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Wzrost gospodarczy

 • Według wstępnych danych 
gospodarka Polski w 2020 roku 
skurczyła się o 2,8%. Opublikowane 
przez GUS wstępne szacunki za 2020 
rok wskazują na pierwszy od 1991 
roku spadek PKB. Poza zapasami, 
w warunkach dużej niepewności najsilniej 
spadły inwestycje – o 8,4%. Nie są 
jeszcze dostępne dane o strukturze 
inwestycji za cały rok, ale w pierwszej 
połowie 2020 roku przedsiębiorstwa 
najsilniej ograniczały wydatki na 
środki transportu. Spadek konsumpcji 
prywatnej był mniejszy (-3%), jednak ze 
względu na jej największy udział w PKB 
i tak miał największy wkład w spadek PKB, 
obniżając go o 1,7 pkt. proc. Spadającemu 
popytowi krajowemu towarzyszył wzrost 
eksportu netto, będący wynikiem 
wzrostu eksportu w połączeniu ze 
spadkiem importu.

 • Najbardziej odporny na pandemię 
okazał się przemysł. Podczas gdy 
wartość dodana w całej gospodarce 
spadła o 2,9%, spadek w przemyśle 
wyniósł tylko 0,2%. W pierwszej fali 
pandemii produkcja przemysłowa 
ucierpiała na skutek zakłóceń 
w łańcuchach dostaw, jednak później 
firmy przemysłowe dostosowały się 
w do nowych warunków. W połączeniu 
z rosnącym popytem na produkty 
polskiego przetwórstwa przemysłowego 
pozwoliło niemal całkowicie nadrobić 
spadki z początku roku. Znacznie gorzej 
natomiast radziły sobie usługi, na 
które negatywny wpływ miała zarówno 
pierwsza, jak i druga fala pandemii. 
W rezultacie wartość dodana w handlu 
i naprawie pojazdów spadła o 4%. 
Podobny spadek odnotowało także 
budownictwo (-3,7%).

Najważniejsze wskaźniki 
makroekonomiczne

Źródło: GUS (2020), Produkt krajowy brutto w 2020 r. - szacunek wstępny 

Wykres 1. Zmiana wartości dodanej
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 • Spadek PKB był niższy od większości 
oczekiwań. Niepewność dotycząca 
przebiegu pandemii COVID-19 
doprowadziła do bardzo silnego wzrostu 
zróżnicowania prognoz. W najbardziej 
pesymistycznej rundzie ankiety 
makroekonomicznej NBP w czerwcu 2020 
prognozy centralne zmiany PKB wahały 
się od -4,5% do -1% przy średniej -3,8%,; 
w nowelizacji budżetu na 2020 założono 
spadek o 4,6%. Niepewność dotycząca 
dalszego przebiegu pandemii pozostaje 
duża – w grudniowej rundzie ankiet NBP 
rozstrzał prognoz na 2021 rok był od 2% 
do 5,1%. Dla porównania – w grudniu 
2019 prognozy ekonomistów na następny 
rok zawierały się w trzy razy węższym 
przedziale od 2,7% do 3,7%.

 • Spadek PKB w Polsce był jednym 
z najniższych w UE. Według dostępnych 
na koniec stycznia danych, pomijając 
Irlandię, gdzie wyniki gospodarcze są 
zniekształcone przez operacje finansowe 
międzynarodowych koncernów, mniejszy 
spadek PKB od Polski odnotowała 
tylko Litwa. Wyniki gospodarcze 
poszczególnych krajów silnie zależały od 
struktury ich gospodarek. Najbardziej 
ucierpiały kraje Europy Południowej, 
gdzie duże znaczenie ma działalność 
związana z zakwaterowaniem 

i gastronomią (sekcja I), która przez 
znaczną część roku była zamrożona. 
Ponieważ pandemia wciąż jeszcze się 
nie skończyła, za wcześnie jest jeszcze 
by ocenić relatywne znaczenie restrykcji, 
dobrowolnego ograniczenia aktywności 
ludności, liczby zachorowań i w końcu 
programów pomocowych na ostateczne 
wyniki poszczególnych krajów. Jednak już 
teraz widać, że znaczenie poszczególnych 
czynników zmieniło się między pierwszą 
a drugą falą, bo np. silnie dotknięte 
problemami na wiosnę przetwórstwo 
przemysłowe na jesieni było już znacznie 
lepiej przygotowane do drugiej fali, 
czego nie da się powiedzieć o szeroko 
rozumianej turystyce, gdzie możliwości 
dostosowania się były znacznie mniejsze.

