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KRYZYS KLIMATYCZNY I PRÓBY JEGO 
PRZEZWYCIĘŻENIA 

Piotr Ważniewski*

Wprowadzenie

Kryzys	można	określić	jako	szczególne,	negatywnie	oce-
niane	 zjawisko.	 Może	 być	 on	 wywołany	 przez	 zdarzenia	
losowe,	 siły	 przyrody,	 ale	 też	 być	 rezultatem	 działalności	
człowieka,	 czego	 przykładem	 jest	 kryzys	 klimatyczny.	
Wywołane	przez	człowieka,	poprzez	emisję	gazów	cieplar-
nianych	 (greenhouse gases	 –	 GHG),	 przede	 wszystkim	
w  wyniku	 spalania	 paliw	 kopalnych,	 globalne	 ocieplenie	
i towarzyszące	mu	nasilenie	ekstremalnych	zjawisk	atmos-
ferycznych,	takich	 jak	huragany,	powodzie	 i susze,	można	
nazwać	kryzysem	klimatycznym.	

Skoro	 aktywność	 Słońca	 zmniejsza	 się	 od	 końca	 XX	
wieku,	to	przyspieszenie	w tym	czasie	globalnego	ocieple-
nia	wynika	–	zdaniem	większości	naukowców	–	z antropo-
genicznej	 emisji	 gazów	 cieplarnianych.	W okresie	 zmniej-
szonej	 aktywności	 Słońca	 temperatura	na	Ziemi	powinna	
się	bowiem	obniżać.	Niektórzy	kwestionują	antropogenicz-
ny	 charakter	 powyższych	 zjawisk,	 ale	 nie	 przedstawiają	
innego	 przekonującego	 wytłumaczenia.	 Inni	 z  kolei	 kwe-
stionują	 w  ogóle	 występowanie	 globalnego	 ocieplenia,	
przynajmniej	 ocieplenia	w  stopniu	 niepokojącym.	Wątpli-
wości	 powiększa	 niedoskonałość	 modeli	 używanych	 do	
prognozowania	 zmian	 klimatycznych.	 Jednak	 prognozy	
sporządzone	 na	 początku	 lat	 90.	 XX	wieku	 na	 podstawie	
jeszcze	mniej	doskonałych	modeli	okazały	się	zdumiewają-
co	trafne.

Działa	tu	też	z pewnością	pewien	mechanizm	obronny.	
Jeśli	nowe	informacje	zagrażają	naszemu	systemowi	prze-
konań,	 staramy	 się	 je	 odrzucić.	 Dotyczy	 to	 również	 tych,	
którzy	 negują	 zmiany	 klimatyczne.	 Zaobserwowano,	 że	
osoby	 związane	 z  przemysłem	 wydobywczym,	 przetwór-
stwem	surowców	energetycznych	 itp.	oraz	zamieszkujące	
rejony,	 w  których	 te	 przemysły	 są	 rozwinięte,	 znacznie	
częściej	 niż	 inni	 nie	 wierzą	 w  antropogeniczny	 charakter	
zmian	klimatu.	Według	Naomi	Klein	wierzy	w to	97%	klima-
tologów,	ale	 tylko	47%	 „geologów	gospodarczych”,	 którzy	

badają	 formacje	geologiczne	w celu	 ich	wykorzystania	na	
potrzeby	 przemysłu1.	 Nie	 wierzą	 więc	 przede	 wszystkim	
osoby	 zainteresowane	materialnie	 w  tym,	 by	 antropoge-
niczny	charakter	zmian	nie	był	prawdą.	

Uważam,	 że	 nawet	 gdyby	 okazało	 się,	 że	 rację	 mają	
negacjoniści,	należałoby	i tak	podejmować	działania	ogra-
niczające	 emisje	 spalin,	 gdyż	 zawierają	 one	 substancje	
szkodliwe	dla	zdrowia	 i środowiska	przyrodniczego.	Skalę	
i  skutki	 kryzysu	 można	 bowiem	 ograniczać.	 W  tym	 celu	
należy	 podjąć	 właściwe	 działania.	 W  przypadku	 kryzysu	
klimatycznego	służy	 temu	przede	wszystkim	ograniczanie	
emisji	GHG.	Głównym	celem	artykułu	jest	zidentyfikowanie	
przyczyn	braku	adekwatnej	dotychczas	odpowiedzi	ludzko-
ści	 na	 wyzwania	 klimatyczne.	 Podjęta	 została	 również	
próba	odpowiedzi	na	następujące	pytania	badawcze:
1.	 Jakie	 są	 przejawy	 kryzysu	 klimatycznego	 i  wynikające	

z niego	zagrożenia?
2.	 Jakie	są	tendencje	zmian	emisji	dwutlenku	węgla?
3.	 W  jaki	 sposób	 ludzkość	 próbuje	 odpowiedzieć	 na	

zagrożenia	klimatyczne?
4.	 W  jaki	 sposób	 można	 poprawić	 skuteczność	 działań	

mitygacyjnych	(ograniczających	emisję	GHG)?

Przy	 opracowaniu	 artykułu	 zastosowano	metodę	desk 
research.	 Przeprowadzono	 krytyczną	 analizę	 wybranych	
pozycji	literatury	i dokumentów	z lat	2009-2016	oraz	anali-
zę	 statystyczno-opisową	 danych	 o  emisji	 głównego	 gazu	
cieplarnianego,	jakim	jest	dwutlenek	węgla	(CO2).

W  2014	 roku	 koncentracja	 tylko	 dwutlenku	 węgla	
wyniosła	397	ppm	(liczba	cząsteczek	na	milion	cząsteczek	
powietrza),	co	oznacza	wzrost	o 40%	w porównaniu	z poło-
wą	XIX	w.	W ciągu	ostatnich	10	lat	stężenie	to	rosło	o 2	ppm	
rocznie2.	Tymczasem	w ciągu	ostatnich	3	mln	lat	stężenie	
tego	 gazu	wahało	 się	 od	 50	 do	 300	 ppm3.	Wśród	 gazów	
cieplarnianych	dominujące	znaczenie	ma	CO2,	a mniejsze	
także	metan,	podtlenek	azotu	i tzw.	F-gazy	(m.in.	fluorowę-
glowodory,	 perfluorowęglowodory	 i  sześciofluorki	 siarki).	
W  efekcie	 według	 US	National	 Oceanic	 and	 Atmospheric	
Administration	 (NOAA)	 16	 najcieplejszych	 lat,	 od	 kiedy	
dokonuje	się	usystematyzowanych	pomiarów,	 tj.	od	1880	
roku,	przypadało	na	lata	1998-20154.	

Światowa	Organizacja	Meteorologiczna	(WMO)	w swym	
najnowszym	 raporcie	 stwierdziła,	 że	 w  latach	 2011-2015	
średnia	 temperatura	 na	 Ziemi	 była	 wyższa	 o  0,57	 ºC	 niż	

37	Obawy	te	zostały	wyrażone	m.in.	w piśmie	Zarządu	Wielko-
polskiej	 Izby	 Rolniczej	 do	 Ministra	 Rolnictwa	 i  Rozwoju	 Wsi;	 por.	
Import z Ukrainy a rodzimy rynek rolny,	Wielkopolska	Izba	Rolnicza	–	
serwis	informacyjny,	20.12.2016;	http://www.wir.org.pl/aktualnosci/ 
2016_12_20_ukraina/	[dostęp:	27.12.2016].

38	Inspekcja	Jakości	Handlowej	Artykułów	Rolno-Spożywczych,	
Państwowa	 Inspekcja	 Sanitarna,	 Państwowa	 Inspekcja	 Ochrony	
Roślin	i Nasiennictwa	oraz	Inspekcja	Weterynaryjna.

39	 Por.	 Rozporządzenie	 Komisji	 (UE)	 nr	 642/2010	 z  20	 lipca	
2010 r.	w sprawie	zasad	stosowania	(należności	celne	przywozowe	
w sektorze	zbóż)	rozporządzenia	Rady	(WE)	nr	1234/2007	(DzUrz	
UE	L		nr	187	z 21.7.2010)	oraz	Rozporządzenie	wykonawcze	Komi-
sji	(UE)	nr	12061/2014	z 7	listopada	2014 r.,	ustalające	należności	
celne	przywozowe	w sektorze	zbóż	mające	zastosowanie	od	dnia	
8	listopada	2014 r.	(DzUrz	UE	L	nr	325	z 7.11.2014).
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w latach	1961-1990.	Powierzchnia	lodu	w Arktyce	w latach	
2011-2015	 zajmowała	4,7	mln	km2,	 czyli	 o 28%	mniej	niż	
przeciętnie	 w  latach	 1980-20105.	 W  wyniku	 topnienia	
lodowców	 i  termicznej	 rozszerzalności	 wody	 już	 wiele	
małych	wysepek	zostało	zalanych	przez	morze.	W przyszło-
ści	 zostaną	 zalane	 dalsze	 wyspy,	 a  także	 nisko	 położone	
obszary	nadmorskie.	Coraz	częściej	występować	będą	eks-
tremalne	 zjawiska	 pogodowe,	 jak	 huragany	 i  powodzie,	
powodujące	szkody	w przyrodzie	i gospodarce.	Już	obec-
nie	 pogarszające	 się	 możliwości	 zaopatrzenia	 w  wodę	
i  żywność	 oraz	 warunki	 zdrowotne	 powodują	 nasilenie	
emigracji.	Jednym	ze	skutków	antropogenicznych	zmian	kli-
matycznych	 są	 narastające	 niepokoje	 społeczne.	 Za	 jedną	
z przyczyn	tzw.	arabskiej	wiosny	w 2011	roku	uznaje	się	spa-
dek	plonów	wywołany	przez	suszę	będącą	wynikiem	zmian	
klimatycznych.	Jednym	z jej	następstw	jest	wielka	fala	migra-
cyjna	do	Europy,	która	nasiliła	się	zwłaszcza	w 2015	roku.

