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elektroprosumenckiego w perspektywie 

ekonomicznej analizy prawa".

Marzena Czarnecka/ Grzegorz Zych 



• Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania zmianie 

klimatu jest zdaniem 35% Polaków radykalna zmiana 

indywidualnych zachowań, wynika z trzeciego wydania 

ankiety dotyczącej klimatu za lata 2020-2021 opublikowanej 

przez Europejski Bank Inwestycyjny.



• Europejski Banki Inwestycyjny w “2020-2021 EBI Climate

Survey” przepytał Europejczyków, Chińczyków i Amerykanów 

na temat zmian klimatu. Wyniki pokazują, że Polacy, tak jak 

wszyscy Europejczycy, chcą bardziej zielonego świata po 

pandemii koronawirusa.





• Z kolei 31% ankietowanych uważa, że najlepszy efekt przyniesie 

wykorzystanie nowych technologii, a 22% respondentów stawia na 

pierwszym miejscu publiczne i prywatne inwestycje w projekty 

przyjazne dla klimatu. Jedynie 12% uczestników ankiety sądzi, że 

najważniejsze są uregulowania prawne"



• Z badania wynika, że obywatele Portugalii (51%), Słowacji (44%), 

Luksemburga (43%) i Niemiec (42%) uważają, że 

najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie skutków kryzysu 

klimatycznego będzie radykalna zmiana zachowań, natomiast 

mieszkańcy krajów nordyckich pokładają większe nadzieje w 

innowacjach technologicznych (40% w Szwecji, 38% w Finlandii i 

36% w Danii).



Badanie EBI 

Większość Polaków (67%) uważa, że w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu należy w pierwszej kolejności zwiększać 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Odsetek ten jest 
znacznie wyższy od średniej europejskiej (49%) i najwyższy spośród 
wszystkich państw UE. Ponadto opinia ta przeważa wśród osób w 
wieku 65 lat i starszych (85%) oraz osób mających większe dochody 
(72%).

"W odpowiedzi na pytanie o powody, dla których Polska powinna 
zmniejszać swoje uzależnienie od paliw kopalnych (np. ropy 
naftowej, gazu ziemnego i węgla), 30% Polaków wskazuje na 
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w skali lokalnej, 
zwłaszcza w miastach - to wynik o sześć punktów procentowych 
wyższy od średniej europejskiej. Z kolei 26% ankietowanych 
twierdzi, że główną zaletą redukcji zużycia paliw kopalnych jest 
złagodzenie skutków zmiany klimatu, a zdaniem 24% 
respondentów zmniejszenie wykorzystania gazu i ropy naftowej to 
sposób na uniezależnienie się od zasobów innych krajów"



• Z badania wynika, że 54% Polaków uważa, iż priorytetem w przeciwdziałaniu 
zmianie klimatu powinno być wprowadzenie dopłat do samochodów 
elektrycznych, przy średniej europejskiej na poziomie 40%. Z kolei 35% 
respondentów wskazuje, że priorytetem powinno być większe 
upowszechnienie telepracy jako sposobu na ograniczenie dojazdów.

• Niemal dwie trzecie polskich obywateli (65%) uważa, że Polska potrzebuje 
lepszych systemów recyklingu odpadów, aby móc skutecznie przeciwdziałać 
zmianie klimatu. Odsetek ten jest o dziewięć punktów procentowych wyższy 
od średniej europejskiej. Ponadto 56% ankietowanych popiera zakaz 
sprzedaży produktów, które są nietrwałe lub nie nadają się do naprawy.



• W Chinach zieloną odbudowę gospodarki popiera większość pytanych – 73 procent. W USA to 49 proc., 
podczas gdy 51 proc. uważa, że gospodarkę trzeba odbudowywać wszelkimi dostępnymi środkami.

• Kto stoi na czele walki z kryzysem klimatycznym?

• Jak pokazała ankieta EBI, odpowiedź na to pytanie zależy od tego, z jakiego kraju pochodzi 
odpowiadający.

• 66 proc. Europejczyków uważa, że to Unia Europejska jest na czele walki z kryzysem klimatycznym. W 
Chinach natomiast 90 proc. obywateli jest zdania, że to Chiny.

• Amerykanie także, niemal w połowie sądzą, że to Stany Zjednoczone przewodzą walce z kryzysem 
klimatycznym. Tego zdania jest 49 proc. pytanych.

• Wszyscy chcą natomiast silniejszych polityk proklimatycznych. Popiera to 75 proc. Europejczyków oraz 95 
proc. Chińczyków. Nawet w Stanach Zjednoczonych ta liczba jest wysoka – wynosi 67 proc.

https://300gospodarka.pl/300klimat/chiny-neutralnosc-klimatyczna-2060-rok


• "Ankieta klimatyczna EBI” pokazuje, że Polacy uważają za konieczne 

wdrażanie nowych technologii oraz zmianę indywidualnych 

przyzwyczajeń, aby sprostać temu wyzwaniu . Ponadto, postęp w 

sektorze energetycznym jest według Polaków kluczowy, aby 

polepszyć jakość powietrza w miastach. 



Metryczka 

• Badanie EBI zostało przeprowadzone we 

współpracy z pracownią badania rynku 

BVA. W badaniu przeprowadzonym w 

dniach od 5 października do 2 listopada 

2020 roku wzięło udział ponad 30 tys. 

respondentów, z reprezentatywnym 

panelem z każdego z 30 krajów objętych 

ankietą.



Dziękujemy 


