
Climate check 2021: klimat i perspektywa biznesu 
Niespokojny 2020 rok spowodował spowolnienie działań proklimatycznych, ale nie zmniejszył determinacji 



2© 2021. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Szefowie firm mają świadomość, że globalnie podejmowane działania, 

mające na celu osłabienie najgorszych skutków zmian klimatu, osiągnęły 

punkt zwrotny. Czy pandemia i związane z nią spowolnienie gospodarcze 

miały wpływ na skuteczność tych działań? Niniejszy raport jest głosem 

szefów firm z całego świata w dyskusji na temat zmiany klimatu. 

Przedstawiciele biznesu są świadomi zagrożeń 
związanych ze zmianami klimatu, ale pandemia 
utrudnia podejmowanie skutecznych działań.
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ŚWIAT STOI W OBLICZU licznych wyzwań, a zmiana klimatu 
jest jednak niewątpliwie jednym z największych, jeżeli nie 
największym zagrożeniem naszej egzystencji.

Po serii klęsk żywiołowych - pożarów lasów, susz i niezwykle 
gwałtownych huraganów - coraz więcej firm, świadomych 
powagi sytuacji, traktuje inicjatywy proklimatyczne jako 
priorytet. 

Niniejszy raport przedstawia odpowiedzi szefów firm na 
pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa, którymi zarządzają, 
reagują na kryzys klimatyczny. Nasza ankieta poświęcona 
kwestiom klimatu odzwierciedla zmiany nastrojów, 
zaobserwowane od czasu poprzedniej edycji, a jednocześnie 
bada, czy trwająca wciąż pandemia i związane z nią 
trudności gospodarcze mają wpływ na inicjatywy 
proklimatyczne. 

Wnioski są różne.  Z jednej strony pandemia spowolniła 
działania ukierunkowane na przezwyciężenie nasilającego 
się od paru lat kryzysu klimatycznego. Z drugiej - wywołała 
poczucie determinacji, przekonanie, że jeżeli uda nam się 
teraz coś zrobić, może zmienimy bieg wydarzeń i unikniemy 
paru czarnych scenariuszy.  

Z naszego badania wynika ponadto, że sensowne inicjatywy 
proekologiczne mogą przynieść firmie wartość dodaną w 
dalszej perspektywie, i to w różnych aspektach - może to być 
zarówno wyższy zysk, jak i poprawa morale pracowników czy 
sukces rekrutacyjny.   Mogą również ułatwić spełnienie 
oczekiwań klientów, których coraz większe rzesze są 
zainteresowane podejmowaniem tego rodzaju działań. 

Wyniki naszego badania uzasadniają potrzebę podjęcia 
działań proklimatycznych i wskazują, że ochrona środowiska 
powinna stać się jednym z priorytetów działania każdej 
firmy.  A choć biznes nadal zmaga się ze skutkami  
zawirowań gospodarczych, musimy dołożyć wszelkich starań, 
by przyszłość nie przyniosła nam jeszcze większego kryzysu. 
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Streszczenie

4

Zmiany klimatu są przedmiotem zainteresowania i 
troski rosnącej rzeszy klientów, aktywistów, 
pracowników, przedstawicieli mediów i innych 
istotnych interesariuszy.  W poprzednim badaniu 
Deloitte Global poświęconym zmianie klimatu, 
przeprowadzonym w od listopada 2019 roku do 
stycznia 2020 roku, szefowie firm wskazywali na 
konieczność weryfikacji zobowiązań dotyczących 
ochrony środowiska, podjętych zarówno przez ich 
własne firmy, jak i przez innych. 

Z najnowszego badania, przeprowadzonego przez nas 
w styczniu i lutym 2021 roku na grupie 750 szefów firm 
z całego świata wynika, że choć nadal uznają oni 
przełomowe znaczenie inicjatyw proklimatycznych, 
pandemia i towarzyszące jej trudności gospodarcze 
spowodowały spowolnienie działań, podejmowanych 
w tej sprawie. 

Niżej przedstawione wnioski odzwierciedlają 
największe obawy szefów firm, dotyczące zmiany 
klimatu, działań podejmowanych w odpowiedzi oraz 
trudności związanych z zapewnieniem bardziej 
przewidywalnej przyszłości. 

Najważniejsze wnioski z badania:

— 65 proc. badanych twierdzi, że ich firmy są zmuszone 
ograniczyć budżety inicjatyw proekologicznych ze 
względu na pandemię.