Wykres 2. Udział gastronomii i zakwaterowania w tworzeniu PKB a spadek PKB w 2020 r. w krajach UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat
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Koniunktura gospodarcza w sektorach

 • W styczniu nastąpiła nieznaczna 
poprawa koniunktury w niemal 
wszystkich sekcjach gospodarki. 
Jedynym wyjątkiem jest informacja 
i komunikacja, gdzie nastąpiło 
nieznaczne pogorszenie, choć wciąż 
jest to branża gdzie ocena sytuacji 
pozostaje najlepsza. Poprawa 
koniunktury jednak była niewielka i jej 
oceny we wszystkich branżach wciąż 
pozostają poniżej długookresowej 
średniej, a poza handlem hurtowym są 
także gorsze niż przed rozpoczęciem 
drugiej fali pandemii w listopadzie 2020 
roku. Niezmiennie najgorzej sytuację 
oceniają przedsiębiorstwa związane 
z zakwaterowaniem i gastronomią. 

 • COVID-19 zagraża stabilności 
największej liczby firm 
w zakwaterowaniu i gastronomii. 
Najgorsze oceny koniunktury 
w zakwaterowaniu i gastronomii są 
wprost związane z pandemią COVID-19 
i restrykcjami nakładanymi na tę branżę. 
Ograniczenie restrykcji oraz mniejsze 
obawy klientów w lecie zmniejszyły 
przejściowo obawy przedsiębiorców 
działających w tej branży, jednak wraz 
z drugą falą wróciły one do poziomów 
podobnych do maja 2020.

Wykres 3. Odsetek firm zgłaszających negatywne skutki pandemii koronawirusa 
i jej konsekwencje wg sekcji gospodarki, styczeń 2021

Źródło: GUS (2021), Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)

Źródło: GUS (2021), Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)

Wykres 4. Odsetek firm zgłaszających negatywne skutki pandemii koronawirusa 
i jej konsekwencje w zakwaterowaniu i gastronomii w kolejnych miesiącach.

Źródło: GUS (2021), Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)

Wyrównany sezonowo ogólny klimat koniunktury

paź-20 lis-20 gru-20 sty-21 średnia długookresowa

przetwórstwo przemysłowe -7,4 -16,9 -9,0 -8,7 3,0

budownictwo -15,6 -24,2 -16,3 -16,6 -2,0

handel hurtowy -4,3 -15,7 -7,3 -3,0 4,4

handel detaliczny -11,2 -28,2 -18,2 -13,4 -4,1

transport i gospodarka magazynowa -11,4 -15,0 -8,1 -6,6 -0,3

zakwaterowanie i gastronomia -24,3 -57,2 -49,7 -48,7 1,1

informacja i komunikacja 7,7 5,5 7,5 5,7 19,1
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 • Zakwaterowanie i gastronomia miały 
najmniejsze możliwości przygotowania 
się na drugą falę pandemii. Porównanie 
wskaźników koniunktury w przetwórstwie 
przemysłowym oraz działalności związanej 
z zakwaterowaniem i gastronomią 
pokazuje bardzo duże różnice w efektach 
drugiej fali. O ile obie sekcje gospodarki 
istotnie ucierpiały w pierwszej fali pandemii, 
to firmy z przetwórstwa przemysłowego 
były w stanie zminimalizować negatywne 
skutki drugiej fali. Zakwaterowanie 
i gastronomia natomiast ze względu na 
swój charakter oparty o bezpośrednie 
kontakty międzyludzkie i w konsekwencji 
też znacznie bardziej rygorystyczne 
ograniczenia jest dotknięte przez drugą falę 
pandemii niemal w takim samym stopniu 
jak przez pierwszą.