Światowa	 Organizacja	 Meteorologiczna	 uznała,	 że	
ponad	 połowa	 z  79	 ekstremalnych	 zjawisk	 pogodowych,	
które	wydarzyły	się	w latach	2011-2014,	była	skutkiem	glo-
balnego	ocieplenia.	Wielu	naukowców	sądzi,	 że	w wyniku	
działalności	 człowieka	 możliwość	 wystąpienia	 ekstremal-
nych	upałów	wzrosła	ponad	dziesięciokrotnie6.	Ocieplenie	
powoduje,	 że	 coraz	 bardziej	 na	 północ	 rozprzestrzeniają	
się	 insekty	 i  przenoszone	 przez	 nie	 choroby	 uznawane	
dotąd	za	tropikalne,	jak	gorączka	Zachodniego	Nilu	i mala-
ria.	 Według	 niemieckiego	 geologa	 R.	 Leinfeldera	 zmiany	
klimatyczne	już	obecnie	są	przyczyną	160	tys.	zgonów	rocz-
nie,	a w ciągu	najbliższych	50	lat	mogą	spowodować	wygi-
nięcie	1/3	gatunków	roślin	i zwierząt7.	Do	końca	XXI	wieku	
granice	zasięgu	wielu	gatunków	roślin	przesuną	się	o kilka-
set	 kilometrów	 na	 północ.	 Jednak	 zdolność	 migracyjna	
wielu	gatunków	jest	zbyt	mała.	Połowie	gatunków	górskich	
grozi	 wyginięcie.	 Pewne	 gatunki	 zwierząt,	 a  zwłaszcza	
roślin,	nie	będą	w stanie	przystosować	się	do	takich	zmian8.

Między	rokiem	1980	i rokiem	2011	powodzie	na	całym	
świecie	wyrządziły	straty	rzędu	90	mld	dolarów	i dotknęły	
ponad	5,5	mln	osób.	By	przeciwdziałać	powyższym	nega-
tywnym	konsekwencjom	globalnego	ocieplenia	potrzebne	
są	działania	adaptacyjne,	takie	jak	rozwijanie	infrastruktury	
przeciwpowodziowej	czy	dostosowanie	przepisów	budow-
lanych.	 Lepiej	 jednak	 podjąć	 kosztowne	 działania	 ograni-
czające	emisję,	niż	ponosić	później	ogromne	straty	i koszty	
przeciwdziałania	 skutkom	 zmian	 klimatu.	 Szacuje	 się,	 że	
koszty	 zmian	klimatycznych	mogą	wynieść	nawet	15-20%	
PKB,	gdy	tymczasem	koszty	przeciwdziałania	zmianom	kli-
matycznym	 tylko	 1%.	 Jeśli	 nie	 podejmie	 się	 niezbędnych	
działań,	 temperatura	 na	 świecie	 podniesie	 się	 do	 2100	
roku	o 4	ºC,	a może	nawet	7	ºC	w stosunku	do	ery	przed-
przemysłowej9.

Warto	 przypomnieć,	 że	 autorzy	 pierwszych	 raportów	
rzymskich,	w  tym	Dennis	L.	Meadows,	zwracali	uwagę	na	
problem	wyczerpywania	się	kopalnych	surowców.	Proble-
mem	nie	 jest	 jednak	 brak	 surowców,	 lecz	 ich	 nadmierne	
zużycie.	 Wzrost	 temperatury	 o  2	 ºC	 w  stosunku	 do	 ery	
przedprzemysłowej	 grozi	 efektami	 kumulacyjnymi,	 takimi	
jak	topnienie	wiecznej	zmarzliny	i uwolnienie	metanu	uwię-
zionego	w bagnach	tundry10.	Jeszcze	groźniejsze	może	się	

okazać	 uwolnienie	 metanu	 uwięzionego	 w  hydratach	 na	
dnie	oceanicznym	pod	wpływem	podwyższonej	 tempera-
tury11.	Efekt	„śnieżnej	kuli”	sprawi,	że	na	działania	zapobie-
gające	globalnemu	ociepleniu	będzie	już	za	późno.

Globalne	 ocieplenie	 może	 przynieść	 paradoksalnie	
nową	epokę	lodowcową,	a podczas	ostatniej	z nich	średnie	
temperatury	 roczne	 były	 o  4-5	 ºC	 niższe	 niż	 obecnie.	 Już	
bowiem	 obserwowane	 są	 pewne	 symptomy	 słabnięcia	
Prądu	 Zatokowego	 (Golfsztromu).	 Potrzebne	 są	 jednak	
długookresowe	badania,	by	móc	przewidywać	dalszy	 roz-
wój	 wypadków.	 Tymczasem	 np.	 dopiero	 od	 2004	 roku	
w ramach	programu	Rapid	prowadzone	są	stałe	pomiary	
przepływu	wód,	 które	Golfsztrom	 transportuje	na	północ	
Atlantyku.	 Jeśli	 ilość	wody	z  topniejącego	 lodowca	Arktyki	
będzie	 tak	 wielka,	 by	 radykalnie	 zmienić	 stosunek	 wody	
słodkiej	do	słonej	w znacznej	części	północnego	Atlantyku,	
Prąd	Zatokowy	może	się	nawet	całkowicie	zatrzymać12.

Tendencje zmian emisji gazów cieplarnianych

Centrum	Badawcze	 Komisji	 Europejskiej	 (JRC)	 i  holen-
derska	 Environmental Assessment Agency	 (PBL)	 prezentują	
dane	o emisji	głównego	gazu	cieplarnianego	CO2,	pocho-
dzącej	ze	spalania	paliw	kopalnych	i procesów	przemysło-
wych.	 Nie	 obejmują	 więc	 one	 danych	 dotyczących	 emisji	
wynikającej	z użytkowania	ziemi,	zmian	tego	użytkowania	
oraz	 leśnictwa,	 co	 jest	 jednak	 uzasadnione	 trudnościami	
w  ich	oszacowaniu	 i w efekcie	niepewnością	co	do	wiary-
godności	uzyskanych	rezultatów.	W latach	90.	XX	w.	śred-
nioroczne	 tempo	wzrostu	 światowej	 emisji	 CO2	 wynosiło	
1,3%,	a w pierwszej	dekadzie	obecnego	stulecia	wzrosło	do	
2,8%13.	Wolny	wzrost	emisji	w  latach	90.	wynikał	głównie	
z upadku	byłych	gospodarek	centralnie	planowanych	Euro-
py	Środkowo-Wschodniej.	Innym	czynnikiem	było	wdraża-
nie	bardziej	efektywnych	technik,	a także	rozwój	odnawial-
nych	źródeł	energii	(OZE).	Przyspieszenie	wzrostu	emisji	po	
2000	 roku	 wynikało	 z  bardzo	 szybkiego	 wzrostu	 emisji	
w  niektórych	 krajach	 nie	 należących	 do	 OECD,	 w  tym	
przede	wszystkim	Chin.	Kraje	te	szybko	się	rozwijały,	a roz-
wój	 ten	w dużym	stopniu	był	 skoncentrowany	w energo-
chłonnych	gałęziach	przemysłu.