— Mimo pandemii i trudności gospodarczych niemal 25 
proc. badanych twierdzi, że ich firmy planują 
przyspieszenie podejmowanych działań 
proekologicznych w nadchodzących miesiącach. 

— Na podejmowanie inicjatyw proekologicznych 
największy wpływ mają dwa czynniki: zmieniające się 
warunki regulacyjne i polityczne oraz rosnąca 
aktywność udziałowców i pracowników. 

— Szefowie firm zainteresowani obszarem 
zrównoważonego rozwoju kładą nacisk na edukowanie i 
delegowanie uprawnień w toku podejmowania decyzji 
uwzględniających wpływ na środowisko. 

— Współpracują ponadto z innymi instytucjami, w tym z 
innymi firmami i z organami rządowymi, przy 
opracowywaniu rozwiązań stanowiących reakcję na 
zmiany klimatu. 

Zmiany klimatu nie są już zagrożeniem z odległej przyszłości. Już teraz wpływają na życie codzienne i 
działalność gospodarczą w wielu częściach świata. Ponad 30 proc. szefów firm twierdzi, że ich 
przedsiębiorstwa już odczuwają skutki klęsk żywiołowych, towarzyszących zmianom klimatu, a ponad 
jedna czwarta zaczyna mówić o kurczących się zasobach.  Większość obawia się skutków zmian 
klimatu, ale skala podejmowanych działań nie odpowiada skali obaw. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/business-climate-check.html?nc=1
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W jakim stopniu zgadzają się Państwo lub nie zgadzają z następującymi stwierdzeniami?

Szefowie firm są pełni obaw, którym jednak towarzyszy optymizm 
dotyczący możliwości złagodzenia najgorszych skutków zmian klimatu.
Jak bardzo firma obawia się zmian klimatu?

Osiągnęliśmy przełomowy 
moment w działaniach 
proklimatycznych, a nasza 
przyszłość może różnie wyglądać.

0% 100%
59%

Zgadzam się / Zdecydowanie się zgadzam

Jesteśmy w punkcie, z którego nie 
ma odwrotu; jest zbyt późno, by 
naprawić szkody spowodowane 
zmianami klimatu.

0% 100%
34%

Zgadzam się / Zdecydowanie się zgadzam

Dzięki natychmiastowym 
działaniom możemy złagodzić 
najgorsze skutki zmian klimatu i 
wypracować lepszą przyszłość. 

0% 100%
63%

Zgadzam się / Zdecydowanie się zgadzam

82%
szefów firm 
twierdzi, że ich 
przedsiębiorstwo 
obawia się lub 
bardzo się obawia 
zmian klimatu

Osiągnęliśmy moment przełomowy

− Ponad 80 proc. szefów firm twierdzi, że ich przedsiębiorstwo obawia się zmian klimatu; jest to wynik zbliżony do zeszłorocznego.  Około 26 proc. badanych bardzo obawia się zmian 
klimatu i zarządza przedsiębiorstwami, które podejmują większość działań ukierunkowanych na złagodzenie ich najgorszych skutków. Największe obawy dotyczące zmian klimatu żywią 
między innymi szefowie firm z USA, Wielkiej Brytanii, Chin i Australii (ponad 80 proc. respondentów w każdym z tych krajów obawia się ich lub bardzo się obawia). 

− Niemal 60 proc. badanych ma świadomość, że osiągnęliśmy punkt przełomowy, wymagający reakcji na zmiany klimatu.  Choć sprawa jest poważna, dominuje optymizm - 63 proc. 
badanych zgadza się, że podjęcie natychmiastowych działań może ograniczyć najgorsze skutki zmian klimatu.  Tylko jedna trzecia respondentów uważa, że już nie ma odwrotu i ma 
nadzieję, że społeczeństwo podejmie jakieś działania w tym zakresie, nim będzie za późno. 



6© 2021. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Wpływ klęsk żywiołowych na działalność operacyjną 
(np. awarie w zakładach, niedostępność pracowników)

Braki/wysokie koszty zasobów 
(np. żywności, wody, energii elektrycznej)

Niepewność regulacyjna/polityczna

Wzrost kosztów lub brak możliwości wykupu ubezpieczenia 

Utrata reputacji

Presja ze strony akcjonariuszy/ dezinwestycje

Koszty łagodzenia skutków zmiany klimatu

Koszty regulacyjne (np. podatek od emisji CO2)

Zdrowie pracowników, w tym kondycja psychiczna 
(np. niepokój wywołany obawami związanymi ze zmianą klimatu)

Konieczność modyfikacji procesów przemysłowych 
(np. produkcyjnych)

Zakłócenia działania łańcucha dostaw

Wpływ gwałtownych zjawisk pogodowych na działalność 
operacyjną odczuwa już ponad jedna czwarta firm.