Wykres 5. Porównanie ogólnego wskaźnika koniunktury w przetwórstwie 
przemysłowym i działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią

Źródło: GUS (2021), Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)
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Koniunktura konsumencka

 • Bieżący wskaźnik ufności 
konsumenckiej pozostaje niski, przy 
rosnącym optymizmie dotyczącym 
najbliższych 12 miesięcy. Po 
najniższym odczycie na początku drugiej 
fali w listopadzie 2020 nastąpiło lekkie 
odbicie i wskaźnik ustabilizował się na 
niskim poziomie, choć wciąż wyższym 
niż w czasie pierwszej fali. Pewne 
pogorszenie oceny sytuacji gospodarczej 
kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz 
obecnie dokonywanych dużych zakupów 
przez gospodarstwa domowe zostało 
skompensowane nieznaczną poprawą 
oczekiwań na najbliższe 12 miesięcy, 
zarówno na poziomie gospodarstwa 
domowego, jak i kraju. Choć w lutym 
2021 roku ponad 40% gospodarstw 
domowych silnie odczuwało negatywne 
konsekwencje pandemii, to mniej niż 7% 
obawia się z tego powodu utraty pracy. 
Dla porównania w kwietniu 2020 roku 
obawy o utratę pracy zgłaszało prawie 
20% ankietowanych, co pokazuje, że 
nie tylko przedsiębiorstwa, ale także 
większość gospodarstw domowych lepiej 
znoszą drugą falę pandemii.

Inflacja

 • Inflacja w styczniu przyspieszyła do 
2,7% r.r. Według wstępnego odczytu 
GUS ceny w styczniu wzrosły o 2,7% 
w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego. Najszybszy wzrost 
dotyczył kategorii mieszkanie (6,4%), za 
czym najpewniej stały rosnące koszty 
wywozu śmieci oraz energii (efekt opłaty 
mocowej i OZE). Wyższy od oczekiwanego 
przez analityków był także wzrostu cen 
żywności (1,3%), na który również miały 
wpływ nowe daniny (opłata cukrowa 
i podatek handlowy). Poza zmianami 
regulacyjnymi do wzrostu inflacji 
przyczyniają się też rosnące koszty firm, 
które przenoszą je na konsumentów.

Wykres 6. Wskaźnik ufności konsumenckiej

Źródło: GUS (2021) Koniunktura konsumencka – luty 2021 r.

Wykres 7. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu 
poprzedniego)

Źródło: GUS (2021) Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. (dane wstępne)
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Handel zagraniczny

 • Polski eksport zakończył 2020 rok 
na plusie. Zarówno wstępne dane GUS 
jak i NBP wskazują na wzrost wartości 
eksportu w PLN, przy jednoczesnym 
nieznacznym spadku importu.

 – Według danych GUS nominalna wartość 
eksportu towarów w PLN wzrosła o 2,8% 
i osiągnęła rekordowy poziom prawie 
1052 mld zł. Za ponad 2/3 wzrostu 
odpowiadał wzrost eksportu do Niemiec. 
Jednocześnie wartość importu w PLN 
spadła o 2%, do 998 mld zł. W rezultacie 
nadwyżka w handlu towarami wzrosła do 
rekordowych 54 mld zł.

 – Dane NBP o bilansie płatniczym pokazują 
podobną poprawę salda obrotów 
towarowych oraz również rekordową 
nadwyżkę salda usług, która przekroczyła 
106 mld zł. Jednak w przypadku usług 
poprawa w porównaniu do poprzedniego 
roku była niewielka i wynikała z płytszego 
spadku eksportu usług (nominalnie 
w PLN o 4,3% PLN) od spadku eksportu 
(nominalnie w PLN o 9,8%).

Dane o eksporcie są spójne ze wcześniej 
wskazywanymi skutkami pandemii. 
Zarówno w Polsce, jak i u naszych głównych 
partnerów handlowych usługi były znacznie 
silniej dotknięte jej skutkami niż przemysł. 
Konkurencyjność polskiego przetwórstwa 
przemysłowego i rosnący eksport jego 
wyrobów były jednym ze źródeł relatywnie 
dobrych wyników polskiej gospodarki na 
tle UE w 2020 roku. Jednocześnie warto 
podkreślić, że rosnąca nadwyżka w handlu 
zagranicznym jest kontynuacją trendu 
obserwowanego z drobnymi przerwami od 
2011 roku.

