treści tego rozdziału posługiwano się metodami badaw-
czymi: studiowaniem literatury naukowej o interdyscyplinarnym charakterze, dedukcją, 
analizą danych statystycznych i modelowaniem działalności społeczno-gospodarczej. 

Rozważania koncentrują się na funkcjonowaniu systemu społeczno-gospodarcze-
go w Europie, ale kontekst globalny został uwzględniony w dość dużym zakresie.

1. Europa „Węgla i Stali”
Istniejący współcześnie na kontynencie europejskim system społeczno-gospodar-

czy został ukształtowany po II wojnie światowej. Nie jest on spójny, mimo że proces 
integracji europejskiej, zapoczątkowany utworzeniem w 1952 r. Europejskiej Wspól-
noty Węgla i Stali, trwa już wiele dekad. Od wybuchu pandemii COVID-19, na po-
czątku 2020 r., instytucje wspólnotowe ujawniły nie tylko zdolność do podtrzymy-
wania swojego funkcjonowania w sytuacji kryzysowej, ale nawet wzmocniły więzi 
integracji. W II kwartale wykreowano nowe czynniki, pod wpływem których ma 
nastąpić pogłębienie procesu integracji. Ivan Krastev z sofijskiego Centre for Liberal 

Strategies zauważa, że być może Europa zbliża się do „momentu Hamiltona”2. Coraz 
bardziej prawdopodobne staje się bowiem przekształcenie istniejącej formy „wspól-
notowej” współpracy międzynarodowej i międzypaństwowej w formę quasi federacji 
państw Europy Środkowej, Południowej i Zachodniej (Krastev, 2020). Będzie to możli-
we, jeśli dwa największe państwa UE, tj. Francja i Niemcy, w sposób sformalizowany 
potwierdzą swą wolę gotowości przejęcia odpowiedzialności za część ciężaru długu 
publicznego innych krajów członkowskich Unii, w tym Włoch i Hiszpanii. Jeśli to zro-
bią, w opinii publicznej Europa będzie uznana jako solidarna wspólnota, w której kra-
je silne gospodarczo udzielają pomocy krajom słabszym, szczególnie odczuwającym 
skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Jednak nastąpi to de facto nie na 

2  Za moment Hamiltona uznaje się decyzję rządu federalnego USA z 1790 r. zainicjowaną przez ówcze-

snego ministra finansów Alexandra Hamiltona, kiedy scentralizowano odpowiedzialność za długi 

publiczne zaciągnięte przez władze poszczególnych stanów.
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koszt krajów silniejszych gospodarczo, tylko na koszt przyszłych pokoleń z wszyst-
kich krajów członkowskich. Lansowane zatem w mediach hasło Next generation EU 
może mieć zupełnie inne znaczenie – Europa będzie realizować ambitne plany na 
kredyt, który spłacać będą kolejne generacje (Stark, 2020).

Dla oceny, czy w najbliższej przyszłości będzie można pogłębić proces integracji 
europejskiej, warto przeanalizować dwa etapy historyczne, które można wyodrębnić 
dla całego minionego okresu powojennego. Pierwszy z tych etapów obejmuje lata 
1945–1990, a drugi – 1991–2019. 

W trakcie obu etapów kumulowane były doświadczenia w dwóch zakresach, któ-
rym można przypisać fundamentalne znaczenie. Pierwszy z nich odnosi się do ewo-
lucji systemów polityczno-gospodarczych, czyli zmian instytucjonalnych. Drugi nato-
miast dotyczy ewolucji charakteru procesów gospodarczych i oceny jej skutków. Oba 
doświadczenia miały wpływ na sposób postrzegania gospodarowania nośnikami 
energii oraz skutków ich wykorzystywania (Europa Węgla), a także kształtowania po-
tencjału przemysłowego (Europa Stali). W dyskusji o polityce klimatycznej konieczne 
jest uwzględnienie zdarzeń z przeszłości, aby dysponując tą wiedzą, móc zrozumieć, 
jakie zmiany mogą zostać zaakceptowane przez społeczeństwo europejskie, a jakie 
będą kontestowane.

1.1. Ewolucja systemów
Etap budowania ładu po II wojnie światowej. Należy oddzielnie rozpatrywać 

zmiany zachodzące w Europie Wschodniej i Środkowej od tych w Europie Południo-
wej i Zachodniej. Uwagi dotyczące procesów zachodzących w innych regionach świa-
ta mają w tej analizie charakter uzupełniający.

Podstawowe znaczenie ma konstatacja, że gospodarka w zniszczonych w czasie 
wojny krajach europejskich, które już od 1944 r. stopniowo, wraz z marszem Armii 
Czerwonej na Zachód, były wchłaniane do obszaru oddziaływania Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich, nie podołała stawianym wyzwaniom. Zamiast bo-
wiem zapewnić zacofanym gospodarczo i społecznie społeczeństwom powszechny 
i równy dostęp do dobrobytu materialnego i intelektualnego, dopuszczono w tych 
krajach do degeneracji potencjału kadrowego i rzeczowego, doprowadzając ostatecz-
nie do niszczącej implozji systemu społeczno-gospodarczego. W pierwszej powojen-
nej dekadzie odnotowano sukcesy, m.in. elektryfikację wsi oraz utworzenie przemysłu 
ciężkiego, w tym wydobywczego i sektora energetycznego wykorzystującego głównie 
węgiel brunatny i kamienny. Powstała swoista Europa Wschodnia Węgla i Stali, w któ-
rej ważnymi centrami była Nowa Huta i Górnośląski Okręg Przemysłowy. W kolejnych 
dekadach słabości strukturalne gospodarki zaczęły być bardziej dotkliwe. Pierwotnie 
konsumpcja w tej części kontynentu była na równie niskim poziomie, jak we wszyst-
kich strefach okupacyjnych pokonanych Niemiec i nie wzrastała w porównywalnym 
tempie do wzrostu w Europie Zachodniej. Mur berliński, wzniesiony w 1961 r., stał się 
symbolem podziału nie tylko politycznego, lecz także coraz bardziej widocznego zróż-
nicowania gospodarczego między Wschodem a Zachodem Europy. W dekadzie lat 
80. XX w. gospodarka nakazowo-rozdzielcza utraciła prawie całkowicie zdolność do 
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realizacji zadań wytyczanych w planach rozwoju społeczno-gospodarczego poszcze-
gólnych krajów bloku wschodniego, nieudolnie koordynowanych w Radzie Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej (RWPG) z siedzibą w Moskwie. Jedną z przyczyn porażki 
gospodarczej w Europie Wschodniej i Centralnej była nieracjonalna gospodarka nie-
odnawialnymi zasobami nośników energetycznych oraz kierowanie dużych ilości stali 
dla przemysłu ciężkiego, w tym producentów uzbrojenia konwencjonalnego.