Z jakimi największymi problemami dotyczącymi ochrony środowiska/zmian klimatu zmaga się 
lub może się zmagać firma?*

Problemy wywierające największy wpływ

− Najczęściej wskazywanym problemem jest 
wpływ coraz częstszych gwałtownych zjawisk 
pogodowych, które zakłócają działalność firm 
i sieci dostaw na całym świecie.  Jak widać, 
braki lub wysokie koszty zasobów - wywołane 
czynnikami środowiskowymi i ludzkimi - to 
nadal podstawowy problem, tak jak w latach 
ubiegłych. 

− Szefowie firm obawiają się również częstych 
zmian regulacyjnych i politycznych - jest to 
jedna z obaw najczęściej wskazywanych w 
tegorocznym badaniu. 

− Kierownictwo firm ma ponadto świadomość, 
że zmianom klimatu towarzyszy wiele 
niepożądanych zjawisk - od pożarów buszu w 
Australii do niezwykle gwałtownych burz 
śnieżnych w Teksasie, które utrudniają życie 
ludziom na całym świecie, a czasami powodują 
znaczący wzrost kosztów ubezpieczenia. 

10%

11%

14%

15%

15%

16%

17%

24%

26%

26%

27%

Przedstawiciele sektora bankowości oraz nauk biologicznych i opieki zdrowotnej najczęściej wskazywali niepewność 
polityczną i regulacyjną jako czynnik, który znacząco wpływa na inicjatywy związane z ochroną środowiska. 

*Należało wybrać dwa najważniejsze czynniki.
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Najlepsi podejmują świadome i celowe 
działania... 
Które z niżej wymienionych działań podjęła firma w ramach aktualnie realizowanych 
inicjatyw środowiskowych?*

Aktualnie realizowane inicjatywy 
środowiskowe

− Trzy działania najczęściej podejmowane przez 
firmy to wdrażanie polityki państwa, 
zachęcanie dostawców do działań 
proekologicznych oraz wykorzystywanie 
materiałów mniej szkodliwych dla 
środowiska. 

− Działania realizowane w zeszłej dekadzie 
koncentrowały się na edukacji i świadomości, 
ale liderzy decydują się również na 
podejmowanie bardziej zdecydowanych 
kroków.  W zeszłym roku tylko 19 proc. 
ankietowanych wskazało, że ich 
przedsiębiorstwa starają się ograniczyć liczbę 
podróży lotniczych odbywanych przez 
pracowników.  W tym roku inicjatywę taką 
zgłosiło 38 proc. badanych, co ma związek z 
pracą zdalną.  

− Rośnie również popularność inicjatyw 
podejmowanych na szczeblach kierowniczych 
w formie akcji edukacyjnych dotyczących 
zmian klimatu oraz uzależnienia poziomu 
wynagrodzenia od osiągnięcia celów o 
charakterze ekologicznym.

NAJWIĘKSZY WZROST OD ZESZŁEGO ROKU:PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTII:

Zachęcanie lub wymaganie od dostawców i 
partnerów biznesowych spełnienia 
określonych kryteriów środowiskowych

Realizacja polityki państwa promującej 
ochronę środowiska i działania stanowiące 
odpowiedź na zmianę klimatu

Wykorzystywanie materiałów mniej 

szkodliwych dla środowiska (np. z 
recyklingu, wywołujących niższy poziom 
emisji)

Edukowanie członków zarządu i 
kierownictwa w kwestiach dotyczących 
zmian klimatu

Utworzenie wyższego stanowiska 
kierowniczego lub pionu, którego 
zadaniem jest realizacja inicjatyw 
proekologicznych

49%

48%

46%

42%

41%

Wspieranie zaangażowania 
pracowników w kampanie 
proekologiczne

Zakup energii ze źródeł odnawialnych 
- bezpośrednio lub z wykorzystaniem 
świadectw pochodzenia

Edukowanie członków zarządu i 
kierownictwa w kwestiach 
dotyczących zmian klimatu

Promowanie pracy zdalnej w celu 
zmniejszenia częstotliwości 
podróży

Uzależnienie wynagrodzenia 
kierownictwa wyższych szczebli od 
realizacji inicjatyw proekologicznych

38%

42%

40%

36%

19%

*Należało wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi.
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... oraz inicjatywy podnoszące poziom 
zadowolenia klientów oraz poziom zysku

*Należało wybrać 
wszystkie właściwe 

odpowiedzi.

