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Tu jesteś: gazetaprawna.pl Serwisy tematyczne
postęp nas ocali? [WYWIAD]
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SERWISY TEMATYCZNE

Zmiany klimatyczne, czyli wyjątkowo ciepły i suchy okres. Czy

Zmiany klimatyczne, czyli

BIZNES | NAJNOWSZE
24 sty Bank donosi na Polskę za
brak uczciwego procesu.

wyjątkowo ciepły i suchy
okres. Czy postęp nas ocali?
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Sprawa frankowiczów może
się wydłużyć »
24 sty UE i kraje WTO stworzą
tymczasowy arbitraż
odwoławczy w sporach
handlowych »
24 sty Na polskim rynku
mieszkaniowym występują
idealne warunki dla
narastania bańki cenowej w
nieruchomościach »
24 sty Jedyny udany Projekt.
Dlaczego mamy tylko jednego
narodowego czempiona? »
24 sty Gminy znalazły remedium na
rosnącą górę śmieci. Ale na
jak długo? »
23 sty Sejm przyjął ustawę
deregulującą prawo
budowlane. Nowe przepisy
mają ułatwić i przyspieszyć
inwestycje »
Reklama

Laurence B. Siegel ekonomista, dyrektor amerykańskiego ośrodka Research
Foundation of CFA Institute, autor książki „Fewer, Richer, Greener: Prospects
for Humanity in an Age of Abundance” fot. mat. prasowe
źródło: DGP

Są ludzie, którzy za wszystko, co złe, obwiniają
system. Jest zimno? Kapitalizm. Gorąco?
Kapitalizm. Ludzie chorują i umierają? Kapitalizm.
Nie idźmy tą drogą.
Reklama

Squarespace Website Builder
Make and manage your own professional website with
Squarespace's all-in-one platform. Squarespace

OPEN

Gdy latem zeszłego roku wybuchały pożary lasów w
Australii, księgarze przygotowywali premierę pana książki
„Fewer, Richer, Greener”. Stawia w niej pan tezę, że jako
ludzkość mamy więcej powodów do optymizmu niż
pesymizmu.
I to jest prawda.
W kwestiach środowiska także?
Oczywiście.
A te pożary?
Pożary w Australii, ale także niedawne pożary lasów w
Kalifornii, to w dużej mierze efekt złej gospodarki leśnej.
Przykładowo – nie stworzono wystarczająco wielu pasów
przeciwpożarowych, czyli odcinków wylesionych i
pozbawionych elementów, które mógłby zająć ogień. Takie
pasy zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożarów oraz
spowalniają je, dając służbom gaśniczym czas na reakcję. Nie
pozwalano też naturze na własną gospodarkę leśną.
Co to znaczy?
Szybko gaszono małe, naturalne pożary, zamiast pozwalać im
dogasać w kontrolowany sposób. W ten sposób kumulował się
łatwopalny materiał biologiczny. Innymi słowy, kumulowały się
ryzyka. Rezultat jest taki, że w sprzyjających warunkach, np. w
wyjątkowo ciepłym i suchym okresie, nawet jedna zapałka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
może doprowadzić do spalenia całej puszczy.
Skąd się wzięły
te zaniedbania?
Tego akurat
tematu nie
zgłębiłem na tyle,
by się
wypowiedzieć.
Magazyn DGP 17.01.20
źródło: Dziennik Gazeta Prawna

„Wyjątkowo

ElectroMobility Poland
wybierze dostawcę

ciepły i suchy okres” to chyba coś, czego będziemy w
związku ze zmianami klimatycznymi częściej doświadczać.
Możliwe.
Zatem pożary to nie tylko wina pecha i zwykłych błędów.

Zmiana klimatu
zdominuje
forum w Davos

Nie, ale gdyby mądrze zarządzano lasami, nawet globalne
ocieplenie miałoby na nie mniej destrukcyjny wpływ.
A może globalnego ocieplenia w ogóle mogłoby nie być?
Jak to?