W  ciągu	 pierwszych	 pięciu	 lat	 obecnej	 dekady	 2011-
2020	 nastąpił	 powrót	 do	 niskiego	 tempa	 wzrostu	 emisji	
CO2	pochodzącej	 ze	spalania	paliw	kopalnych	 i procesów	
przemysłowych	 -	wyniosło	ono	tylko	1,2%,	a w 2015	roku	
doszło	nawet	do	zmniejszenia	emisji	o 0,1%14.	W rezultacie	
światowa	emisja	w 2015	roku	wyniosła	36,2	mld	t	CO2	(tab.	1).	
Wśród	 20	 największych	 emitentów	 najbardziej	 wzrosła	
emisja	w 2015	roku	w stosunku	do	1990	roku	w Chinach	-	
ponad	4,5-krotnie,	w  Indiach	prawie	4-krotnie,	a w  Iranie,	
Tajlandii,	 Arabii	 Saudyjskiej	 i  Indonezji	 ponad	 3-krotnie.	
Natomiast	 największy	 spadek	 emisji	 wystąpił	 w  Wielkiej	
Brytanii	(o 31%).	W Rosji	 i Niemczech	wyniósł	on	ok.	25%,	
a w Polsce	i Włoszech	po	ok.	20%,	podobnie	jak	w całej	Unii	
Europejskiej	(UE-28).
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Skoro	 spowolnienie	 wzrostu	 emisji	 trwało	 4	 lata,	
a w 2015	roku	doszło	nawet	do	zahamowania	tego	wzro-
stu,	można	je	uznać	za	trwałą	tendencję,	zmianę	struktural-
ną.	 Wobec	 równoczesnego	 średniego	 tempa	 wzrostu	
gospodarczego	(światowy	PKB	wzrósł	w 2014	roku	o 3,4%,	
a  w  2015	 roku	 o  3%),	 można	 stwierdzić,	 że	 nastąpiło	
oddzielenie	 wzrostu	 gospodarczego	 i  emisji	 CO2.	 Po	 raz	
pierwszy	od	1998	roku,	czyli	kryzysów	azjatyckiego	i rosyj-
skiego	 (poza	 recesyjnym	 rokiem	 2009),	 w  latach	 2014	
i 2015	zmniejszyło	się	zużycie	energii	i emisja	CO2 per capi-
ta.	W  obu	 tych	 latach	 zużycie	 energii	 pierwotnej	 wzrosło	
tylko	o 1%,	podczas	gdy	liczba	ludności	o 1,2%.	Tymczasem	
w  ciągu	 ostatnich	 10	 lat	 wzrastało	 ono	 średniorocznie	
o 1,9%.

Ze	względu	na	 to,	 że	 Chiny	 emitują	 aż	 10,6	Gt	 gazów	
cieplarnianych,	 a  ich	 udział	 w  światowej	 emisji	 wynosi	
29,4%,	ten	proces	 jest	szczególnie	pożądany	w tym	kraju.	
W 2014	roku	niemal	nie	wystąpił	wzrost	popytu	na	węgiel	
w Chinach,	a emisje	CO2	wzrosły	 jedynie	o 0,9%.	Tymcza-
sem	 tempo	wzrostu	 PKB	Chin	 utrzymało	 się	 na	wysokim	
poziomie	 ok.	 7%,	 wykazując	 lekką	 tendencje	 spadkową.	

W 2015	roku	mimo	wzrostu	PKB	o 6,9%	doszło	nawet	do	
spadku	 emisji	 Chin	 o  0,7%.	 Spowolnienie	 wzrostu	 emisji	
w Chinach	obserwowane	jest	już	od	2012	roku,	co	odzwier-
ciedla	zmiany	strukturalne	w chińskiej	gospodarce,	polega-
jące	 na	 zwiększeniu	 udziału	 przemysłów	 przetwórczych	
i usług	o wysokiej	wartości	dodanej	 i niskiej	energochłon-
ności15.

Do	 zahamowania	 światowej	 emisji	 przyczynił	 się	 też	
dynamiczny	 rozwój	wykorzystania	OZE.	Produkcja	energii	
elektrycznej	 z  OZE	 (łącznie	 z  hydroenergetyką)	 wzrosła	
w 2015	roku	w porównaniu	z poprzednim	rokiem	o 8,7%,	
a  jej	udział	w światowej	produkcji	ogółem	wyniósł	23,7%.	
Natomiast	 produkcja	 energii	 elektrycznej	 z  OZE	 (poza	
hydroenergetyką)	w ciągu	ostatnich	12	lat	rosła	w tempie	
dwucyfrowym,	a  jej	 udział	w  światowej	produkcji	 ogółem	
od	2010	roku	wzrósł	blisko	dwukrotnie	–	z 3,5%	do	6,7%16.	
Udział	OZE	w  zużyciu	 globalnej	 energii	 pierwotnej	wzrósł	
w  tym	czasie	 również	dwukrotnie,	osiągając	2,8%.	Wzrost	
produkcji	 energetyki	wodnej	 jest	wolniejszy,	ale	 jej	udział	
w światowej	produkcji	energii	elektrycznej	osiągnął	w 2015	
roku	16,4%,	a w zużyciu	globalnej	energii	pierwotnej	6,8%.	

Tablica 1

Emisje dwutlenku węgla 20 krajów o największej emisji w latach 1990-2015   

Lp. Kraj

Emisje CO2 w Mt Dynamika emisji CO2 Udział w światowej emisji w %

1990 2015
2015 

1990=100
2015 

2010=100
2015 

2014=100
1990 2015

- Świat 22670,9 36240,7 159,9 107,0 99,9 100,0 100,0

- UE-28 4385,2 3469,7 79,1 89,3 101,3 19,3 9,6

1 Chiny 2293,5 10641,8 464,0 118,4 99,4 10,1 29,4

2 USA 5003,7 5172,3 103,4 93,7 97,4 22,1 14,3

3 Indie 649,2 2455,0 378,2 132,8 105,1 2,9 6,8

4 Rosja 2394,8 1760,9 73,5 101,5 96,6 10,6 4,9

5 Japonia 1158,4 1252,9 108,2 102,8 97,8 5,1 3,5

6 Niemcy 1020,1 777,9 76,3 95,8 100,6 4,5 2,1

7 Iran 202,2 633,7 313,4 111,4 101,4 0,9 1,7

8 Korea	Płd. 269,6 617,3 229,0 102,7 100,9 1,2 1,7

9 Kanada 449,0 555,4 123,7 101,9 97,0 2,0 1,5

10 Arabia	Saudyjska 167,7 505,6 301,5 120,4 103,9 0,7 1,4

11 Indonezja 159,8 503,0 314,8 118,8 104,0 0,7 1,4

12 Brazylia 220,4 486,2 220,6 114,7 96,2 1,0 1,3

13 Meksyk 289,9 472,0 162,8 106,0 98,2 1,3 1,3

14 Australia 278,3 446,3 160,4 106,1 101,8 1,2 1,2

15 RPA 282,6 417,2 147,6 96,3 96,7 1,2 1,2

16 Wielka	Brytania 580,3 398,5 68,7 80,7 96,0 2,6 1,1

17 Turcja 153,7 357,2 232,4 116,0 101,3 0,7 1,0

18 Włochy 428,6 352,9 82,3 83,5 105,2 1,9 1,0

19 Francja 381,6 327,8 85,9 86,1 101,3 1,7 0,9

20 Polska 363,9 294,9 81,0 90,9 102,0 1,6 0,8

Źródło: CO2 time series 1990-2015 per region/country, European Commission. Joint Research Centre (JRC), Emissions Database for Global 
Atmospheric Research (EDGAR), http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2015 [dostęp: 20.12.2016] oraz obliczenia własne.
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Udział	energetyki	wiatrowej	wyniósł	3,5%,	wykorzystującej	
biomasę	–	2%,	a fotowoltaicznej	–	1,1%.	Na	OZE	przypada	
już	połowa	wzrostu	światowej	produkcji	energii	elektrycz-
nej17.	Należy	się	spodziewać	dalszego	dynamicznego	roz-
woju	OZE,	 czemu	będzie	 sprzyjał	 szybki	 spadek	 kosztów.	
Niektóre	z nich	 (lądowa	energetyka	wiatrowa	 i  fotowolta-
iczna)	 są	 już	 tańsze	 od	 konwencjonalnych	 źródeł	 energii.	
Poza	tym	oczekuje	się,	że	 już	w  latach	30.	XXI	w.,	a może	
nawet	 wcześniej,	 zostanie	 opanowana	 technika	 taniego	
magazynowania	energii,	co	ma	duże	znaczenie	wobec	nie-
stabilności	powyższych	OZE.

Najwięksi	 światowi	 emitenci	 w  2014	 roku	 to	 Chiny	
(29,4%),	 Stany	 Zjednoczone	 (14,3%),	 UE-28	 (9,6%),	 Indie	
(6,8%),	 Rosja	 (4,9%)	 i  Japonia	 (3,5%).	W  2015	 roku	 udział	
UE-28	w  światowej	 emisji	 zmalał	w porównaniu	 z  rokiem	
1990	z 19,3%	do	9,6%,	a Polski	odpowiednio	z 1,6%	do	0,8%	
(tab.	1).	Zarówno	udział	UE,	jak	i Polski	zmniejszył	się	więc	
dwukrotnie.	Kraje	rozwijające	się	odpowiadają	obecnie	już	
za	ponad	3/5	globalnych	emisji,	podczas	gdy	w 1990	roku	
przypadało	na	nie	mniej	niż	1/3	emisji	światowych18.