49%
Rozwój i utrzymanie kadr

47%

Morale pracowników 
związane z systemem 
wartości firmy, 
podejmowanymi 
inicjatywami itp.

46%

Udział pracowników w 
inicjatywach 
proekologicznych 
podejmowanych przez firmę

45%

Zadowolenie klientów 
/spełnianie ich oczekiwań

45%

Zadowolenie inwestorów / 
akcjonariuszy i/lub niższe 
koszty kapitałowe

41%
Wymierny wpływ na 
środowisko (np. 
redukcja emisji)

38%

Wskaźniki finansowe (np. 
rentowność, wzrost 
przychodów)

29%
Zwiększenie wydajności lub 
efektywności (np. łańcucha 
dostaw, produkcji)

24%
Świadomość i reputacja 
marki

W którym z poniższych obszarów inicjatywy podejmowane przez firmę przyniosły 
pozytywne skutki?*

Wszystkie badane firmy widzą pozytywne skutki w pewnych obszarach
i wdrażają metody pomiaru wywieranego wpływu

Korzyści z inicjatyw proekologicznych

– Zdaniem ankietowanych, skutkiem realizacji 
inicjatyw proekologicznych jest wzrost 
poziomu satysfakcji klienta, widać też 
większy wymierny wpływ na środowisko 
(wzrost o 8 proc. w porównaniu z rokiem 
ubiegłym). 

– Widoczna jest również poprawa wyników 
rekrutacji oraz wzrost morale pracowników, 
co wskazuje, że inicjatywy proekologiczne 
stają się istotnym elementem kultury 
organizacyjnej i tożsamości marki. 

– Rentowność i wzrost przychodów - to również 
pozytywne skutki tego rodzaju inicjatyw, 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa.  
Niemal połowa ankietowanych wskazuje na 
poprawę wskaźników finansowych w wyniku 
tego rodzaju inicjatyw, co ma podstawowe 
znaczenie dla uzasadnienia inwestycji 
proklimatycznych i pomiaru generowanego 
przez nie zwrotu.  
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0%

5%

22%

38%

23%

11%

Pandemia spowolniła inicjatywy proekologiczne, 
ale ich nie zatrzymała.
Jaki wpływ na inicjatywy proekologiczne podejmowane przez firmę mają spowolnienie 
gospodarcze i pandemia?*

Musieliśmy całkowicie zaniechać realizacji tych działań i 
nie planujemy ich wznowienia

Okresowo wstrzymaliśmy realizację działań, ale 
wznowimy je w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Będziemy musieli znacząco ograniczyć podejmowane 
inicjatywy w okresie najbliższych 12 miesięcy

Będziemy musieli częściowo ograniczyć podejmowane 
inicjatywy w okresie najbliższych 12 miesięcy

Przyspieszymy realizację inicjatyw proekologicznych w 
okresie najbliższych 12 miesięcy

Nie odnotowaliśmy wpływu na nasze inicjatywy 
proekologiczne

szefów firm zgadza się/ 
zdecydowanie się zgadza, że 
reakcja na pandemię dowodzi, 
iż zbiorowe działania 
podejmowane na wielką skalę 
mogą wywrzeć pozytywny 
wpływ na środowisko

66%
szefów firm zgadza się 
/zdecydowanie się zgadza, że 
zamierzają utrzymać zmianę 
niedawno wprowadzonych 
nawyków osobistych, by 
ograniczyć negatywne 
oddziaływanie na środowisko

68%

Skutki pandemii

– Większość (65 proc.) badanych twierdzi, że 
ich firmy były zmuszone ograniczyć wydatki 
proekologiczne ze względu na pandemię. W 
sektorze mediów i produktów 
przemysłowych dominowała opinia, że 
trzeba będzie ograniczyć tego rodzaju 
inicjatywy w okresie najbliższych 12 
miesięcy.

– W zasadzie wśród badanych nie ma firm, 
które planowałyby całkowite zaniechanie 
inicjatyw proekologicznych bez perspektywy 
wznowienia ich w przyszłości, co wskazuje, 
że pandemia nie spowoduje trwałej zmiany 
priorytetów. 