Etap transformacji ustrojowej. Na początku lat 90. XX w. grupa państw bloku 
sowieckiego, bez Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Kuby oraz Koreańskiej Re-
publiki Ludowo-Demokratycznej, ale z Rosją i Polską, odstąpiła od kontynuowania 
budowy polityki tzw. realnego socjalizmu. Nastąpiła restytucja gospodarki rynkowej, 
której towarzyszyła próba ukształtowania społeczeństwa demokratycznego, funkcjo-
nującego zgodnie z ustanowionym po II wojnie światowej wzorcem północno-atlan-
tyckim systemu społeczno-gospodarczego. Analizując osiągnięty po 1989 r. dorobek 
Polaków, można uznać, że proces transformacji ustrojowej przyniósł wiele pozytyw-
nych efektów, w tym znaczący wzrost PKB per capita oraz konsumpcji indywidualnej. 
Nadal jednak utrzymuje się duży udział ludności (w 2019 r. 40%) żyjącej w niedostatku 
(GUS, 2020). Węgiel i stal jako symboliczne produkty epoki powojennej straciły jedynie 
częściowo znaczenie w szybko modernizującej się gospodarce krajów postsocjalistycz-
nych. Analizując proces zmian w tych krajach, nie wolno pomijać niepowodzeń, np. 
pozbawienia liczących się grup społecznych szansy na współudział w procesie awansu 
ekonomicznego oraz niedostateczny rozwój jakościowy sektorów publicznych. W za-
kresie budowania kapitału społecznego nie uwzględniono w ogóle edukacji prośrodo-
wiskowej, a potrzeba przeciwdziałania zmianom klimatycznym, po zawarciu porozu-
mienia paryskiego w 2015 r., jest celowo pomijana w kształceniu kolejnych roczników 
młodzieży. Do chwili obecnej społeczność krajów postsocjalistycznych charakteryzuje 
brak zauważalnego zaangażowania młodzieży w ruchy proekologiczne, w tym kli-
matyczne. W systemie politycznym tych krajów partie Zielonych nie odgrywają żad-
nej liczącej się roli, gdyż uwaga społeczna jest skoncentrowana nadal na wytwarzaniu 
i dystrybucji dóbr oraz ich indywidualnej konsumpcji, a nie na sposobie wytwarzania 
tych dóbr i usług oraz ich użytkowania lub konsumowania. Natomiast istotne jest, czy 
zainteresowanie zagadnieniami środowiskowymi i klimatycznymi obejmie szersze 
grupy społeczne, gdy kolejne roczniki generacji Z, tj. urodzonych po 1996 r., osiągną 
wiek uprawniający do uczestnictwa w wyborach politycznych. 

W Polsce od 1970 r., tj. od momentu przejęcia przywództwa w Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej (PZPR) przez Edwarda Gierka, pracującego w młodości w bel-
gijskiej kopalni węgla kamiennego, na co dzień i od święta gloryfikowano pojęcie 
„czarne złoto”. Nawet już po transformacji ustrojowej i reformach gospodarczych 
kontynuowano politykę preferowania górnictwa węgla kamiennego (i brunatnego) 
jako jednej z najważniejszych branż gospodarki.

Funkcjonowanie gospodarek Rosji i Ukrainy zależało i nadal zależy od poziomu ak-
tywności sektorów energetycznych i metalurgicznych. W latach 90. XX w., tj. w okresie 
prezydentury Borysa Jelcyna, w Rosji brak było alternatywnej strategii rozwoju. Już 
wówczas uznano, że podstawowym źródłem finansowania wydatków publicznych bę-
dzie eksport paliw pochodzenia organicznego (ropy naftowej i gazu ziemnego), a także 
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innych kopalin i surowców naturalnych oraz półproduktów uzyskiwanych z rudy że-
laza oraz metali nieżelaznych. Władimir Putin, sprawujący władzę od 2000 r., sprofe-
sjonalizował sterowanie gospodarką krajową i zarządzanie instytucjami państwowymi. 
Przez dwie dekady XXI w. nie znalazł jednak żadnej nowej koncepcji długookresowego 
rozwoju gospodarczego, której wdrożenie pozwoliłoby na uniezależnienie gospodar-
ki rosyjskiej od funkcjonowania sektora surowcowego. Także w dużej części Ukraina, 
w tym terytorium Donbasu, pozostaje uzależniona od przemysłu wydobywczego.  
Bogactwo oligarchów w Rosji i Ukrainie w znacznej mierze powstało dzięki wpływom 
dewizowym ze sprzedaży surowców, w tym pochodzących od europejskich importe-
rów paliw, wśród których nadal ważne miejsce zajmują importerzy z Niemiec i Polski.