Ardanowski:
Organizacje
proekologiczne
upatrzyły sobie
w rolnictwie
chłopca do bicia

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Gdyby nie było kapitalizmu. Czy to nie on jako system
bazujący na nieustannym zwiększaniu produkcji i

Bank donosi na Polskę za
brak uczciwego procesu.
Sprawa frankowiczów może
się wydłużyć

konsumpcji, czyli nieograniczonych potrzebach
energetycznych, jest koniec końców winny zmianom

Ratowanie LOT-u nie ma
sensu

klimatycznym, a w konsekwencji pożarom?
Zwiększona emisja CO2 jest na pewno częściowo skutkiem
rozwoju gospodarczego. Ale czy to znaczy, że kapitalizm jest
„winny”? Są ludzie, którzy za wszystko, co złe, obwiniają ten
system. Jest zimno? Kapitalizm. Gorąco? Kapitalizm. Sucho?
Kapitalizm. Wilgotno? Kapitalizm. Ludzie chorują i umierają?
Kapitalizm. Ktoś wynajduje na te choroby lekarstwa, ludzi
przybywa, mamy przeludnienie? Kapitalizm. Nie idźmy tą

Niedziele handlowe w 2020
roku. Zmiany w zakazie
handlu od nowego roku
8 niezwykłych miejsc na tani
urlop w Europie
Życie po brexicie. Sprawdź,
jak będzie wyglądać podróż
do Wielkiej Brytanii
Reklama

drogą. Ważmy „za” i „przeciw”.
Co przemawia za kapitalizmem?
To, że system ten dał nam wygody, o których moglibyśmy tylko
pomarzyć. I to, że może teraz uratować środowisko, chociaż w
pierwotnej fazie je zanieczyszczał. Bogate kraje są czyste.
Biedne – brudne. To reguła. Szwajcaria, Kanada mają
niezwykle czyste środowisko, nawet Australia, pomimo
pożarów, jest przykładem postępu w tej dziedzinie. Biedne
kraje nie mogą dbać o ekologię, bo po prostu ich na to nie
stać. Żeby mieć czyste środowisko, potrzebujemy zasobów do
jego oczyszczania, a można je wytworzyć wyłącznie w ramach
gospodarki rynkowej. Indie, Chiny, Bangladesz, Wietnam będą
mogły zadbać o swoją przyrodę, wodę i powietrze, tylko nadal

Have Them Study With You

Getting to know God is deeply personal, but we
can help. Learn more.
Come Unto Christ

GALERIE

Ope

się bogacąc. I to się już dzieje. „Oczyszczają się” nawet
szybciej niż Stany Zjednoczone w latach 1950–1980.

Sankcje – biała lista, split
payment, wymiana
paragonów bez NIP faktur

POZOSTAŁO JESZCZE 81%
TREŚCI
Najważniejsze
podatkowe
wyroki sądów i
trybunałów w
2019: O tym
muszą
pamiętać
pracodawcy

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP

Zapłać 97,90 zł

KUP ABONAMENT

PIT, ulgi
podatkowe i
korespondencja
z fiskusem:
Najważniejsze
wyroki sądów i
trybunałów w
2019 roku

KALKULATORY

na miesiąc

Zapłać 2,46 zł

KUP ARTYKUŁ
Mam kod promocyjny

Kalkulator opłat notarialnych
Kalkulator wynagrodzenia
Kalkulator emerytalny
Kalkulator składki wypadkowej
Kalkulator jak obliczyć pensję
netto przy umowie-zleceniu
Jak obliczyć datę wejścia w
życie aktu prawnego
Kalkulator VAT
Kalkulator stażu pracy
zobacz więcej »
Reklama

Zapłać 4,92 zł

KUP CAŁE WYDANIE
Dziennika Gazety Prawnej
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WIĘCEJ NA TEN TEMAT

REGULAMIN

POMOC

dot

Rozpoczęło się
posiedzenie rządu. Tematem
m.in. informacja ws. pożarów
wysypisk
dot

Projekt "uchwały
klimatycznej" odrzucony.
Lenartowicz: PiS zmierza w
kierunku "negacjonizmu
klimatycznego"
dot

Globalne ocieplenie
wymusi migracje. Również
bogatych

dot

Platforma szuka swojej
drogi. Nie zapowiada się jednak
na twardy reset
dot

Tusk o zmianach w
sądownictwie: Ze strony PiS-u
nie widać gotowości do
kompromisu
dot

Budka wygrał w pierwszej
turze wybory na
przewodniczącego PO
[Nieoficjalnie]

Where do we go
after death?

Invite the missionaries
over and get your
answers in the comfort of
your own home.

Hot

Reklama
Hot

Hot
Great American Coin CO.
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Free %tness awaits you.
Come back and ;nish signing up - it’s free to you!