Pierwsze powszechne porozumienie klimatyczne

Podczas	 konferencji	 klimatycznej	 (COP21)	 w  Paryżu	
w  grudniu	 2015	 roku	 195	 krajów	 podpisało	 pierwsze	
powszechne	międzynarodowe	porozumienie	klimatyczne.	
Zakończyło	to	działania	prowadzone	pod	egidą	ONZ	zapo-
czątkowane	 przyjęciem	w  1992	 roku	 Ramowej	 konwencji	
ONZ	o  zmianach	 klimatu	 (UNFCCC).	W przyjętym	w 1997	
roku	protokole	z Kioto	zobowiązania	były	wprawdzie	wią-
żące,	ale	podjęte	zostały	tylko	przez	kraje	rozwinięte	i nie-
które	kraje	w procesie	transformacji.	Dotyczyły	one	ograni-
czenia	emisji	GHG	w ekwiwalencie	CO2	w latach	2008-2012	
w stosunku	do	roku	1990	lub	zbliżonego	w przypadku	nie-
których	krajów	w procesie	transformacji.

W  związku	 z  tym,	 że	 udział	 krajów	 rozwijających	 się	
w  globalnych	 emisjach	 szybko	 rósł,	 zaistniała	 potrzeba	
przyjęcia	 nowego	 światowego	porozumienia,	 określające-
go	zadania	ograniczenia	emisji	GHG	po	2012	roku,	obejmu-
jącego	także	te	kraje.	Długo	nie	udało	się	go	 jednak	osią-
gnąć.	Planowano,	że	przyjęcie	dokumentu	nastąpi	na	Kon-
ferencji	COP15	w Kopenhadze	w końcu	2009	roku,	a Unia	
Europejska	 już	w 2008	roku	w ramach	pakietu	klimatycz-
no-energetycznego	 przyjęła	 jednostronnie	 cel	 ogranicze-
nia	emisji	o 20%	do	2020	roku	w stosunku	do	1990	roku.

Na	konferencji	klimatycznej	w Kopenhadze	(COP15)	nie	
osiągnięto	jednak	wiążącego	porozumienia	o ograniczeniu	
światowych	emisji	CO2.	Do	grudnia	2010	roku,	czyli	do	roz-
poczęcia	 konferencji	 w  Cancun	 (COP16),	 szereg	 krajów	
rozwiniętych	przedstawiło	cele	ograniczenia	emisji,	a wiele	
krajów	 rozwijających	 się	 –	 plany	 działań	 ograniczających	
wzrost	 emisji.	 Szacowano,	 że	 realizacja	 tych	 zobowiązań	
ograniczy	wzrost	globalnej	 temperatury	zaledwie	z 6-8	°C	
do	 ok.	 4	 °C19.	 Niemożność	 podpisania	 zupełnie	 nowego	
porozumienia	klimatycznego	sprawiła,	że	na	kolejnej	kon-
ferencji	COP17	w Durbanie	postanowiono	przedłużyć	obo-
wiązywanie	protokołu	z Kioto	na	lata	2013-2020	(tzw.	Kioto	

2),	 a  tekst	 nowego	 porozumienia	 dotyczącego	 okresu	 po	
2020  roku	 i  obejmującego	wszystkie	 kraje	 postanowiono	
przygotować	 najpóźniej	 na	 konferencji	 w  Paryżu	 w  2015	
roku.

Przygotowania	do	powszechnego	porozumienia	konty-
nuowano	 na	 konferencji	 COP19	 w  listopadzie	 2013	 roku	
w Warszawie.	Ze	względu	na	protest	krajów	rozwijających	
się	uzgodniono,	że	w tekście	przyszłego	porozumienie	znaj-
dzie	się	słowo	„kontrybucje”,	a nie	„zobowiązania”,	co	ozna-
cza,	że	nie	trzeba	formułować	własnego	celu	redukcji	emi-
sji,	a wystarczy	przedstawić	swój	wkład	do	globalnej	polity-
ki	 klimatycznej,	 np.	 w  postaci	 zwiększenia	 nakładów	 na	
redukcję	emisji20.

Na	kolejnej	konferencji	(COP20)	w Limie	w grudniu	2014	
roku	zapisano	podstawowe	zasady	porozumienia	globalnego,	
postanawiając,	że	każdy	kraj	określi	swój	wkład	(INDC	–	Inten-
ded Nationaly Determined Contributions)	 zgodnie	 ze	 swymi	
możliwościami	technicznymi	i finansowymi.	Przed	konferencją	
COP21	 w  Paryżu	 zobowiązania	 takie	 podjęło	 185	 krajów,	
odpowiadających	 za	 95%	 globalnych	 emisji.	 Po	 burzliwych	
obradach	195	krajów	podpisało	porozumienie	klimatyczne.	
Jako	główny	cel	przyjęto	utrzymanie	wzrostu	globalnej	tem-
peratury	na	poziomie	znacznie	poniżej	2	°C,	ale	wyrażono	
wolę	 dążenia	 do	 tego,	 by	 wzrost	 ten	 nie	 przekroczył	 
1,5	 °C21.	 Zobowiązano	wszystkie	 strony	porozumienia	do	
realizacji	„krajowo	określonych	wkładów”	(NDCs)	przy	zasto-
sowaniu	 środków	 krajowych.	 Zobowiązano	 też	 wszystkie	
strony	 do	 regularnego	 informowania	 o  poziomie	 swych	
emisji	i postępie	we	wdrażaniu	swych	„wkładów”	oraz	pod-
dawania	 się	 międzynarodowemu	 przeglądowi,	 a  także	
przedstawiania	nowych	 „wkładów”	 co	5	 lat,	 stanowiących	
postęp	w stosunku	do	poprzednich.	Ponadto	nałożono	na	
kraje	rozwinięte	obowiązek	wsparcia	wysiłków	krajów	roz-
wijających	 się	 i  po	 raz	 pierwszy	 zachęcono	do	dobrowol-
nych	wkładów	również	zamożniejsze	kraje	rozwijające	się.	
Przedłużono	 do	 2025	 roku	 obecny	 cel	 zmobilizowania	 
100	mld	dolarów	rocznie	pomocy	dla	krajów	rozwijających	
się	 (obowiązuje	do	2020	 roku)	oraz	postanowiono,	 że	po	
2025	roku	będzie	obowiązywał	nowy	wyższy	cel22.

W art.	 4	porozumienia	paryskiego	wyznaczono	długo-
terminowe	 cele,	 mające	 zapewnić	 zahamowanie	 wzrostu	
średniej	temperatury	na	poziomie	znacznie	poniżej	2°C:

 � zahamowania	wzrostu	globalnej	emisji	gazów	cieplar-
nianych,	tak	szybko,	jak	tylko	będzie	to	możliwe,	

 � osiągnięcia	 neutralności	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	
(równowagi	między	emisją	i pochłanianiem)	w drugiej	
połowie	XXI	w.

Nowe	 porozumienie	 zacznie	 obowiązywać	 od	 2020	
roku,	przy	czym	pierwsza	z dokonywanych	co	pięć	lat	przez	
strony	 konwencji	 klimatycznej	 ONZ	 rewizji	 (weryfikacji)	
celów	krajowych	w zakresie	redukcji	gazów	cieplarnianych	
może	nastąpić	już	w 2018	roku23.	Z kolei	pierwszy	z odby-
wających	się	co	5	lat	przeglądów	podsumowujących	reali-
zację	 postanowień	 ma	 się	 odbyć	 w  2023	 roku.	 Według	
OECD	finansowanie	polityki	klimatycznej	w ubogich	krajach	
wzrosło	z 52,2	mld	dolarów	w 2013	roku	do	61,8	mld	dola-
rów	w 2014	roku.	Wydaje	się	więc,	że	do	2020	roku	poziom	
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100	 mld	 dolarów	 łącznie	 środków	 publicznych	 i  prywat-
nych	zostanie	osiągnięty24.

Przewidziano,	 że	 porozumienie	 wejdzie	 w  życie	 trzy-
dziestego	 dnia	 po	 dniu,	 w  którym	 przynajmniej	 55	 stron	
(krajów	 lub	 regionalnych	 organizacji	 integracji	 gospodar-
czej)	Konwencji	Klimatycznej	ONZ,	na	które	przypada	przy-
najmniej	55%	globalnej	emisji	gazów	cieplarnianych,	przed-
łoży	 swe	 instrumenty	 ratyfikacji,	 akceptacji,	 aprobaty	 lub	
akcesji.	Natomiast	dla	każdej	strony	nastąpi	to	trzydzieste-
go	 dnia	 po	 dniu,	 w  którym	 strona	 ta	 przedłożyła	 swój	
instrument	 ratyfikacji,	 akceptacji,	 aprobaty	 lub	 akcesji	 
(art.	 21	 porozumienia).	 Wiele	 operacyjnych	 szczegółów	
nowych	ram	zostało	pozostawionych	do	decyzji	przez	przy-
szłe	Konferencje	Stron.