Szczególne znaczenie mają podpisane między Rosją a Niemcami porozumienia: 
w 2006 r. o Nord Stream 1, a w 2012 r. o Nord Stream 2. Dotyczą one budowy i eks-
ploatacji dwóch nowych gazociągów zainstalowanych na dnie Morza Bałtyckiego 
(których eksploatacja pozwala uniknąć tranzytowego przesyłania gazu przez Ukrainę 
i Polskę). Porozumienia te są filarem programu transformacji energetycznej, które-
go efektem będzie ewolucja od Europy Węgla do Europy Gazu. Warunkiem wycofa-
nia się Niemiec z wykorzystywania zarówno bezemisyjnej energetyki jądrowej, jak  
i z wysoko emisyjnej energetyki węglowej było uzyskanie dostępu do paliwa, któ-
re zapewnia z jednej strony mniejszą emisję GHG, a z drugiej może być skutecznie 
stosowane w generatorach przystosowanych do elastycznego wykorzystywania ich 
mocy nominalnej. Przez wiele lat, aż do marca 2020 r., kiedy na globalnym rynku ceny 
paliw pochodzenia organicznego uległy drastycznemu obniżeniu, władze Rosji mo-
gły przypuszczać, że cena gazu będzie stabilna na wysokim poziomie. Tym samym 
dostawy gazu za granicę zapewnią przez wiele dekad odpowiednio duże przychody 
dewizowe. Realizacja instalacji obu gazociągów pokazała, że w minionych latach ani 
w Niemczech, ani w Rosji nie traktowano serio idei, iż świat w ciągu dwóch–trzech 
dekad będzie zmierzał do wyeliminowania wszelkich emisyjnych technologii pro-
dukcji energii elektrycznej. W przeszłości nie uwzględniano także perspektywy, że 
do Europy z Kuwejtu i USA będą importowane duże ilości skroplonego gazu LNG 
(Witsch, 2020). W pierwszych dwóch dekadach XXI w. równie abstrakcyjne wydawa-
ło się także wdrożenie bezemisyjnych technologii w procesach wytwarzania produk-
tów przemysłowych, m.in. stali, cementu, czyli podstawowych materiałów wykorzy-
stywanych przy budowaniu farm wiatraków na lądzie i w akwenach morskich. 

Wraz z upowszechnianiem instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) okazało się, 
że po przekroczeniu określonego poziomu potencjału tych instalacji ilość wytwarza-
nej energii może przekraczać zapotrzebowanie. Przy braku technologii pozwalającej na 
magazynowanie już wytworzonej energii elektrycznej, pojawiło się wyzwanie, na jaki 
cel przeznaczać jej nadwyżki. W Europie w 2020 r. ogłoszono, że rozwój OZE pozwoli 
na rozpoczęcie produkcji „zielonego” wodoru jako paliwa oraz materiału wykorzysty-
wanego do „magazynowania energii elektrycznej”. Strategię przygotowano na szczeblu 
unijnym (EC, 2020), a także w poszczególnych krajach członkowskich, m.in. w Polsce 
(Energetyka24, 2020). Chociaż wcześniej prawie nikt tego nie przewidywał, Europa Wę-
gla i Stali zaczęła się bardzo szybko przekształcać w Europę OZE i Wodoru.
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W Europie Środkowej w okresie transformacji ustrojowej nastąpił rozwój gospo-
darczy, który umożliwił szybki wzrost konsumpcji indywidualnej. Spektakularnym 
przykładem nadrabiania zaległości w zaspokajaniu potrzeb mobilności jest bardzo 
dynamiczny po 1990 r. rozwój przewozów lotniczych, który nastąpił po okresie ich 
niedorozwoju w dwóch poprzednich dekadach. Dane pozwalające na porównanie 
tempa rozwoju przewozów lotniczych na świecie i w Polsce przedstawiono na rysun-
ku 3. Konsumenci na całym globie, w tym w Europie Środkowej, okazywali coraz 
bardziej rozbudzoną potrzebę podróżowania po świecie. Była ona coraz pełniej za-
spokajana (aż do załamania ruchu lotniczego w marcu 2020 r.) i niewiele osób potra-
fiło się zdobyć na refleksję odnoszącą się do istnienia relacji między wzrostem prze-
wozów w transporcie lotniczym, charakteryzującym się najwyższym poziomem 
energochłonności i emisji GHG na jednostkę pracy przewozowej (1 pasażero-km), 
a szybko wzrastającym poziomem obciążenia środowiska naturalnego. Obserwowa-
ne po 1990 r. zachowanie konsumentów z krajów postsocjalistycznych stanowi dobrą 
ilustrację postawy, która jest popularna w wielu regionach świata: „skoro ci nasyceni 
konsumenci z Europy Zachodniej i USA mogli przez powojenne dekady cieszyć się 
z coraz łatwiejszego dostępu do wielu dóbr rzeczowych i usług, to dlaczego teraz my 
mamy się powstrzymywać od zaspokajania naszych rozbudzonych potrzeb”. Od mo-
mentu, w którym pragnienie odbycia podróży lotniczej o zasięgu międzykontynen-
talnym zaczęło się upowszechniać wśród miliardowych populacji Chin i Indii, 
w transporcie lotniczym prognozowano podwojenie lub nawet zwielokrotnienie licz-
by podróży. W opublikowanym w 2019 r. dokumencie rządu RP przewidziano, że 
miliony turystów z różnych regionów świata wkrótce wyląduje w planowanym Cen-
tralnym Porcie Komunikacyjnym pod Warszawą (CPK, 2020).

Rys. 3. Wielkość pasażerskich przewozów lotniczych na świecie i w Polsce w latach 1970–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IATA i GUS.
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Pozytywny bilans zmian wystąpił w minionych dekadach prawie we wszystkich 
krajach postsocjalistycznych. Efektem jest to, że w Europie Środkowej i w krajach in-
nych regionów, np. w Socjalistycznej Republice Wietnamu, nie są obserwowane zna-
czące ruchy społeczne nawołujące do przywrócenia systemu realnego socjalizmu. 
Odmienna sytuacja występuje w Chinach. Jest to państwo, w którym już w 1978 r. 
zdecydowano się na zmianę systemu gospodarowania, pozostawiając Chińskiej Par-
tii Komunistycznej pełną kontrolę nad społeczeństwem. Różnymi metodami dopro-
wadzono do spektakularnego rozwoju gospodarczego tego ogromnego powierzch-
niowo i ludnościowo kraju, czego efektem na początku trzeciej dekady XXI w. jest 
zajęcie przez Chiny pozycji kandydata na lidera globalnego rynku. Jednym z czyn-
ników sukcesu, odnotowywanego w krajach azjatyckich, było odstąpienie od stan-
dardowej regulacji stosunków między pracodawcami a pracobiorcami, przewidującej 
40-godzinne pensum pracy tygodniowo3 (Erling, 2019). Ciężka praca Chińczyków, 
ale coraz bardziej wydajna, spowodowała, że w ich kraju dynamicznie wzrastał po-
pyt na nośniki energii. Mimo podjęcia projektów upowszechniania OZE, konieczne 
było i nadal jest budowanie nowych elektrowni konwencjonalnych, zasilanych coraz 
większymi ilościami węgla kamiennego. Można by odnieść wrażenie, że homo sapiens 
w Azji stracił instynkt samozachowawczy, decydując się na szybki wzrost aktywno-
ści gospodarczej w skali państwa, ponosząc quasi dobrowolnie ogromny ciężar tego 
zbiorowego awansu. Jednym z przejawów tego balastu był i pozostaje wzrost emisji 
zanieczyszczeń oraz GHG.