Wykres 8. Saldo towarów i usług jako % PKB

*dane wstępne; Źródło: NBP oraz GUS 
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 • Polska czwartym eksporterem do 
Niemiec. Polska i Chiny były jedynymi 
krajami z pierwszej dziesiątki eksporterów 
na rynek niemiecki, które w trakcie 
pandemii zwiększyły swój eksport tam. 
W rezultacie Polska awansowała na 
czwarte miejsce jako główny eksporter na 
rynek niemiecki. Równocześnie wzrosło 
znaczenie eksportu do Niemiec dla Polski 
– choć od lat jest to bezsprzecznie nasz 
rynek eksportowy numer jeden, to w 2020 
roku jego udział w polskim eksporcie dalej 
wzrósł do 28,9% w porównaniu do 27,7% 
rok wcześniej. Coraz silniejsze powiązania 
sprawiają, że znaczenie kondycji niemieckiej 
gospodarki dla koniunktury w Polsce 
będzie rosło.

Wykres 9. Główni eksporterzy na rynek niemiecki

Źródło: destatis.de
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Produkcja 
przemysłowa
 • Lekki wzrost PMI w polskim 
przemyśle. W styczniu wskaźnik PMI 
dla Polski wzrósł nieznacznie do 51,9 
z 51,7 miesiąc wcześniej. W strefie euro, 
będącej naszym największym partnerem 
handlowym, nastąpił nieznaczny spadek, 
z 55,2 w grudniu do 54,8 w styczniu, 
choć wciąż jest to odczyt wskazujący 
na ekspansję. Spośród uwzględnionych 
przez nas krajów największy wzrost 
odnotowano w przemyśle amerykańskim, 
dla którego PMI wzrósł z 57,1 w grudniu 
do 59,2. W USA toczy się obecnie 
dyskusja na temat wielkości pakietu 
stymulacji fiskalnej, który po objęciu 
urzędu chce wprowadzić Joe Biden. 
Część ekonomistów, w tym Olivier 
Blanchard, wskazuje, że proponowany 
rozmiar pakietu (1,9 bln USD) może być 
za duży i doprowadzić do przegrzania 
amerykańskiej gospodarki. W Europie 
prace nad działaniami mającymi 
wesprzeć odbudowę gospodarki po 
kryzysie są prowadzone zarówno na 
poziomie krajowym, jak i unijnym.

Wykres 10. PMI przemysłu

Źródło: IHS Markit, Caixin, Deloitte
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Mobilność

Mobilność pozostaje poniżej poziomów 
sprzed pandemii. Dane o mobilności 
Google przedstawiają tendencje oraz 
trendy w przemieszczaniu się w podziale 
na różne kategorie: miejsca związane 
z handlem i rozrywką, sklepy spożywcze 
i apteki, stacje i przystanki (w tym porty 
morskie, postoje taksówek, wypożyczalnie 
samochodów czy miejsca postojów na 
autostradzie), miejsca pracy, miejsca 
zamieszkania oraz parki (w tym ogrody 
publiczne, lasy państwowe, zamki, pola 
namiotowe, tarasy widokowe i inne). 
Poziomem odniesienia jest mediana 
wartości z 5-tygodniowego okresu od 
3 stycznia do 6 lutego 2020 roku dla 
odpowiedniego dnia tygodnia. Szeregi 
zostały wygładzone 10-dniową średnią 
ruchomą. W obecnych danych, można 
zauważyć otwarcie galerii handlowych, lecz 
różnice nie są duże.

 – W połowie lutego ruch w miejscach 
związanych z handlem i rozrywką był o 
32% poniżej poziomu odniesienia, co 
stanowi pewne odbicie po styczniu, gdy 
galerie były zamknięte i ruch był średnio 
40% poniżej poziomu odniesienia. 

 – Ruch w miejscach pracy jest zbliżony 
do poziomu obserwowanego przed 
świętami i jest o ok. 20% poniżej poziomu 
odniesienia, bez istotnych zmian w lutym 
w porównaniu do stycznia.

Wykres 11. Mobilność w miejscach sprzedaży detalicznej i rekreacji – odchylenie od 
przedpandemicznego poziomu odniesienia (dane do 13 II 2021)

Źródło: Macrobond, Google Mobility 

Wykres 12. Mobilność w miejscach pracy – odchylenie od przedpandemicznego 
poziomu odniesienia (dane do 13 II 2021)

Źródło: Macrobond, Google Mobility 
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 – Ruch w sklepach spożywczych i aptekach 
pozostawał o ok. 10% poniżej punktu 
odniesienia. Pewne wahania w przypadku 
sklepów spożywczych mogą się wiązać 
z otwarciem galerii handlowych, które 
mogły przejąć część ruchu. 