22	 kwietnia	 2016	 roku	w Nowym	 Jorku,	 celowo	w  dniu	
Ziemi,	przedstawiciele	175	krajów	złożyli	podpis	pod	global-
nym	 porozumieniem	 klimatycznym	 wynegocjowanym	
w Paryżu.	Po	raz	pierwszy	w historii	w tym	samym	dniu	tak	
wiele	 krajów	 podpisało	 porozumienie	 międzynarodowe25.	
Porozumienie	paryskie	weszło	w życie	4	listopada	2016	roku,	
czyli	tuż	przed	konferencją	klimatyczną	w Marrakeszu	(COP22),	
dzięki	temu	że	30	dni	wcześniej	(4	października	2016	r.)	zosta-
ło	ono	 ratyfikowane	przez	UE	 i  jej	osiem	państw	członkow-
skich,	w tym	Polskę.	Został	wówczas	przekroczony	wspomnia-
ny	próg	warunkujący	obowiązywanie	porozumienia.

Uczestnicy	 konferencji	 COP22	 w  przyjętej	 proklamacji	
zaapelowali	 o  pilne	 zwiększenie	 ambicji	 w  wyznaczaniu	
celów	klimatycznych	przez	poszczególne	państwa	i wzmoc-
nienie	między	nimi	współpracy.	W ocenie	Globalnej	Komisji	
ds.	Gospodarki	i Klimatu,	w ciągu	najbliższych	15	lat	świa-
towe	 wydatki	 na	 utrzymanie	 istniejącej	 i  budowę	 nowej	
infrastruktury	 muszą	 wynieść	 nawet	 bez	 prowadzenia	
polityki	 klimatycznej	 90	 mld	 dolarów.	 Wystarczy	 jednak	
zwiększyć	je	tylko	o kilka	procent,	by	osiągnąć	cele	wyzna-
czone	w porozumieniu	paryskim26.

Niestety	przyjęte	w porozumieniu	paryskim	zobowiąza-
nia	 nie	mogą	 zapewnić	 realizacji	 celu	 ograniczenia	 emisji	
poniżej	2º	C	do	końca	 tego	wieku.	Według	 raportu	UNEP 
Emision Gap 2016 można	się	spodziewać	wzrostu	światowej	
emisji	 GHG	będącej	 ekwiwalentem	 54-56	Gt	 CO2	 w  2030	
roku,	podczas	gdy	realizacja	powyższego	celu	wymagałaby	
nieprzekroczenia	 42	 mld	 Gt.	 W  rezultacie,	 nawet	 gdyby	
zobowiązania	paryskie	zostały	w pełni	zrealizowane,	wzrost	
temperatury	do	końca	XXI	w.	wyniesie	2,9-3,4	ºC	w porów-
naniu	 z  erą	 przedprzemysłowa27.	 Potrzebne	 jest	 więc	
„zwiększenie	 ambicji”	 podczas	 dokonywanych	 co	 pięć	 lat	
przez	strony	konwencji	klimatycznej	ONZ	rewizji	(weryfika-
cji)	celów	krajowych	w zakresie	redukcji	gazów	cieplarnia-
nych.	 Pierwsza	 z  tych	 rewizji	 nastąpi	 już	w  2018	 roku	 na	
konferencji	COP24	w Polsce.

Przyczyny braku adekwatnej odpowiedzi na wyzwania 
klimatyczne w literaturze przedmiotu

Zastanawiające	jest,	dlaczego	świat	nie	był	dotąd	w sta-
nie	podjąć	skutecznych	kroków	przeciwdziałających	zmia-

nom	klimatycznym.	Szczególnie	szeroko	tę	kwestię	podej-
muje	Naomi	Klein	w książce	To zmienia wszystko. Kapitalizm 
kontra klimat.	Za	jedną	z przyczyn	uznała	ona	fakt,	że	nasi	
przywódcy	 nigdy	 nie	 traktowali	 zmian	 klimatycznych,	 tak	
jak	 innych	 kryzysów.	 Uważali,	 że	 działania	 zapobiegające	
im	można	odłożyć	na	bliżej	nieokreśloną	przyszłość28.	Jest	
to	w pewnym	 stopniu	 zrozumiałe,	 gdyż	 szczególnie	 kata-
strofalne	skutki	tych	zmian	są	wciąż	odległe.	

Również	Martin	L.	Weitzman	zauważył,	że	ludziom	trud-
no	 jest	zaakceptować	myśl,	 iż	wzrost	emisji	może	być	tak	
silny,	że	prowadzi	do	zmian	klimatu.	Zwraca	też	uwagę,	że	
zmiany	 klimatyczne	 nie	 odcisnęły	 jeszcze	 piętna	 na	 życiu	
przeciętnych	 ludzi29.	 Inwestycje	 na	 rzecz	 drogiego	 dobra	
publicznego	postrzegane	byłyby	jako	niepewne	i ulokowa-
ne	w abstrakcyjnej,	odległej	przyszłości.	Weitzman	formu-
łuje	więc	pesymistyczną	prognozę:	Inne,	pilniejsze	potrze-
by	 nie	 dopuszczą	 do	 wymuszenia	 znacznych	 ograniczeń	
w obecnej	emisji	GHG.	Tendencja	by	 lekceważyć	problem	
utrzyma	 się	 aż	 do	momentu,	 w  którym	 straszliwe	 skutki	
jakiegoś	okropnego	wydarzenia	wywołają	narastającą	falę	
społecznych	żądań	natychmiastowej	reakcji30.

Z kolei	klimatolog	Lonnie	G.	Thompson	zwrócił	uwagę	
na	to,	że	informacje	o czekających	nas	zagrożeniach	klima-
tycznych	 podawane	 były	 w  wyważonej	 i  niezbyt	 alarmi-
stycznej	 formie,	 mimo	 że	 wszyscy	 klimatolodzy	 są	 dziś	
przekonani,	że	globalne	ocieplenie	stanowi	poważne	zagro-
żenie	 dla	 cywilizacji.	 Klimatolodzy	 bowiem	 podobnie,	 jak	
inni	naukowcy,	są	ludźmi	powściągliwymi31.

Warto	wymienić	 też	pewne	 czynniki	 społeczno-ekono-
miczne,	które	sprawiają,	że	trudno	o powszechne	podjęcie	
działań	w dziedzinie	ochrony	 środowiska,	w  tym	klimatu.	
Są	 to:	 efekt	 „gapowicza”,	 dylemat	 „wspólnego	 pastwiska”	
i  dylemat	 „więźnia”32.	 Efekt	 gapowicza	 sprawia,	 że	 część	
ludzi	nie	chce	partycypować	w finansowaniu	kosztów	spo-
łecznych,	np.	ochrony	środowiska,	w nadziei,	że	poniosą	je	
inni.	Podczas	rozmów	nad	przyjęciem	światowego	porozu-
mienia	 o  ograniczaniu	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	 wiele	
krajów,	 które	 same	 nie	 były	 skłonne	 przyjąć	 ambitnych	
zobowiązań,	zarzucało	 to	 innym	krajom.	Natomiast	 istotą	
dylematu	 wspólnego	 pastwiska	 jest	 to,	 że	 ludzie	 nie	 są	
skłonni	gospodarować	tak	racjonalnie	(oszczędnie)	dobra-
mi	wspólnymi,	 jak	dobrami	będącymi	 ich	własnością	pry-
watną,	 a  takim	 dobrem	 wspólnym	 jest	 m.in.	 atmosfera.	
Z  kolei	 dylemat	 więźnia	 w  najkrótszym	 ujęciu	 polega	 na	
tym,	że	trudno	zrezygnować	z działań	przynoszących	zagro-
żenia	 społeczne,	 jeśli	 prowadziłoby	 to	 do	 utraty	 zysków,	
w sytuacji	gdy	nie	wiadomo,	czy	inni	również	z nich	zrezy-
gnują.

Wskazuje	 się	 też	 na	 wiele	 innych	 przyczyn.	 Niektórzy	
podkreślają	 brak	 skutecznych	 rozwiązań	 technicznych,	
a  inni	 z  kolei	wskazują	na	 zakorzenioną	w  człowieku	nie-
chęć	 do	 wspólnego	 działania	 w  obliczu	 zagrożeń,	 które	
wydają	się	odległe.	Pojawiają	się	też	pesymistyczne	twier-
dzenia,	że	pozostało	nam	tylko	przyglądanie	się,	jak	wszyst-
ko	się	„wali”.

Powyższe	przyczyny	nie	wydają	się	w pełni	przekonują-
ce.	W przeszłości	ONZ	zajęło	się	wieloma	trudnymi	sprawa-
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mi	(dziura	ozonowa,	rozprzestrzenianie	się	broni	nuklear-
nej),	podczas	gdy	rzekomo	z powodu	złożoności	problemu	
nie	 udało	 się	 ustanowić	 struktury	 prawnej	 nakazującej	
zmniejszenie	emisji	GHG.	Nie	 jest	 też	prawdą,	 że	brakuje	
odpowiednich	rozwiązań	technologicznych.