1.2. Ewolucja procesów gospodarowania
Przy przejściu od gospodarki industrialnej do postindustrialnej sukces na rynku 

globalnym osiągały te podmioty gospodarcze oraz całe gospodarki narodowe, które 
zabiegały o stworzenie efektywnych form współpracy zgodnie z logistyczną koncep-
cją określaną od lat 70. XX w. jako just in time. Celem było ukształtowanie łańcuchów 
wartości, które charakteryzują perfekcyjnie ukształtowane relacje, z jednej strony mię-
dzy efektami (wyrażonymi w pieniądzu), a z drugiej nakładami (wycenionymi w pie-
niądzu) niezbędnymi do poniesienia, dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na 
rynku. Jednocześnie coraz silniejszym producentom udało się narzucić społeczno-
ściom od USA, przez Europę, po Chiny, sposób zachowania charakteryzujący hiper-
hedonistycznego konsumenta. Prawie całą populację naszej planety nakłoniono do 
udziału w życiu społeczno-gospodarczym, które zostało poddane regułom obowią-
zującym w economy of platforms: „więcej, szybciej, dalej, aż do zaparcia tchu” (Consu-
mano, Gawer, Yoffie, 2019). W 1997 r. Jeff Bezos (twórca Amazona) sformułował osiem 
zasad osiągania sukcesu, wśród których jest kardynalne wyzwanie: Obsess over custo-

mers. Jego treść ujawnia, że wytyczonych celów nie można osiągać bez emocjonalnego 
zaangażowania, wymagającego przekroczenia granic zdrowego rozsądku. W prakty-
ce oznacza to, że cele należy osiągać „za wszelką cenę”, którą jest ilościowy i teryto-

3  Generacjom X i Y, której przedstawiciele ujawniali początkowo ogromną motywację do wykonywania 

ciężkiej pracy, został narzucony model organizacji pracy 996. Ofiarami jego stosowania stało się wiele 

osób, które nie wytrzymały reżimu pracy od 9:00 rano do 9:00 wieczorem, przez 6 dni w tygodniu.
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rialny rozwój gospodarczy poza limitem dopuszczalnego obciążenia środowiska na-
turalnego naszej planety (Hügli, 2020). Społeczność światowa, której elity już od 
1972 r., po opublikowaniu Raportu Klubu Rzymskiego (Meadows et al., 1972), miały 
świadomość, że ludzkość napotka barierę wyczerpywania się zasobów naturalnych, 
nie zaprzestała eksploracji tych zasobów i nie zmniejszyła tempa wzrostu zagospoda-
rowania surowców i innych dóbr, w tym wody, powietrza, krajobrazu. W konsekwen-
cji występuje ciągły wzrost poziomu „zadłużenia współczesnego człowieka wobec 
swoich potomków”, co potwierdzają dane przedstawione na rysunku 4. W kolejnych 
latach skraca się czas osiągania przez człowieka w ciągu roku poziomu adaptacji śro-
dowiska do prowadzonej działalności gospodarczej4. Im homo sapiens bardziej ingeru-
je w funkcjonowanie planety, tym bardziej ją osłabia, pogarszając warunki, w których 
będą żyć kolejne generacje. Na uwagę zasługuje fakt, że w Europie Węgla i Stali 
współczynniki zużycia zasobów naturalnych oraz emisji GHG per capita są wyższe niż 
w większości krajów na innych kontynentach (Wackernagel, 2020).

Rys. 4. Dzień Długu Ekologicznego w latach 1970– 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie Earth Overshoot Day. (2020). Pozyskano z: https://
www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

W 2020 r. coraz większe kręgi społeczeństw w różnych regionach świata uświada-
miają sobie, że człowiek faktycznie przekroczył granicę tego, do czego jest w stanie 

4  Odmienna sytuacja wystąpiła w 2020 r., w którym lockdown związany z pandemią COVID-19 wywołał 

osłabienie aktywności na całym globie, a tym samym doszło do zmniejszenia obciążenia środowiska. 

Earth Overshoot Day w 2020 r. był 22 sierpnia.
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adaptować się środowisko naturalne. W Europie, przede wszystkim na forum unij-
nym, zaczyna ujawniać się przeświadczenie, że niezbędna jest korekta postępowania 
i uzasadnione jest użycie różnych metod, aby pożądane zmiany nastąpiły. Na prze-
łomie lat 2019 i 2020, czyli przed pandemią COVID-19, ogłoszono publicznie w Unii 
Europejskiej wolę zrezygnowania z powojennej idei rozwoju Europy Węgla i Stali.

2.  Wola i postawa jednostki i społeczeństwa oraz zdolność 
władzy publicznej na ich kształtowanie – doświadczenie  
z pandemii COVID-19
Obowiązujący w pierwszej fazie pandemii COVID-19 lockdown skłonił wiele osób do 

ponownego przeanalizowania sposobu postrzegania otaczającego je świata. W wielu miej-
scach na świecie, po stwierdzeniu pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 i wykryciu 
u ludzi nowej choroby zakaźnej nazwanej COVID-19, skorzystano z administracyjnego 
ograniczenia mobilności mieszkańców wyznaczonych regionów (najpierw wielomiliono-
wego miasta Wuhan w ChRL, następnie innych krajów, w tym także Polski). Celem było 
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i przyhamowanie tempa rozwoju epidemii, 
która szybko przerodziła się w pandemię. Z chwilą, gdy pojawiły się obostrzenia dotyczą-
ce fizycznej ruchliwości ludności, szybko skorzystano z dostępnych już od lat rozwiązań 
technologicznych z zakresu komunikowania się głosem i obrazem z wykorzystaniem tech-
nologii ICT. W wielu obszarach działalności społecznej i gospodarczej na masową skalę 
przeniesiono aktywność ze świata realnego do świata wirtualnego, m.in. w powszechnej 
formie „edukacji na odległość” oraz w możliwie dużym zakresie „pracy na odległość”, 
tzw. home office. Zaobserwowano dynamiczny rozwój handlu internetowego (ang. e-com-