KOMENTARZE (5)
Najlepsze

Najnowsze

Najstarsze

mb, (2020-01-19 17:33)

1

1

Zgłoś naruszenie

jaki jest sens produkowania i sprzedaży napojów energetycznych,
czipsów czy ogólnie śmieciowego jedzenia, gadżetów, drogich
ubrań, gdy tym czasem brakuje podstawowych rzeczy jak opieka
medyczna, dobra edukacja czy mieszkania, czy te ostatnie np.
wymagają kosmicznych technologii i metali ziem rzadkich, żeby
powstały?
Odpowiedz

tym (2020-01-19 20:16)

1

Pokaż odpowiedzi (2)

0

Zgłoś naruszenie

Postęp to taka lina która wyciąga ludzkość ratując ją z głębokiej i
niebezpiecznej czeluści ale tuż na samej górze się urywa.
Odpowiedz

IB (2020-01-20 11:53)

0

0

Zgłoś naruszenie

Świat to coraz większa globalna mikrofalówka. Radary, satelity,
komórki, internet bezprzewodowy, wszystko bazuje na mikrofalach.
A mikrofalówka, wiadomo jakie ma działanie. CO2 to błędny trop a
przynajmniej nie całkiem właściwy.
Odpowiedz

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Autor:

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania
artykułów.
Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Pokaż wszystkie
komentarze
Reklama

Hot

Hot

Hot
Great American Coin CO.

SERWISY TEMATYCZNE
Emerytury i renty

13 emerytura nie
będzie wliczana do
kryterium
dochodowego przy
ubieganiu się o
zasiłki rodzinne
System emerytalny
powinien być
powiązany z liczbą
posiadanych dzieci?
[WYWIAD]
Maksymalnej emerytury
nie będzie. Komisja
odrzuciła projekt Lewicy
Nowe technologie

Jedyny udany
Projekt. Dlaczego
mamy tylko
jednego
narodowego
czempiona?

PIT

PIT za 2019 r.
Kiedy można
odliczyć darowiznę
w zeznaniu
podatkowym
PIT-11 za 2019: Jak
poprawnie złożyć
deklarcję? [RADY
EKSPERTÓW]

Telekomunikacja

Branża call center
pod pręgierzem.
Czy to zmierzch
telemarketingu?
Telekomunikacja.
Wyrok TSUE może
utrudnić służbom
inwigilację
Europejczyków

Wypłaty z programu
dobrowolnych odejść
nie są zwolnione z
podatku

Wzrost PKB i więcej
pracy dzięki 5G

Energetyka

Edukacja

Projekt zmian w
Prawie
energetycznym w
wykazie prac rządu

Żeby firmowe smartfony
były bezpieczniejsze

Łukaszenka zapowiada
dywersyfikację dostaw
ropy naftowej. Do
sukcesu jednak droga
daleka

Jesteśmy podmiotem

800 mln zł straty z

Świadczenie
kompensacyjne
2020: Kiedy
nauczyciel może
przejść na
wcześniejszą
emeryturę?
Ordo Iuris i Jarosław
Gowin w obronie

najbardziej
wiarygodnym, jeśli
chodzi o weryfikację
tożsamości

powodu cen energii
elektrycznej

wolności słowa na
uniwersytetach. Za
projektem może kryć
się wiele
niebezpieczeństw
Reforma szkolnictwa
branżowego.
Komentarz do
nowelizacji [CZĘŚĆ 1]
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Jackson Browne
"saturate Before...

The Animals - The
Mickie Most Years.

24,99 USD

219,95 USD

2500+vinyl Record
Collection

54 Cdg Discs Hot
Karaoke Classic...

1900 USD

49,99 USD

PO GODZINACH
Film

Berlinale 2020:
„Szarlatan"
Agnieszki Holland
w programie sekcji
specjalnej

Muzyka

Książki

Miuosh o albumie
"Powroty",
rodzinie i dlaczego
Stadion Śląski jest
jak Lhotse
[PODCAST]

Postępowaniem
państw rządzi
strach. „Tragizm
polityki mocarstw”
Mearsheimera
[RECENZJA]

Reklama

Turystyka

Itsukuszima,
Fudżi, park Ueno.
7 miejsc, które
warto zobaczyć w
Japonii

Irises By Vincent Van
Gogh | Large...

Monet's Garden at
Giverny, by Claude.

137,49 USD

137,49 USD

First Steps, After
Millet By Vincent...

Poppy Field By
Vincent Van Gogh |

94,99 USD

94,99 USD
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