N.	 Klein	 uważa,	 iż	 główną	 przyczyną	 niepodjęcia	 nie-
zbędnych	działań	na	rzecz	zmniejszenia	emisji	gazów	cie-
plarnianych	jest	to,	że	są	one	z gruntu	sprzeczne	ze	zdere-
gulowanym	 kapitalizmem,	 ideologią	 panującą	 w  okresie,	
w którym	podejmowano	próby	wyjścia	z kryzysu	klimatycz-
nego.	Według	niej	te	niezbędne	działania	zagrażają	elitar-
nej	mniejszości	kontrolującej	gospodarkę,	politykę	 i więk-
szość	środków	masowego	przekazu.	Elita	ta	doprowadziła	
m.in.	do	tego,	że	przez	ostanie	30	 lat	nieustannie	zmniej-
szał	się	zakres	świadczeń	publicznych. Nie	spełniły	się	więc	
nadzieje	 ruchów	ekologicznych	 z 1989	 roku,	 że	 topnienie	
lodów	zimnej	wojny	i ocieplenie	klimatu	przyczynią	się	do	
narodzin	nowej	świadomości33.

Ograniczenie	emisji	na	tyle	radykalne	i szybkie,	by	zapo-
biec	 katastrofie	 wymaga	 interwencji	 rządu	 na	 tak	 dużą	
skalę,	która	nie	będzie	do	przyjęcia	dla	 liberalnych	polity-
ków.	Naruszy	bowiem	zasady	liberalnego	kapitalizmu.	Jed-
nak	zwlekanie	z podjęciem	stosownych	akcji	dzisiaj	dopro-
wadzi	tylko	do	jeszcze	dalej	idących	i koniecznych	ingeren-
cji	 rządu	 w  przyszłości.	 Gdyby	 rządy	 zaczęły	 ograniczać	
emisję	już	pod	koniec	lat	80.	XX	w.,	gdy	zaczęła	o to	apelo-
wać	ONZ,	środki	niezbędne	dla	uniknięcia	katastrofalnego	
ocieplenia	 nie	 musiałyby	 aż	 w  takim	 stopniu	 naruszać	
dominującego	modelu	gospodarczego.	Im	później	zostaną	
podjęte	działania,	tym	będzie	potrzebna	większa	interwen-
cja	 rządu.	Można	więc	powyższą	myśl	Klein	podsumować	
stwierdzeniem,	że	liberałowie	występując	przeciwko	polity-
ce	klimatycznej,	działają	przeciw	sobie.	

Bogate	 kraje	 będą	 zabezpieczać	miasta	 wielkimi	 falo-
chronami	 i  zaporami	 przeciwpowodziowymi,	 a  wybrzeża	
biednych	 krajów	 pozostawione	 zostaną	 na	 pastwę	 losu.	
Jednak	nawet	bogaci	nie	mogą	uciec	przed	zanieczyszcze-
niami,	 co	 jest	 szczególnie	 widoczne	 w  wielkich	 miastach	
chińskich,	pogrążonych	w smogu	i pyle34.

Według	Klein lobby	 korporacyjne	wykorzystywało	 róż-
norodne	 kryzysy,	 by	 narzucać	 rozwiązania	 wzbogacające	
niewielką	 elitę.	 Były	 to	 takie	 działania,	 jak	 ograniczanie	
wydatków	na	cele	społeczne,	znoszenie	regulacji	dotyczą-
cych	 działania	 biznesu	 i  prywatyzacja	 sfery	 publicznej.	
Prawdopodobnie	kryzys	klimatyczny	również	będzie	wyko-
rzystywany	 przez	 lobby	 korporacyjne,	 by	 się	 wzbogacić.	
Zwiększy	się	popyt	na	dobra	 i usługi	służące	do	 likwidacji	
katastrof	naturalnych,	ale	również	na	broń,	gdyż	nasilenie	
ekstremalnych	 zjawisk	 atmosferycznych	 będzie	 rodziło	
zagrożenie	dla	bezpieczeństwa,	a nawet	sprzyjało	powsta-
waniu	 konfliktów	 zbrojnych.	 To	 może	 tłumaczyć	 duże	
wsparcie	udzielone	przez	wiele	firm	handlowych	think tan-
kom,	które	stworzyły	ruch	negacji	zmian	klimatu35.

Naomi	Klein	nawołuje	do	skupienia	się	na	radykalnych	
działaniach	w sferze	społecznej.	Uważa	je	za	znacznie	waż-
niejsze	 niż	 kwestie	 techniczne.	 Interesują	 ją	 ideologiczne	
bariery,	które	do	tej	pory	blokowały,	żeby	od	dawna	znane	

rozwiązania	 były	 stosowane	 w  potrzebnej	 skali.	 Domaga	
się	szybkich	i radykalnych	działań.	Widzi	potrzebę	wdroże-
nia,	 zupełnie	 nowego	 modelu	 gospodarczego	 i  nowego	
sposobu	 dzielenia	 się	 naszą	 planetą, usunięcia	 politycz-
nych	podstaw	fundamentalizmu	rynkowego. Uważa,	że	nie	
możemy	nadrobić	dekad	opóźnienia	bez	podważenia	pod-
stawowej	 logiki	 zderegulowanego	 kapitalizmu36.	 Podkre-
śla,	że	wiele	przeszkód,	które	uniemożliwiały	zdecydowaną	
reakcję	władz	na	kryzys,	osłabło,	gdyż	dziesięciolecia	pogłę-
biających	 się	 nierówności	 i  korupcji	 podkopały	 ideologię	
wolnorynkową.	 Jednak	 warunkiem	 zmiany	 są	 masowe	
ruchy	zwykłych	ludzi37.

Wydaje	się	jednak,	że	Klein	przecenia	znaczenie	zmian	
społecznych	 jako	 warunku	 uniknięcia	 klimatycznej	 kata-
strofy.	 Przedstawione	 wyżej	 korzystne	 tendencje	 zmian	
emisji	 CO2,	 osłabienie	 jej	wzrostu	od	2012	 roku,	 a nawet	
zahamowanie	w 2015	roku,	wskazują,	że	transformacja	ta	
nie	tylko	się	już	rozpoczęła,	ale	również	ciągle	przyspiesza.	
Należy	więc	oczekiwać	raczej	wzajemnego	wzmacniania	się	
zmian	społecznych	i niskoemisyjnej	transformacji,	co	w dal-
szej	 przyszłości	 może	 przynieść	 realizację	 wizji	 przedsta-
wionej	przez	Jeremy’ego	Rifkina	w książce	Trzecia Rewolucja 
Przemysłowa. Podkreśla	on	 znaczenie	 społeczeństwa	oby-
watelskiego,	 przez	 które	 rozumie	 wszelkie	 organizacje	
pozarządowe,	mobilizujące	państwo	i poszczególnych	oby-
wateli	do	dokonania	transformacji38.

Przekonanie	 o  tym,	 że	 władze	 państwowe	 powinny	
podejmować	radykalne	kroki	przeciwdziałające	degradacji	
środowiska,	 w  tym	 zmianom	 klimatycznym,	 jest	 coraz	
powszechniejsze	wśród	ekonomistów.	W 2006	roku	ukazał	
się	raport	Nicolasa	Sterna,	w którym	autor	zwrócił	uwagę	
na	 zagrożenie	 wystąpienia	 już	 w  XXI	 w.	 takiej	 degradacji	
kapitału	naturalnego,	w tym	znacznego	ocieplenia	klimatu,	
która	może	przynieść	straty	wynoszące	nawet	kilkadziesiąt	
procent	 światowego	 PKB39.	 Uzasadnia	 tym	 konieczność	
przeznaczania	już	obecnie	5%	PKB	rocznie	na	przeciwdzia-
łanie	 ociepleniu	 klimatu.	 Z  kolei	 William	 D.	 Nordhause	
twierdzi,	że	nie	byłoby	to	rozsądne,	gdyż	przyszłe	pokolenia	
będą	 zamożniejsze	 i  będą	dysponowały	bardziej	 zaawan-
sowaną	 techniką40.	 Uważam	 jednak,	 że	 optymizm	 tego	
ostatniego	 nie	ma	 uzasadnienia. Proces	 ocieplenia	może	
nabrać	takiego	przyspieszenia,	w wyniku	m.in.	uwolnienia	
wielkich	 ilości	 metanu	 z  tundry	 i  dna	 oceanicznego,	 że	
nawet	 wielkie	 środki	 i  zaawansowana	 technika	 nie	 będą	
w stanie	 tego	procesu	zatrzymać.	Rację	 trzeba	więc	przy-
znać	Sternowi.