merce), który na stałe zwiększył swój udział w kanałach dystrybucji dóbr konsumpcyjnych. 
Lockdown doprowadził do poważnych kłopotów tradycyjne organizacje handlowe, dys-
ponujące licznymi obiektami w centrach dużych i mniejszych miast, w których prawie cał-
kowicie ustał ruch. Nawet po zniesieniu części restrykcji nie nastąpiło przywrócenie pozio-
mu ruchliwości mieszkańców sprzed pandemii (Bridis, 2020). Podczas lockdownu okazało 
się, że nie wychodząc z domu, można nie tylko pielęgnować już istniejące więzi społeczne, 
lecz także nawiązywać i zacieśniać relacje z nowymi partnerami. Przy utrzymaniu dystan-
su fizycznego (ang. physical distancing) wśród osób „uwięzionych” w swoich mieszkaniach 
udało się doprowadzić do zredukowania dystansu społecznego. Praktyki upowszechnione 
w trakcie lockdownu mają szansę utrzymać się w znaczniej części w okresie późniejszym, 
kiedy będzie kształtować się nowa rzeczywistość (ang. new normal). Człowiek dostrzegł 
różne zalety udziału w życiu społecznym „na odległość”, choć odczuł wyraźnie liczne 
wady tej praktyki. Prawdopodobne jest budowanie świata hybrydowego, w którym część 
ruchliwości osób zostanie świadomie i dobrowolnie ograniczona. W wielu przypadkach 
ruchliwość (ang. mobility) zostanie zastąpiona kontaktem wirtualnym (ang. connectivity).

Drugim fenomenem było zwiększone zainteresowanie wiedzą, o czym świadczą 
rejestry z marca i kwietnia 2020 r. najpopularniejszych haseł w wyszukiwarkach inter-
netowych. Zaczęto intensywnie poszukiwać informacji zdefiniowanych tematycznie, 
a motywem była chęć rozszerzenia indywidualnej wiedzy. Jednocześnie dużo rzadziej 
zaglądano do ofert komercyjnych, przygotowanych przez producentów dóbr dość po-
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wszechnie kupowanych w internecie. W pierwszej fazie lockdownu upowszechni-
ła się postawa społecznego docenienia kompetencji innych osób, przy domyślnym 
uznaniu ograniczonego zakresu własnej wiedzy. W kolejnych tygodniach trwania 
pandemii zauważono powstanie konfuzji wśród wielu użytkowników mediów elek-
tronicznych, której źródłem była narastająca wątpliwość, czy „profesorzy faktycznie 
dysponują niekwestionowaną wiedzą”. Konfrontacja z wypowiedziami niespójnymi, 
a nawet wręcz sprzecznymi, uświadomiła, że przedstawiciele elit, w tym reprezentu-
jących środowiska akademickie i lekarskie, nie zapewniają spójnego i kompletnego 
przekazu informacji o koronawirusie i nowej chorobie, a także o już występujących 
oraz oczekiwanych skutkach pandemii COVID-19. W szerokich rzeszach społeczeń-
stwa na całej planecie, jak zauważa szwajcarska filozofka Catherine Newmark, po-
nownie uwidocznił się brak zrozumienia dla tej szczególnej sytuacji, że „naukowiec 
analizując nowe zjawisko, zawsze przeżywa wątpliwość co do poprawności uzyska-
nych wyników badań, co jest powiązane z jego sceptyczną samooceną, iż zapewne nie 
wie dostatecznie dużo o przedmiocie swoich badań” (Läubli, 2020). Powstający dy-
stans do osób, które miałyby być uznawane za autorytety, ma szczególne znaczenie, 
wtedy gdy podjęta zostanie analiza możliwych w przyszłości postaw społeczeństwa 
wobec postulowanych przez naukowców zmian w systemie społeczno-gospodar-
czym, które będą odpowiedzią na rozpoznane wyzwania polityk publicznych: środo-
wiskowej i klimatycznej. Nie można się zatem dziwić, że wiele osób nie akceptuje bez-
krytycznie nawet najbardziej oczywistych komunikatów w publikacjach naukowych 
oraz w dokumentach wydawanych przez władze publiczne.

Analiza porównawcza dwóch ruchów społecznych może być wskazówką co do 
przebiegu procesu ewolucji postaw mieszkańców Europy wobec wyzwań środowi-
skowych i klimatycznych. Podejmując analizę retrospektywną, zasadne jest odwoła-
nie się do wiedzy o przebiegu swoistej rewolucji społecznej, określanej mianem „pa-
ryskiej wiosny 1968 r.”, oraz do wiedzy o ruchu społecznym, który w sierpniu 2018 r. 
przyjął nazwę Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (Fridays for Future). W 1968 r. mło-
dzież dążyła do wyzwolenia się od wpływu autorytetów, w tym od dominacji ojca 
nad dziećmi. W 2018 r., 50 lat później, 15-letnia (wówczas) Szwedka Greta Thumberg 
podjęła protest, którego celem było zwrócenie uwagi mieszkańców Ziemi na koniecz-
ność docenienia dorobku uczonych i uznania ich za niekwestionowane autorytety. 
Podstawowym postulatem wyrażanym przez zaangażowanych przedstawicieli gene-
racji Z jest wyciągnięcie wniosków z dostępnej i stale rozbudowywanej wiedzy o po-
ziomie degradacji środowiska i tempie zmian klimatycznych. Upowszechnione jest 
kategoryczne żądanie, aby homo sapiens zmienił sposób swojego życia, chroniąc siebie 
i kolejne generacje. Liczne grono przedstawicieli środowiska naukowego poparło ten 
postulat, tworząc platformę Scientists for Future (Hagedorn, 2019).