– Szefowie firm zgadzają się, że takie działania, 
jak ograniczenie podróży służbowych, 
stanowiące reakcję na pandemię, dowodzą, 
że zbiorowe działania podejmowane na 
wielką skalę mogą pozytywnie oddziaływać 
na środowisko.   W związku z tym 68 proc. 
respondentów planuje utrzymanie zmiany 
nawyków, by ograniczyć osobisty udział w 
emisjach CO2. 

* Należało wybrać 
jedną odpowiedź.
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W niektórych branżach planuje się poszerzenie 
działań proekologicznych w nadchodzącym 
roku...

Obawy dotyczące zmian klimatu: 
perspektywa branżowaJak bardzo firma obawia się zmian klimatu?

Obawy/znaczące obawy w podziale na branże

Szefowie firm, które bardzo obawiają się zmiany klimatu twierdzą...

– Największe obawy dotyczące zmian klimatu 
odnotowano w sektorze publicznym, dóbr 
konsumpcyjnych oraz nauk biologicznych i 
opieki zdrowotnej, gdzie ponad 80 proc. 
ankietowanych wskazywało na duże obawy, 
dotyczące przyszłości naszej planety. 

– W grupie firm najbardziej obawiających się 
zmian klimatu jedna trzecia 
najprawdopodobniej przyspieszy realizację 
inicjatyw proekologicznych w nadchodzącym 
roku pomimo pandemii.  Firmy te działają 
przede wszystkim w sektorze energetyki i 
dóbr konsumpcyjnych i najsilniej odczuły 
braki zasobów i wzrost ich kosztów w związku 
ze zmianami klimatu.  

0% 100%

0% 100%
89%

0% 100%
88%

0% 100%
81%

0% 100%
80%

77%

Agencje rządowe i sektor publiczny

Dobra konsumpcyjne

Nauki biologiczne i opieka 
zdrowotna

Energetyka, zasoby i przemysł

Usługi finansowe

przyspieszy realizację 
inicjatyw proekologicznych 
w okresie najbliższych 12 
miesięcy

10 punktów powyżej średniej 
globalnej

33%
będzie musiało znacząco 
ograniczyć podejmowane 
inicjatywy w okresie najbliższych 
12 miesięcy

13 punktów poniżej średniej globalnej

9%
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... a większość szefów firm jest zdania, że ludzie 
biznesu i władze państwowe mogą zrobić jeszcze 
więcej...

W jakim stopniu zgadzają się Państwo lub nie zgadzają z następującymi stwierdzeniami? 

81%
szefów firm zgadza się/zdecydowanie się zgadza, że środowisko biznesowe powinno nasilić 
działania związane z ochroną środowiska

72%
szefów firm zgadza się/zdecydowanie się zgadza,że władze państwowe powinny nasilić działania 
związane z ochroną środowiska

27%
szefów firm zgadza się/zdecydowanie się zgadza, że w perspektywie krótkoterminowej inicjatywy 
proekologiczne/proklimatyczne będą mniej istotne dla firm ze względu na gospodarcze skutki 
pandemii

22%
szefów firm zgadza się/zdecydowanie się zgadza, że w perspektywie długoterminowej inicjatywy 
proekologiczne/proklimatyczne będą mniej istotne dla władz państwowych ze względu na 
gospodarcze skutki pandemii

Rola ludzi biznesu i władz państwowych

– Większość szefów firm jest zdania, że ludzie 
biznesu i władze państwowe odgrywają 
kluczową rolę w procesie reagowania na 
zmiany klimatu i ochrony środowiska. 

– Co więcej, panuje zgodne przekonanie, że 
należy nasilić działania proekologiczne - 81 
proc. odnosi to środowiska biznesowego, zaś 
72 proc. - do władz państwowych.   

– Szefowie firm uważają ponadto, że władze 
państwowe i ludzie biznesu powinni uznać 
strategie ochrony środowiska za priorytet 
zarówno w perspektywie krótko-, jak i 
długoterminowej, nawet w obliczu pandemii i 
obecnego spowolnienia gospodarczego. 
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... ale oczekiwania różnią się w zależności od 
regionu

Wzrost oczekiwań: perspektywa 
regionalna

– Większość szefów firm we wszystkich trzech 
regionach zgadza się lub zdecydowanie się zgadza, 
że zarówno ludzie biznesu, jak i przedstawiciele 
władz państwowych powinni robić znacznie więcej 
dla ochrony środowiska. 