 – Wciąż więcej czasu spędzamy w domach 
– ruch w miejscu zamieszkania 
w lutym był o ok. 8% powyżej 
poziomu odniesienia, jednak także 
tu nie stanowiło to istotnej zmiany 
w porównaniu do stycznia czy okresu 
przedświątecznego.

Wykres 13. Mobilność w sklepach spożywczych i aptekach – odchylenie od 
przedpandemicznego poziomu odniesienia (dane do 13 II 2021)

Źródło: Macrobond, Google Mobility 

Wykres 14. Mobilność w miejscu zamieszkania – odchylenie od przedpandemicznego 
poziomu odniesienia (dane do 13 II 2021)

Źródło: Macrobond, Google Mobility 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-10

-5

0

5

10

15

20

25



Aktualności Ekonomiczne  | Luty 2021 r.

13

Rynek Pracy

 • W styczniu zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw spadło o 2% r/r. 
Dopiero pod koniec lutego można 
oczekiwać wstępnych wyników badania 
aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 
w czwartym kwartale, które pozwolą 
na pełniejszą ocenę zmian na rynku 
pracy w pandemicznym 2020 roku. Do 
tego czasu pewne przybliżenie dają 
bardziej cząstkowe dane o zatrudnieniu 
w sektorze przedsiębiorstw i bezrobociu 
rejestrowanym.

 – Według wstępnych szacunków 
GUS w sektorze przedsiębiorstw 
pracowało o 128 tys. mniej osób niż 
rok temu. Przeciętne wynagrodzenie 
w tym czasie urosło do 5537 zł 
brutto, co stanowi wzrost o 4,8% r/r. 
Interpretując dane o zatrudnieniu 
w sektorze przedsiębiorstw należy 
pamiętać, że odpowiada on za tylko ok. 
40% polskiego rynku pracy, ponieważ 
dane te nie obejmują pracujących w 
mikroprzedsiębiorstwach, rolnictwie i 
w końcu w sektorze publicznym. Poza 
tym decyzje przedsiębiorstw o redukcji 
zatrudnienia wciąż mogą być ograniczone 
przez wiążące je warunki pomocy 
publicznej, którą otrzymały w trakcie 
pandemii.

 – Stopa bezrobocia rejestrowanego w 
grudniu 2020 roku wyniosła 6,2% 
wobec 5,2% rok wcześniej. Pełniejsze 
dane o faktycznej liczbie bezrobotnych 
pokaże dopiero BAEL, które jest 
badaniem ankietowym, prowadzonym 
według jednolitych kryteriów w całej 
UE i uwzględniającym m.in. także pracę 
w szarej strefie.

Wykres 15. Zmiana liczby osób podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu 
i rentowemu w ZUS według tytułów, 2019Q4-2020Q4 w tys. osób. 

Źródło: ZUS
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umowy cywilnoprawne
samozatrudnieni i osoby

 • Dane ZUS wskazują na rosnącą 
liczbę samozatrudnionych. 
Opublikowane przez ZUS dane 
o osobach podlegających ubezpieczeniu 
emerytalnemu i rentowemu w 4 kw. 
2020 roku pokazują zachodzące na 
rynku pracy zmiany. W porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego 
liczba osób na umowach o pracę spadła 
o 180 tys. (-2%), liczba osób na umowach 
cywilnoprawnych o 11 tys. (-1%), wzrosła 
natomiast o 35 tys. (+2%) liczba osób 
prowadzących pozarolniczą działalność 
oraz osób z nimi współpracujących, za 
czym przede wszystkim stała rosnąca 
liczba osób prowadzących małą 

działalność gospodarczą. Preferencyjnie 
oskładkowane samozatrudnienie może 
łagodzić wstrząsy dla rynku pracy, jednak 
w dłuższym okresie może być źródłem 
problemów. Ubytek dochodów sektora 
finansów publicznych nim spowodowany 
może stanowić źródło konfliktów 
podobnych do tych, które w przeszłości 
dotyczyły umów cywilnoprawnych. 
Ponadto niższe oskładkowanie 
takich umów może hamować wzrost 
zatrudnienia na umowach o pracę, tym 
samym spowalniając wzrost sektora 
przedsiębiorstw.
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Zapraszamy do lektury raportu Deloitte zawierającego prognozy dla 
rynku nieruchomości na rok 2021. Jakie zmiany czekają ten sektor 
gospodarki? W raporcie znajdziecie Państwo nie tylko informacje na 
temat trendów, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Państwa 
firmy, ale także na temat zrównoważonego rozwoju, technologii 
wdrażanych w sektorze nieruchomości czy pracy zdalnej.