Niemiecki neurolog Joachim Bauer wyraża pogląd, że w 2020 r. będziemy obser-
wować u wielu osób zachowanie, które można określić jako pogłębioną refleksję wy-
stępującą w trzecim etapie pandemii COVID-19. O ile w pierwszym etapie domino-
wał strach przed nieznaną chorobą i jej konsekwencjami, a w drugim wystąpiła 
radość, że lockdown zostaje zniesiony, to w trzecim etapie jest czas, aby każdy indy-
widualnie się zastanowił, czy może i chce powrócić do sposobu życia, jaki powszech-
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nie występował przed pandemią. Dzięki dostępowi do wiedzy i zrozumieniu, jak 
duże zagrożenia dla osób różnych generacji wynikają z przeciążenia środowiska pla-
nety, coraz więcej osób może zadeklarować dokonanie korekty własnego zachowania, 
w szczególności w pięciu obszarach (Rys. 5).

Rys. 5. Obszary potencjalnego rozwoju i mitygacji w postawie człowieka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bauer, J. (2020, 6 czerwca). Wenn wir weiterexistie-
ren wollen, müssen wir verzichten lernen. Tagesspiegel.

Odwołując się do zdarzeń, które mają nadzwyczajny charakter, związanych z re-
akcją społeczną na pandemię COVID-19, można wskazać trzy potencjalne lekcje dla 
społeczeństwa (Wackernagel, 2020):

  jeśli ktoś sam doświadczył cierpienia lub dotknęło ono bliską mu osobę, to 
może, chociaż do tej pory wydawało się to niemożliwe, zmienić swoje zacho-
wanie i zaakceptować politykę klimatyczną, aby osiągnąć wspólny cel;

  przed pandemią były zapewne osoby, które rozumiały i akceptowały apel o za-
angażowanie się w działania na rzecz ochrony całej planety; bogatsi o nowe 
doświadczenie powinniśmy zrozumieć, że żyjemy w jednym systemie biolo-
gicznym, na który mają wpływ zmiany klimatyczne;

  największe znaczenie ma doświadczenie, że chroniąc siebie, chronimy wszyst-
kich; teraz jest czas, aby zrozumieć, że trzeba zatroszczyć się także o przy-
szłe pokolenia.

Być może doświadczenie z występowania pandemii COVID-19 okaże się tym kry-
tycznym, które doprowadzi do przełomu w funkcjonowaniu społeczeństw. Ale nie 
można przeceniać znaczenia zdarzeń, które wystąpiły w 2020 r. W wielu rodzinach na 
całym świecie w minionych latach umierano na choroby dróg oddechowych, a na-
ukowcy i lekarze zgodnie wskazują, że znaczna część tych zgonów nastąpiła z powo-
du życia w zanieczyszczonym środowisku, np. atmosferycznym. O tym, że w niektó-
rych grupach społecznych apele autorytetów wsparte działaniami administracyjnymi 

Niedostatek
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przynoszą oczekiwane zmiany postaw, świadczy zmiana nastawienia ludzi, w tym 
młodzieży, w stosunku do palenia wyrobów tytoniowych. Na rysunku 6 przedstawio-
no zaobserwowaną w minionych czterech dekadach, wśród młodych osób z Niemiec, 
malejącą tendencję popularności palenia papierosów.

Rys. 6. Udział osób palących wśród ogółu młodzieży (12–25 lat) w Niemczech w latach  
1979–2018

Źródło: Suhr, F. (2020). Immer weniger Jugendliche in Deutschland rauchen. Pozyskano z: https://
de.statista.com/infografik/9584/immer-weniger-jugendliche-in-deutschland-rauchen/

Epoka czwartej rewolucji przemysłowej to okres dynamicznego wzrostu wiedzy 
i relatywnie łatwego dostępu do niej (przynajmniej potencjalnie). W związku z tym 
relacja między obywatelem a władzą publiczną nie może powrócić do podporządko-
wania bazującego na międzypokoleniowej hierarchii, jak było w epoce trzeciej rewo-
lucji przemysłowej. Tę nową relację powinny charakteryzować partnerskie stosunki 
i możliwość skutecznej weryfikacji przedstawianych racji. Zmiany nastrojów społecz-
nych obserwowane w kolejnych miesiącach trwania pandemii COVID-19 wskazują, 
że dominacja strachu przed nieznanymi zjawiskami miała wpływ na bezkrytyczne 
zaufanie do wypowiedzi przedstawicieli nauki. Jednak z upływem czasu narastał 
krytycyzm wśród rosnącej zbiorowości osób, które wymagały uzasadnienia dla po-
dejmowanych decyzji politycznych i administracyjnych. 

Analiza zachowań ludzi podczas pandemii COVID-19 pozwala stwierdzić, że po 
chwilowym wzroście zainteresowania aspektami zagrożenia mieszkańców planety, 
może maleć społeczne zaangażowanie w realizacji programów dotyczących ogranicza-
nia zużycia zasobów naturalnych oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, gdy 
zakończy się trzeci etap pandemii (Gujer, 2020). To oznacza, że wsparcie społeczne dla 
realizacji europejskiego programu EZŁ, może po pierwsze nie osiągnąć szerokiego za-
sięgu, a po drugie z upływem czasu poparcie już osiągnięte może słabnąć. Istotnym 
czynnikiem może być narastające wśród konsumentów poczucie niedogodności zwią-
zanej z ograniczaniem ich potrzeb i spadkiem atrakcyjności modelu życia odwołują-
cego się do postawy mitygacji aktywności w wielu obszarach. Redukcja konsumpcji 
nie musi być cool, i nie można oczekiwać, że ascetyczny tryb życia będzie receptą na 
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przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu (Fajfer, 2020). Zatem trudno oczekiwać, że 
homo sapiens będzie uporczywie podążał do osiągnięcia postawy pustelnika, który za-
spokaja podstawowe potrzeby egzystencji jedynie na minimalnym poziomie.