– Szefowie firm z regionów EMEA i Azji i Pacyfiku 
uważali, że więcej inicjatywy powinni przejawiać 
ludzie biznesu. Podwyższone oczekiwania mieli 
szczególnie respondenci z obu Ameryk, którzy 
uważali, że działania takie powinni podejmować 
przedstawiciele biznesu (dziewięć punktów różnicy 
między biznesem a władzami państwowymi). 

– We wszystkich badanych regionach istotna jest 
rola regulatorów. Jest to szczególnie widoczne w 
regionie Azji i Pacyfiku, gdzie 77 proc. 
respondentów uważa, że to właśnie organy 
regulacyjne mają największy wpływ na ochronę 
środowiska. 

– Ankietowani z regionu EMEA koncentrują się 
raczej na akcjonariuszach i wpływie ich oczekiwań 
krótkoterminowych na plan działań 
proekologicznych. 

W jakim stopniu zgadzają się Państwo lub nie zgadzają z następującymi stwierdzeniami?

Zgadzam się/zdecydowanie się zgadzam (w podziale na regiony)

= środowisko biznesu powinno nasilić działania związane z ochroną środowiska

= władze państwowe powinny nasilić działania związane z ochroną środowiska

80%
72%

Azja i Pacyfik

84%
76%

EMEA

78%
69%

Ameryka

EMEA Azja i Pacyfik Ameryka

73%
77%

73%
Regulatorzy

Jaki wpływ mają publiczne naciski ze strony następujących interesariuszy na inicjatywy 
proekologiczne podejmowane przez firmę? Istotny/umiarkowany wpływ w podziale na regiony

EMEA Azja i Pacyfik Ameryka

60% 58% 55%Akcjonariusze/
Inwestorzy
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Naciski z zewnątrz nadal mają wpływ na 
podejmowane działania proekologiczne

Co zmotywowałoby firmę do nasilenia inicjatyw proekologicznych w przyszłości?

*Należało wybrać trzy 
najważniejsze czynniki.

Wymagania inwestorów lub akcjonariuszy 

Nasilenie działalności aktywistów w społeczeństwie i w firmie  

Rosnący zasięg klęsk żywiołowych

Bezpośredni negatywny wpływ na działalność lub finanse firmy 

Rosnące zainteresowanie mediów dotyczące tego problemu i roli biznesu 
w jego rozwiązywaniu 

Nowe standardy regulacyjne / wymogi sprawozdawcze 

Działania rządu / odszkodowania

Rosnący negatywny wpływ zmian klimatu na zdrowie fizyczne lub 
psychiczne pracowników  

Presja konkurencyjna  

Ograniczony dostęp do nieodzyskiwalnych materiałów i zasobów

Bojkotowanie firmy przez konsumentów lub pracowników 

Trudności w pozyskaniu i zatrzymaniu talentów 

Motywatory działań proekologicznych

– Inicjatywy proekologiczne zależą przede 
wszystkim od nacisków interesariuszy. 
Żądania inwestorów stają się najważniejszym 
czynnikiem motywującym do tego rodzaju 
działań (wzrost o 5 punktów procentowych w 
porównaniu z rokiem ubiegłym).

– Większą rolę odgrywają również ruchy 
proekologiczne, które nadają rozpęd takim 
inicjatywom, jeżeli pracownicy i ludzie z 
zewnątrz oczekują od firmy nasilenia działań 
w dziedzinie ochrony środowiska. 

– Świadomość skutków zmian klimatu rośnie w 
miarę intensyfikacji klęsk żywiołowych, które 
stały się tematem numer trzy (w roku 
ubiegłym zajmowały siódme miejsce).  

– Bezpośredni negatywny wpływ na 
działalność gospodarczą również jest jednym 
z najważniejszych motywatorów, co dowodzi 
wzrostu świadomości oddziaływania zmian 
klimatu na działalność każdego 
przedsiębiorstwa.  

38%

35%

32%

31%

31%

30%

19%

19%

19%

18%

15%

14%
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Regulatorzy mają znaczący wpływ na strategie 
proekologiczne
Jaki wpływ mają publiczne naciski ze strony następujących interesariuszy na inicjatywy 
proekologiczne podejmowane przez firmę?*

Wpływ nacisków publicznych

– Niepewność regulacyjna i polityczna okazała się 
największym problemem firm w kontekście 
działań proklimatycznych. Zarówno inwestorzy, 
jak i przedsiębiorstwa widzą niespójność metod 
pomiaru i sprawozdawczości dotyczących ochrony 
środowiska, kwestii społecznych i ładu 
korporacyjnego (ESG). Organy standardotwórcze, 
organizacje zawodowe oraz organy branżowe i 
regulacyjne aktywnie współpracują przy tworzeniu 
jednego, globalnego systemu sprawozdawczości 
dotyczącej kwestii ochrony środowiska. 