Podjęcia	 bardziej	 radykalnych	 kroków	domaga	 się	 też	
George	 Friedman.	 Przewiduje	 on,	 że	 ocieplenie	 klimatu	
spowoduje	brak	opadów	na	gęsto	zaludnionych	terenach,	
co	może	wywołać	poważny	kryzys.	Uważa,	że	rozwiązaniem	
mogą	być	elektrownie	słoneczne	umieszczone	w kosmosie,	
ale	też	mogą	to	być	całkiem	nowe	rozwiązania.	Ważne	jest	
to	by	 już	dzisiaj	 rozpocząć	nad	nimi	prace	 i widzi	 to	 jako	
zadanie	przede	wszystkim	dla	państwa.	Rynki	dobrze	sobie	
radzą	z wykorzystaniem	wynalazków	i rozwijaniem	techno-
logii,	 nawet	 we	 wczesnych	 stadiach	 ich	 rozwoju,	 ale	 nie	
z prowadzeniem	naukowych	badań.	O przewadze	państwa	
w inwestowaniu	w długofalowe	rozwiązania	świadczą	licz-
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ne	 przykłady,	 jak	 lotnictwo,	 energetyka	 jądrowa,	 loty	
kosmiczne,	 Internet	czy	nawigacja	satelitarna.	To,	że	rząd	
jest	 nieefektywny	 i  ma	 zdolność	 ponoszenia	 skutków	 tej	
nieefektywności,	sprawia,	że	mogą	być	prowadzone	prace	
badawcze.

Podobnie	jak	Goerge	Friedman	również	Thomas	Piketty	
uważa,	że	władze	publiczne	powinny	podjąć	wielkie	 inwe-
stycje	w rozwój	OZE	i  innych	niskoemisyjnych	technologii,	
do	 czego	 powinny	 skłaniać	 szczególnie	 ostatnio	 niskie	
stopy	 procentowe.	 Słusznie	 za	 zasadne	 uważa	 przyjęcie	
zrównoważonej	 strategii,	 wykorzystującej	 wszystkie	
dostępne	narzędzia,	 jak	np.	podatek	od	emisji	dwutlenku	
węgla41.

Również	m.in.	Marcin	Popkiewicz	i Joseph	Stiglitz	twier-
dzą,	że	stymulowaniu	niskoemisyjnej	transformacji	służyło-
by	wprowadzenie	 zielonej	 reformy	podatkowej	 jako	pod-
stawowego	 elementu	 zielonej	 rewolucji.	 Reforma	 taka	
powinna	 polegać	 przede	 wszystkim	 na	 wprowadzeniu	
podatku	węglowego	 (emisyjnego),	 nałożonego	na	wszyst-
kie	paliwa	kopalne	w wysokości	odpowiadającej	wielkości	
emisji	 dwutlenku	 węgla	 podczas	 ich	 spalania.	 Podatek	
węglowy	byłby	instrumentem	znacznie	skuteczniejszym	niż	
handel	emisjami.	Dobra	i usługi,	których	wytwarzanie	wią-
załoby	się	z dużą	emisją	stałyby	się	relatywnie	droższe,	co	
ograniczyłoby	na	nie	popyt.	Podatek	ten	stosuje	 już	wiele	
krajów	w Europie	(m.in.	kraje	skandynawskie,	Niemcy	i Sło-
wenia).	Powinien	on	być	pobierany	przy	pierwszej	sprzeda-
ży	paliwa	–	w kopalniach,	 rafineriach	 i na	granicach	 (por-
tach,	rurociągach,	przejściach	granicznych)42.

W sytuacji	gdyby	wszelkie	inne	próby	ograniczania	glo-
balnego	ocieplenia	 zawiodły	 i  ulegałoby	ono	przyspiesze-
niu,	można	by	zastosować	sposób	z dziedziny	geoinżynie-
rii,	niebezpieczny	jednak	ze	względu	na	nieprzewidywalne	
konsekwencje,	 który	 mógłby	 to	 ocieplenie	 tymczasowo	
i  przynajmniej	 częściowo	 powstrzymać.	 Takim	 sposobem	
jest	rozpylanie	w stratosferze	cząsteczek	odbijających	świa-
tło	słoneczne,	np.	związków	siarki.	Takie	działania	musiały-
by	być	powtarzane	co	roku43.	Nie	zapobiegłyby	one	jednak	
pewnym	innym	negatywnym	konsekwencjom	nadmierne-
go	stężenia	GHG	w atmosferze,	np.	zakwaszeniu	oceanów.	
Niestety	ten	pesymistyczny	scenariusz	ma	duże	szanse	na	
urzeczywistnienie.	 Otworzyliśmy	 puszkę	 Pandory	 i  nie	
wiemy,	jakie	będą	tego	konsekwencje.

Samoograniczanie się czy postęp techniczny

Do	wzrostu	świadomości	ekologicznej,	zwłaszcza	w Chi-
nach,	przyczynia	się	katastrofalny	stan	powietrza	w wielu	
miastach	tego	kraju.	W Pekinie	smog	jest	często	tak	gęsty,	
że	ludzie	muszą	zakładać	na	twarz	maski	i nie	widać	najbliż-
szych	budynków.	Stężenie	szkodliwych	dla	zdrowia	mikro-
cząstek	przekracza	niekiedy	5-krotnie	dopuszczalny	poziom	
według	Światowej	Organizacji	Zdrowia44.	Według	tej	orga-
nizacji	92%	ludzi	na	świecie	oddycha	powietrzem,	którego	
zanieczyszczenie	 przekracza	 dopuszczalny	 limit	 drobnych	
pyłów	 PM2,5,	 które	 są	 szczególnie	 groźne	 dla	 zdrowia.	

W  rezultacie	 zanieczyszczenie	powietrza	powoduje	 3	mln	
zgonów	rocznie45.	

Ograniczenie	spalania	paliw	kopalnych,	które	jest	głów-
nym	źródłem	emisji	GHG,	jest	równocześnie	niezbędne	do	
ograniczenia	emisji	szkodliwych	substancji,	 jak	np.	metale	
ciężkie,	 tlenki	 siarki	 czy	 pyły.	 Są	 one	 odpowiedzialne	 za	
szerokie	występowanie	wielu	groźnych	chorób,	 jak	nowo-
twory,	alergie,	schorzenia	układu	oddechowego	i krążenia.	
Powyższe	 ograniczenie	 może	 też	 opóźnić	 i  osłabić	 nie-
uchronne	zderzenie	się	z barierą	podaży	paliw	kopalnych.

Rosnąca	 świadomość	 społeczna,	 nie	 tylko	 klimatycz-
nych,	ale	i wymienionych	zagrożeń	zdrowotnych,	powinna	
zwiększyć	 skłonność	 do	 samoograniczania	 się	 ludzkości,	
w tym	przede	wszystkim	racjonalizacji	konsumpcji.	Jej	zwo-
lenniczką	 jest	Klein,	 ale	 jeszcze	bardziej	 radykalnym	zwo-
lennikiem	jest	Dennis	L.	Meadows,	przytaczany	przez	Ralfa	
Fücksa	w książce	„Zielona	rewolucja”46.	Według	niego	eko-
logicznej	katastrofie	można	zapobiec	tyko	dzięki	przejściu	
do	„stanu	równowagi”.	Oznacza	ona	spełnienie	wymogów,	
by	 liczba	 urodzeń	 została	 ograniczona	 przynajmniej	 do	
liczby	zgonów,	a inwestycje	nie	przekraczały	zużycia	kapita-
łu.	 Spełnienie	 pierwszego	warunku	wymaga	 restrykcyjnej	
polityki	 ludnościowej,	 drugiego	 -	 silnej	 kontroli	 państwa	
nad	gospodarką.	Meadows	twierdzi,	że	nadmierne	zużycie	
planety	 spowoduje	 spadek	 produkcji	 przemysłowej	 i  rol-
nej.	W rezultacie	 liczba	 ludności	 zostanie	zmniejszona	do	
racjonalnego	poziomu,	jaki	planeta	będzie	zdolna	wyżywić/
wytrzymać.	Skoro	ludzkość	nie	jest	gotowa	do	ograniczeń,	
kryzysy	ekologiczne	wymuszą	ograniczenie	liczby	ludności	
i jej	konsumpcji.	

Według	 Meadowsa	 poprawa	 efektywności	 i  rozwój	
odnawialnych	 źródeł	 energii	 (OZE)	 mogą	 tylko	 opóźnić	
katastrofę,	ale	jej	nie	zapobiegną,	jeśli	będzie	trwał	wzrost	
gospodarczy.	 Fücks	 z  kolei	 uważa,	 że	 „Meadows	 nie	 ma	
zrozumienia	dla	otwartości	przyszłości,	dla	zdolności	rodza-
ju	 ludzkiego	do	przezwyciężania	kryzysu	niedoboru	dzięki	
wynalazczości”47.