3. Znaczenie sukcesu komercyjnego w gospodarce rynkowej 
Perski designer Amir Kassaei przez trzy dekady dorosłego życia funkcjonował 

„po stronie złej mocy”, osiągając na całym świecie spektakularne sukcesy w branży 
kreowania strategii marketingowych. Podstawowym celem jego działania było nakła-
nianie ludzi, aby więcej konsumowali. Osiągano ten cel poprzez skuteczne oddzia-
ływanie na nabywców, którzy już przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru 
wyrobów rzeczowych i usług ulegali sugestii producenta i dystrybutora. Zabiegano, 
aby konsument nie mógł sam krytycznie ocenić zalet lub wad kupowanego towaru, 
a tym samym skutków społecznych, środowiskowych i klimatycznych dotyczących 
stosowania różnych technologii przy jego wytwarzaniu i dystrybucji, a także skut-
ków jego konsumpcji i zużycia (tworzenie odpadów). Na początku 2020 r. A. Kassaei 
postanowił zmienić swoje życie i skoncentrować się na poszukiwaniu metody pozy-
skania społecznego poparcia dla polityk publicznych: środowiskowej i klimatycznej, 
podobnie jak wcześniej zrobili to inni liderzy globalnego biznesu. Odwołując się do 
własnego doświadczenia zawodowego, uznał, że świat nie przekształci się w lepszy 
(np. w zakresie realizacji polityki klimatycznej) w wyniku zmiany postawy konsu-
mentów, wynikającej z uświadomienia sobie skali zagrożeń, które sam homo sapiens 
wykreował, korzystając z dobrodziejstw trzech rewolucji przemysłowych. Nie nale-
ży zakładać, że większość społeczeństwa z własnej woli zdecyduje się na przyjęcie 
postawy mitygowania się w zaspokajaniu potrzeb. Decydującą rolę mogą natomiast 
odegrać przedsiębiorcy (prywatni inwestorzy i innowatorzy), którzy muszą dostrzec, 
że praktyka stosowana w minionych dekadach prowadzi do ich własnej zguby. Za-
miast „więcej i taniej” powinno być „maksymalnie dużo zaspokojonych potrzeb przy 
racjonalnym wykorzystaniu zasobów”. Do tego potrzebny jest model biznesowy, któ-
ry uzależni uzyskiwanie zysków w długim okresie od realizacji prośrodowiskowego 
i proklimatycznego programu rozwoju. Aby to osiągnąć, trzeba wyeliminować prak-
tykę premiowania menedżerów i inwestorów za osiąganie „za wszelką cenę” krótko-
okresowych zysków. Konieczne jest natomiast przywrócenie filozofii biznesowej typo-
wej dla przedsiębiorstw rodzinnych, zgodnie z którą sukces ma przynieść pomyślność 
osiągniętą przez wnuków i następnych potomków założycieli biznesu (Kassaei, 2020). 
Podobny pogląd w 2020 r. wyraziły inne osoby, które mogą pochwalić się sukcesem ko-
mercyjnym i jednocześnie wykazały zaangażowane w realizację polityk publicznych. 
Anna Alex, założycielka start-upu Planetly, przyjęła założenie, że nie można skutecz-
nie wspierać realizacji polityki klimatycznej, jeśli ograniczy się swoje działania tylko 
do angażowania w funkcjonowanie kolejnej organizacji pozarządowej (NGO). Rzeczy-
wisty wpływ będzie można osiągnąć wtedy, gdy przedsiębiorca osobiście włączy się 
w transformację procesów gospodarczych. W epoce czwartej rewolucji przemysłowej 
podstawowe znaczenie ma przygotowanie i wdrożenie narzędzi ICT, które umożli-
wią rejestrowanie danych o faktycznej emisji GHG oraz skutkach wdrażania nowych, 
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proklimatycznych technologii produkcji, przewozu i innych procesów gospodar-
czych (Nohn, 2020). Christian Klein, CEO w SAP SE, największy producent usług ICT 
w Europie, uważa, że podmioty gospodarcze mogą zgłaszać propozycje rozwiązań 
(np. „wirtualna waluta CO2”), których wdrożenie doprowadzi do upowszechnienia 
zachowań prowadzących do realizacji celów polityki klimatycznej. Ze strony inwesto-
rów, menedżerów oraz audytorów zgłaszane jest poparcie dla takiego rozwiązania. 
Korzystając z „wirtualnej waluty CO2” można przeprowadzić uzupełniającą analizę 
nowych projektów gospodarczych, której wyniki dadzą wymierną ocenę alternatyw-
nych rozwiązań. Wówczas mogą być podejmowane radykalne decyzje inwestorskie, 
które uwzględniają realizację celów polityki klimatycznej (Afhüppe, Scheuer, 2020).

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, od których oddziaływania zależy 
sukces w realizacji polityk publicznych: środowiskowej i klimatycznej, można zapro-
ponować następującą konwencję działań. Władze publiczne, korzystając z dorobku 
nauki, powinny formułować treść tych polityk. Jednak nie jest i nie powinno być ich 
zadaniem bezpośrednie włączanie się w realizację konkretnych zadań. Władze pu-
bliczne powinny być szczególnie powściągliwe we wprowadzaniu ograniczeń admi-
nistracyjnych dla działalności przedsiębiorców oraz zachowania się konsumentów. 
Nie można dopuścić do sytuacji, w której organy unijne chciałyby sięgnąć do koncep-
cji, zastosowanej przez jakobinów pod koniec XVIII w., przewidującej kontrolę oraz 
dyscyplinowanie zachowania obywateli w sposób dyktatorski, dla osiągnięcia wyty-
czonych celów polityki publicznej (Ackermann, 2020). Jednocześnie nie można zbyt 
naiwnie założyć, że konsumenci świadomi aktualnych, a nawet przyszłych zagrożeń 
zdrowotnych (a także życiowych) spowodowanych przeciążeniem środowiska, zde-
cydują się w większości na zmianę swoich preferencji z myślą o sobie i przyszłych 
pokoleniach. Upowszechnienie postawy mitygacji będzie trudne do osiągnięcia, choć 
można liczyć na osiągnięcie efektów cząstkowych. Można natomiast wskazać, odwo-
łując się do schematu przedstawionego na rysunku 7, że kluczową rolę odegra posta-
wa prywatnych inwestorów, czyli przedsiębiorców. 
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Rys. 7. Trzy grupy czynników 
decydujących o skuteczności 
polityk publicznych: środowi-
skowej i klimatycznej

Źródło: opracowanie własne.