Raport: Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2021

Zapraszamy do lektury raportu poświęconego zagadnieniom 
nierozłączności strategii biznesowej i technologii, nowej roli łańcucha 
dostaw, jako nośnika wartości, cyberrewolucji spowodowanej 
brakiem zaufania oraz szybkiemu zacieraniu granic między 
światem realnym a wirtualnym. W raporcie przedstawiamy również 
prognozy dotyczące przyszłości pracy oraz nowe narzędzia, których 
zastosowanie ma zapewnić różnorodność, równe traktowanie i 
zapobiegać wykluczeniu.

Raport: Trendy technologiczne 2021

10 lutego odbyła się premiera raportu KIERUNKI 2021 - Nowy 
Plan Marshalla. Odbudowa polskiej gospodarki po COVID-19, 
przygotowanego przez Deloitte dla DNB Bank Polska S.A.. Gościem 
Honorowym wydarzenia prezentującego raport był Herman 
Van Rompuy – b. Przewodniczący Rady Europejskiej, a wśród 
zaproszonych panelistów debaty „Zielona i cyfrowa rewolucja. 
Jak wygrać wyścig o przyszłość?” znaleźli się przedstawiciele 
najważniejszych branż polskiej gospodarki.

Zobacz relację z wydarzenia i raport

„Global State of the Consumer Tracker” to cykliczne badanie reakcji 
i obaw konsumentów przeprowadzane przez Deloitte. Najnowsze 
wyniki badania reakcji i obaw konsumentów związanych z pandemią 
pokazują, że aż 46 proc. Polaków kupuje więcej niż jest w stanie 
zużyć na bieżąco, ale jednocześnie spadła liczba konsumentów, 
którzy spodziewają się więcej wydać na żywność. Mniej z nas 
przewiduje również większe wydatki na odzież i rzeczy do domu. Od 
listopada spada także, opracowany przed Deloitte, indeks niepokoju. 

Global State of the Consumer Tracker 

Zmiany klimatyczne to coś, z czym mierzą się wszyscy, bez 
względu na lokalizację, sektor lub status społeczno-ekonomiczny. 
Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem klimatycznym a także realne 
plany adaptacji do zmian będą kluczowe dla każdej organizacji, która 
chce kontynuować swoją działalność w przyszłości. Więcej informacji, 
danych i materiałów dotyczących zmian klimatu i ich wpływu na 
otoczenie na naszych stronach tematycznych. Zapraszamy na 
marcowe webinary!

Klimat na zmiany w biznesie

Zapraszamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu będą mogli 
Państwo dowiedzieć się, jak stawić czoła lokalnym i globalnym 
wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Newsletter Deloitte 
Sustainability Insights to źródło wiedzy dla organizacji, które chcą 
świadomie budować swoją wartość poprzez aktywne zarządzanie 
wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz 
dostosować się do obowiązującego prawa m.in. w zakresie ochrony 
środowiska czy raportowania pozafinansowego.

Newsletter Sustainability Insights

Najnowsze badania  
i opracowania Deloitte
Warto być na bieżąco z naszymi lokalnymi i globalnymi publikacjami. Począwszy od przekrojowych raportów i badań po artykuły, filmy, 
podcasty i webinary – nasi eksperci starają się dostarczać prowokujące do myślenia i działania badania i komentarze, które mają za zadanie 
inspirować i pomagać organizacjom na całym świecie w poszerzaniu ich wiedzy i osiąganiu celów. Zachęcamy do rejestracji na nasze 
publikacje i wydarzenia na stronie internetowej www.deloitte.com/pl.

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/real-estate0/articles/raport-prognozy-dla-rynku-nieruchomosci-na-rok-2021.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/tech-trends-trendy-technologiczne-2021.html
https://wirtualnestudiodnb.pl/strona-logowania/?lang=en
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/prawie-polowa-polakow-kupuje-na-zapas.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/topics/klimat-na-zmiany-w-biznesie.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/sustainability-insights-2.html
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