Podczas	gdy	Klein,	a zwłaszcza	Meadows	widzą	koniecz-
ność	samoograniczania	się,	to	Fücks	jest	sceptyczny	co	do	
tej	drogi	przeciwdziałania	globalnemu	ociepleniu	 i szerzej	
ochrony	 środowiska.	 Uważa	 on,	 że	 „nawet	 przy	 optymi-
stycznej	kalkulacji	wyrzeczenie	się	może	spowodować	tylko	
ułamek	koniecznego	ekologicznego	odciążenia.	Lwią	część	
trzeba	osiągnąć	przez	innowacje	dotyczące	procesu”.	Nie-
zbędna	 jest	 więc	 poprawa	 efektywności	 wykorzystania	
zasobów	 i  rozwój	 OZE48.	 Twierdzi,	 że	 wszystko	 można	
negocjować	 z  krajami	 rozwijającymi	 się	poza	 ich	prawem	
do	wzrostu	 gospodarczego.	 Fiasko	 szczytu	 klimatycznego	
w 2009	roku	w Kopenhadze,	a także	dyplomacji	klimatycz-
nej	po	tym	szczycie,	wynikało	z tego,	że	rynki	wschodzące	
i  Stany	 Zjednoczone	 uważały,	 iż	 ograniczanie	 emisji	 CO2 
ograniczy	ich	szanse	rozwojowe,	że	rozwój	wymaga	wzro-
stu	emisji	GHG49.	Jest	to	najpoważniejszy	argument	Fücksa	
przemawiający	 za	 tym,	 że	 w  sytuacji	 panującej	 jeszcze	
biedy	 nie	 można	 hamować	 rozwoju	 gospodarczego.	
Podobnie	Szymański	zauważa,	że	obawy	o zbyt	szybki	roz-
wój	 brzmią	 podejrzanie,	 zwłaszcza	 ze	 strony	 zamożnych	
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krajów.	Dostrzega	on	 też	występowanie	konfliktu	na	dro-
dze	wychodzenia	z kryzysu	ekonomicznego	 i ekologiczne-
go,	co	jednak	jest	dyskusyjne50.

Swoje	rozważania	Fücks	konkluduje	stwierdzeniem,	że	
celem	jest	zerowa	emisja,	ale	nie	zamrożenie	lub	tym	bar-
dziej	 ograniczenie	 działalności	 gospodarczej.	 Problemem	
nie	jest	sens	wzrostu,	lecz	to	jaki	powinien	być	ten	wzrost	
(rozwój).	Niepokoi	się,	czy	kryzys	ekonomiczny	wykorzysta-
ny	 zostanie	 do	 ekologicznej	 przebudowy	miast,	 rewolucji	
energetycznej,	 infrastruktury	 komunikacyjnej,	 wdrożenia	
wielkiego	 programu	 badawczego	 i  rozwoju	 technologii	
przyjaznych	 dla	 środowiska51.	 Przytacza	 sformułowany	
przez	Weizsaeckera	czynnik	4	–	dwukrotnie	więcej	dobro-
bytu	 przy	 dwukrotnie	 mniejszym	 zużyciu	 przyrody52.	
Uważa	 za	 niezbędne	 oddzielenie	 wytwarzania	 dobrobytu	
od	zużywania	przyrody	i twierdzi,	ze	transformacja	w tym	
kierunku	już	się	zaczęła53.

Można	jednak	mieć	wątpliwości,	czy	z kolei	Fücks	słusz-
nie	 całą	 nadzieję	 pokłada	 w  postępie	 technicznym.	 O  ile	
Klein	nie	docenia	zmian	technicznych	(innowacji),	to	Fücks	
nie	 docenia	 możliwości	 samoograniczania.	 Uważam,	 że	
potrzebne	jest	maksymalne	wykorzystanie	obu	tych	czyn-
ników	 ograniczania	 zmian	 klimatycznych,	 nie	 można	 ich	
sobie	 przeciwstawiać.	 Wbrew	 pesymistom	 trzeba	 mieć	
nadzieję,	że	stosowanie	samoograniczeń,	postęp	technicz-
ny	 i  szybkie	 wdrażanie	 (upowszechnianie)	 jego	 osiągnięć	
oraz	prowadzenie	przez	wszystkie	kraje	będące	znacznymi	
emitentami	zdecydowanej	polityki	klimatycznej	pozwoli	na	
uniknięcie	katastrofy.	Nie	należy	podważać	sensu	żadnego	
z powyższych	działań.	

Warunkiem	 samoograniczania	 się	 społeczeństwa	 jest	
podnoszenie	świadomości	jego	niezbędności,	w czym	dużą	
rolę	powinny	odgrywać	edukacja	i środki	masowego	prze-
kazu.	 Trzeba	 propagować	 wzorce	 konsumpcji,	 w  jak	 naj-
mniejszym	 stopniu	 obciążające	 środowisko	 przyrodnicze.	
Przekonywać,	że	podobny,	a nawet	wyższy	komfort	 jazdy,	
niż	paliwożerny	krążownik	szos,	może	zapewnić	samochód	
elektryczny	lub	hybrydowy.	

Podsumowanie 

Według	wszystkich	 znaczących	 organizacji	 naukowych	
przyczyną	 przyspieszenia	 globalnego	 ocieplenia	 w  końcu	
XX	 w.	 oraz	 nasilenia	 ekstremalnych	 zjawisk	 atmosferycz-
nych,	jak	huragany,	powodzie	i susze,	są	antropogeniczne	
emisje	 gazów	 cieplarnianych.	 Po	 szybkim	wzroście	 emisji	
tych	gazów	w  latach	2003-2011,	 tempo	 jej	wzrostu	uległo	
w  ostatnich	 latach	 spowolnieniu,	 dzięki	 m.in.	 rozwojowi	
odnawialnych	źródeł	energii	 i  zmiany	charakteru	 rozwoju	
Chin	 na	mniej	 energochłonny.	Niezbędne	 jest	 jednak	 nie	
tylko	zahamowanie	tego	wzrostu,	ale	także	głęboka	reduk-
cja	 emisji.	 Potrzebne	 jest	 więc	 wzmożenie	 wysiłków	 na	
rzecz	ograniczania	emisji.	W związku	z tym,	że	udział	kra-
jów	 rozwijających	 się	 szybko	 rośnie	 i  przekroczył	 już	 3/5	
światowej	 emisji,	 porozumienie	 paryskie	 o  ograniczeniu	
emisji	objęło	wszystkie	kraje.

Wskazuje	się	na	wiele	przyczyn	tego,	że	świat	nie	podjął	
dotąd	niezbędnych	działań	ograniczających	emisję	gazów	
cieplarnianych.	Według	N.	Klein	stało	się	tak	przede	wszyst-
kim	 dlatego,	 że	 działania	 te	 wymagając	 zdecydowanej	
interwencji	państwa	naruszały	zasady	liberalnego	kapitali-
zmu.	 Dziesięciolecia	 pogłębiających	 się	 nierówności	
i korupcji	podkopały	jednak	ideologię	wolnorynkową,	poja-
wia	 się	 więc	 szansa	 podjęcia	 zdecydowanych	 działań	
w ramach	polityki	klimatycznej.

Spowolnienie,	 a  w  2015	 roku	 nawet	 zahamowanie	
wzrostu	 emisji	 CO2,	 wskazuje,	 że	 niskoemisyjna	 transfor-
macja	 nie	 tylko	 się	 już	 rozpoczęła,	 ale	 ulega	 nawet	 przy-
spieszeniu.	Należy	więc	oczekiwać	interakcji	oraz	wzajem-
nego	wzmacniania	się	zmian	społecznych	i niskoemisyjnej	
transformacji.	Potrzebny	jest	zarówno	dalszy	postęp	tech-
niczny,	 jak	 i  samoograniczanie	 się	 –	 zmiana	modelu	 kon-
sumpcji	 na	 mniej	 obciążający	 środowisko	 przyrodnicze,	
w tym	mniej	emisyjny.	Do	realizacji	celu	powinno	się	wyko-
rzystywać	 m.in.	 środki	 masowego	 przekazu	 i  edukację.	
Wskazane	byłoby	też	powszechne	wprowadzenie	podatku	
emisyjnego	oraz	szybkie	„zwiększenie	ambicji”	poszczegól-
nych	 krajów	 w  podejmowaniu	 skuteczniejszych	 działań	
ograniczających	emisję.	
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Wprowadzenie

Europejskie	koncerny	elektroenergetyczne	stoją	przed	
wyzwaniem	 wynikającym	 ze	 zmiany	 przepisów	 regulują-
cych	ich	działalność	na	hurtowym	rynku	energii	elektrycz-
nej.	Rynki	energii	charakteryzują	powiązania,	które	można	
rozpatrywać	na	trzech	płaszczyznach:
1)	 przepływów	fizycznych	powiązanych	z aktywami	trwa-

łymi;
2)	 finansowania	działalności	operacyjnej;