30 Wojciech Paprocki

W epoce drugiej rewolucji przemysłowej Hugon Junkers (1859–1935) wprowadził 
innowacje (wynalazki), dzięki którym m.in. ludność w kolejnych dekadach uzyska-
ła powszechny dostęp do systemów grzewczych z piecem gazowym i zwiększyła 
standard swojego życia. Osiągnięcia H. Junkersa były komercyjnie wymierne, a spo-
łecznie wielowymiarowe. Ich podstawą była kreatywność inżynierska, dzięki której 
wdrożono innowacje, a towarzyszyła jej zdolność do wdrażania nowych technologii 
oraz sprawność menedżerska5. 

W epoce czwartej rewolucji niezbędni są założyciele start-upów oraz top-mene-
dżerowie dużych koncernów, którzy:

 przygotują nowe rozwiązania technologiczne,
  wprowadzą do produkcji i udostępnią konsumentom nowe produkty spełnia-

jące normy środowiskowe i klimatyczne,
  przygotują i wdrożą nowe modele biznesowe, dzięki którym konsumenci będą 

mogli osiągnąć przeświadczenie, że mitygowanie potrzeb i zaspokajanie ich 
w nowatorski sposób jest „cool”, natomiast nie jest formą stosowania narzuco-
nych administracyjnie norm zachowania.

W dyskusji o sposobie realizowania polityk publicznych: środowiskowej i klima-
tycznej można dostrzec, że w okresie pandemii COVID-19 główną uwagę przypisuje 
się funkcjonowaniu władz publicznych. Na forum europejskim, od maja 2020 r., coraz 
aktywniejsi są przedstawiciele zwolenników pogłębienia integracji między narodami. 
Prezentowany jest argument, że ruchy populistyczno-narodowe straciły poparcie spo-
łeczne, gdyż okazało się, że skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest możliwe „w granicach 
państwa”. Procesy zachodzące w naturze zachodzą na skalę powszechną i wystarcza-
jącą kontrolę nad ich przebiegiem może uzyskać homo sapiens współdziałający w ska-
li globalnej (Steingard, 2020). Pierwszym etapem takiego wspólnego działania jest 
rozwiązywanie istniejących problemów w skali kontynentu. Może to być szczególnie 
skuteczne w zakresie polityki środowiskowej, natomiast efekty polityki klimatycznej 
można osiągnąć lokalnie tylko w bardzo ograniczonej skali. 

Argumentem przemawiającym za zaangażowaniem się społeczności europejskiej 
w realizację obu polityk publicznych mogą być przewidywane sukcesy komercyjne 
tych podmiotów, które podejmą ryzyko inwestorskie, przygotują i wdrożą nowe tech-
nologie. Jak wskazuje historia rozwoju technologii OZE i jej upowszechniania, w nie-
których krajach Europy już osiągnięto tak znaczne obniżenie kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej, że jej produkcja staje się bardziej opłacana niż produkcja przy 
zastosowaniu tradycyjnych technologii, z bezemisyjną energetyką jądrową włącznie. 
Przykładem przeprowadzonej z sukcesem transformacji energetycznej może być duń-
skie przedsiębiorstwo Ørsted, które w 2008 r. wytwarzało 85% energii elektrycznej, 
spalając węgiel kamienny, a w 2019 r. osiągnęło 85% udział OZE, stając się najwięk-

5  Charakteryzując sylwetkę H. Junkersa, należy dodać, że wykazał się on bardzo odpowiedzialną posta-

wą obywatelską. Po dojściu A. Hitlera do władzy w Niemczech odmówił współuczestniczenia w ruchu 

faszystowskim, co spowodowało, że odebrano mu zakłady produkcyjne i osadzono go w areszcie 

domowym, gdzie zmarł na depresję.
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szym na świecie producentem energii elektrycznej wytwarzanej przez generatory 
wiatrowe zainstalowane na platformach morskich (Neubert, 2020). Jeśli władze pu-
bliczne na szczeblu UE oraz poszczególnych krajów członkowskich zdecydowałyby 
się zrealizować projekt wprowadzenia na powszechną skalę „wirtualnej waluty CO2”, 
to prywatni przedsiębiorcy zostaliby skutecznie zmobilizowani do wdrażania inno-
wacji, a w konsekwencji – do zbliżania się do celu zeroemisyjnej gospodarki europej-
skiej. Beneficjentami tych zmian byliby konsumenci, co powinno zapewnić wsparcie 
społeczne politykom i urzędnikom opowiadającym się za realizacją omawianych po-
lityk publicznych. Nie będzie to jednak proste, gdyż w okresie ponoszenia ciężarów 
i niedogodności wywołanych niezbędnymi wyrzeczeniami, może osłabić się społecz-
na zdolność do uczestniczenia w podróży, w trakcie której nie widać „ani już opusz-
czonego lądu, ani też lądu stanowiącego wytyczony cel”.
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Streszczenie
Homo sapiens przez tysiące lat podejmował wysiłek, aby podporządkować sobie 

przyrodę. Celem było pomnażanie dóbr służących konsumpcji. Coraz bardziej agre-
sywna eksploracja lądów i zbiorników wodnych wiązała się z postępującą degradacją 
środowiska naturalnego, w tym atmosfery. W różnych regionach świata dochodzi do 
katastrof powodujących śmierć ludzi i zwierząt oraz olbrzymie straty materialne. Ze 
strony elit społecznych przedstawiane są polityki publiczne: prośrodowiskowa i pro-
klimatyczna. Pojawia się pytanie, dlaczego do tej pory większość społeczeństwa nie 
angażuje się w realizację tych polityk. W rozdziale przedstawione są propozycje dzia-
łań, które mogą się przyczynić do pozyskania akceptacji dla polityki klimatycznej 
wśród coraz liczniejszych grup ludności całego globu.

Słowa kluczowe: gospodarka światowa, eksploatacja zasobów naturalnych, zmiany 
klimatyczne, polityka publiczna, świadomość człowieka.

HOMO SAPIENS?

Over thousands of years Homo sapiens

 

consciousness.