– Konsumenci i akcjonariusze - to również istotne 
gremia (po 58 proc.), ponieważ kształtują strategie 
krótkoterminowe, od których zależy poziom 
zysków. 

– Ostatnie miejsce zajmują pracownicy - tylko 48 
proc. badanych uznało ich za grupę wywierającą 
istotny wpływ w tym zakresie.  Dowodzi to, że choć 
pracownicy i aktywiści z zewnątrz są istotni z 
punktu widzenia kierownictwa firmy, inne grupy 
interesariuszy mają większy wpływ na decyzje 
dotyczące ochrony środowiska, podejmowane w 
perspektywie krótkoterminowej. 

11%

31%

58%

Wpływ mały/zerowy

Wpływ ograniczony

Wpływ istotny/umiarkowany

KONSUMENCI/KLIENCI

PRACOWNICY

AKCJONARIUSZE/INWESTORZY

17%

35%

48%

Wpływ mały/zerowy

Wpływ ograniczony

Wpływ istotny/umiarkowany

REGULATORZY

7%

19%

74%

Wpływ mały/zerowy

Wpływ ograniczony

Wpływ istotny/umiarkowany

12%

30%

58%

Wpływ mały/zerowy

Wpływ ograniczony

Wpływ istotny/umiarkowany

*Należało wybrać jedną odpowiedź 
w każdej grupie.
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Perspektywa krótkoterminowa spowalnia 
realizację inicjatyw proekologicznych.

Jakie czynniki stanowią największe przeszkody w realizacji działań proekologicznych z 
perspektywy firmy?* Pięć najczęściej wskazywanych czynników.

Przeszkody w realizacji działań 
proekologicznych

– Choć szefowie firm zdają sobie sprawę z wartości inicjatyw 
proekologicznych, z naszego badania wynika, że ich 
realizację spowalnia przyjęcie perspektywy 
krótkoterminowej.  Główną przeszkodą okazało się 
ukierunkowanie na efekty krótkoterminowe - w tym 
roku wskazało je 37 proc. badanych (w 2020 było to 30 
proc.), co odpowiada tendencji do nadmiernego skupiania 
się na bieżących skutkach pandemii.  

– Rosną oczekiwania klientów, dotyczące uczestnictwa firm 
w działaniach proklimatycznych. Szefowie firm mniej niż 
w zeszłym roku obawiają się utraty grupy klientów lub 
pracowników.  To, co rok temu stanowiło obawę numer 
jeden, wyrażaną przez 42 proc. badanych, teraz stanowi 
obawę zaledwie 30 proc. respondentów. Jest to znaczący 
spadek, bo zarówno klienci, jak i pracownicy są istotnymi 
uczestnikami debaty klimatycznej.

– Wśród szefów firm rośnie świadomość konieczności 
podjęcia działań.  W zeszłorocznym badaniu jako główne 
utrudnienie wskazywano brak poparcia ze strony 
kierownictwa wyższych szczebli (38 proc.), ale obecnie 
coraz więcej członków kadry kierowniczej zdaje sobie 
sprawę, że działanie lub zaniechanie działań dotyczących 
klimatu może znacząco wpłynąć na pracowników, 
klientów i poziom zysków (tylko 17 proc. badanych 
wskazało brak poparcia kierownictwa jako główny 
problem). 

* Należało wybrać 
dwie odpowiedzi. 

37%
Perspektywa krótkoterminowa / żądania inwestorów/akcjonariuszy

30%
Obawa o utratę sympatii grupy klientów lub pracowników w przypadku zajęcia 
stanowiska

29%
Trudności z uzasadnieniem zwrotu z inwestycji 

28%
Brak wymogów regulacyjnych/sprawozdawczych 

23%
Trudno zmierzyć nasze oddziaływanie na środowisko 
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Zdaniem kierownictwa postęp zależy przede 
wszystkim od edukacji i współpracy  
Od których z niżej wymienionych działań w największym stopniu zależy postęp w dziedzinie 
ochrony środowiska (przy założeniu, że firma by je podjęła)?*

Skuteczne działania edukacyjne i 
promowanie naukowych badań 

klimatu

Czynne poparcie i inne inicjatywy 
państwowe

Współpraca z innymi przy 
opracowywaniu rozwiązań o 

charakterze holistycznym

Dotowanie odpowiednich 
organizacji i programów

Popieranie i priorytetowe 
traktowanie inicjatyw osobistych

* Należało wybrać jedną odpowiedź. 

Czy firma zamierza uczestniczyć w konferencji ONZ poświęconej zmianie klimatu w listopadzie 2021 
roku (COP26)?

* Należało wybrać 
jedną odpowiedź. 

63% Tak

29% Nie wiem

8% Nie

35%

24%

22%

16%

3%

Jak osiągnąć postęp

– Z naszego badania wynika, że zdaniem szefów 
firm postęp zależy przede wszystkim od 
zbiorowego zaangażowania i inicjatywy.   
Pytani o najskuteczniejsze działania w 
dziedzinie ochrony środowiska, szefowie firm 
wskazywali edukację i promowanie 
naukowych inicjatyw badawczych.  Tę 
odpowiedź wskazał największy odsetek 
badanych (35 proc.). 

– Inne najczęściej wybierane odpowiedzi - to 
współpraca jako sposób wdrażania rozwiązań 
holistycznych oraz realizacja inicjatyw 
podejmowanych na szczeblu państwowym.  
Większość firm demonstruje swoje 
zaangażowanie planując uczestnictwo w 
konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatu 
(COP26), która odbędzie się w listopadzie 2021 
roku.  Szefowie firm z całego świata uważają, 
że najlepszym sposobem wprowadzania 
zmian jest zbiorowe zaangażowanie, nie 
zachęty finansowe czy postanowienia 
osobiste. 
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Badanie, w którym uczestniczyło 750 szefów firm z 13 krajów, przeprowadzono we współpracy z Oxford Economics w styczniu i lut ym 
2021 roku. Badana próba obejmowała przedstawicieli wszystkich głównych sektorów gospodarki.

Branża

Globalne przychody roczne

Podział na kraje

Australia 75 Brazylia 50 Kanada 75 Chiny 75 Dania 25 Francja 50 Niemcy 50

USA 75

Indie 75 Japonia 75

Afryka 
Południowa

25 Szwecja 25 Wielka 
Brytania

75

Stanowisko:

Metodologia

Energetyka, zasoby i wyroby przemysłowe

Usługi finansowe

Technologia, media i telekomunikacja

Dobra konsumpcyjne

Nauki biologiczne i opieka zdrowotna

Organy rządowe i sektor publiczny

Od 250 mln USD do 499 mln USD             

Od 750 mln USD do 999,9 mln USD

Od 2 mld USD do 4,9 mld USD

10 mld USD i więcej

Od 500 mln USD do 749,9 mln USD

Od 1 mld USD do 1,9 mld USD

Od 5 mld USD do 9,9 mld USD

Dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, 
zrównoważonego rozwoju lub podobne stanowisko

Prezes lub właściciel

Dyrektor finansowy

Dyrektor ds. informatyki lub technologii

Dyrektor ds. marketingu

Dyrektor operacyjny

Wiceprezes/wicedyrektor

Dyrektor ds. różnorodności /Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Inny członek zarządu
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Huby klimatyczne Deloitte Perspektywy Raporty

Deloitte Climate & Sustainability Thought 
Leadership 

Climate Change 101 for Business Leaders
A new business paradigm to address 

climate change
2020 Deloitte Global Impact Report

WorldClimate Hub
Facing the heat: The economic impacts 

of climate change
It’s time to get out in front: Managing 
reputation and risk in an activist world

2021 Deloitte Global Resilience Report:                                                 
Building the resilient organization

Dowiedz się więcej 

Nasze specjalistyczne publikacje, przygotowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, przedstawiają aktualne informacje doty czące ochrony 
środowiska oraz strategii indywidualnych i zbiorowych, warunkujących podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji.  
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/topics/climate-and-sustainability-thought-leadership.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/economic-impact-climate-change.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/corporate-climate-change-sustainability.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/world-climate.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/spotlight/economics-insights-analysis.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/managing-reputation-and-risk-for-resilient-organizations.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/topics/strategy/characteristics-resilient-organizations.html/
https://www2.deloitte.com/global/en/covid-19/climate---sustainability.html?icid=nav2_climate---sustainability
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/world-climate.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/economic-impact-climate-change.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-planet.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/managing-reputation-and-risk-for-resilient-organizations.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/topics/strategy/characteristics-resilient-organizations.html/
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