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TWÓJ BIZNES A ZMIANY 

KLIMATU 

 

 Jakim sektorom gospodarki zagrażają zmiany

 klimatu? 

 Czy w adaptacji do zmian klimatu tkwi 

 potencjał biznesowy? 
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Czy zmieniający się klimat może  

wpłynąć na Twój biznes? 
 

W ciągu ostatnich 30 lat trzykrotnie wzrosła intensywność katastrof naturalnych. Taka częstotliwość 

ekstremalnych zjawisk sprawia, że trzeba zmienić optykę i przenieść nacisk z radzenia sobie ze skutkami 

na opracowanie skutecznych metod przewidywania i zabezpieczaniem się przed zmianami klimatu. 

Nawałnice, powodzie czy ekstremalne susze stwarzają zarówno bezpośrednie jak i pośrednie zagrożenie 

dla działalności gospodarczej.  Brak dostępu do energii elektrycznej, częste przerwy w dostawie np. wody 

mogą doprowadzić do paraliżu wielu przedsiębiorstw czy fabryk.  

Rozwiązaniem na takie problemy jest adaptacja do zmian klimatu  

– najskuteczniejsza forma zapobiegania zakłóceń na dużą skalę. 

Trudno o uniwersalny sposób niwelujący odczuwalność zmian klimatu przez biznes. Z racji coraz większego 

poziomu zaawansowania, a przez to i zróżnicowania gospodarek, zmiany te oddziałują w bardzo wielu 

obszarach i na wiele sposobów, zwiększając ich dotkliwość.  

Największą trudnością przy 

budowaniu mechanizmów obronnych 

przedsiębiorstw jest zidentyfikowanie 

możliwego wpływu na prowadzona 

przez siebie działalność. Z tego 

względu warto pamiętać, że w 

dzisiejszym świecie zmiany klimatu 

powinny być uwzględniane w analizie 

ryzyka w analizach biznesowych1. 

Jednak zmiany klimatu to nie tylko 

zagrożenia. Duże anomalie pogodowe 

są również doskonałą przestrzenią do 

rozwoju ekologicznych, nastawionych 

na zrównoważony rozwój 

przedsiębiorstw.  

 

 

                                                           
1 http://phys.org/news/2015-03-businesses-climate.html   

Klimat się ociepla i ma to skutki dla gospodarki. Firmy 

i konsumenci, choć nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, już to 

odczuwają. Lekarstwem na negatywne skutki zmian klimatu są 

innowacyjne start-upy. W Climate-KIC łączymy sektor prywatny 

i publiczny, zrzeszamy ok. 150 organizacji z 13 krajów Europy, 

a nasze główne zadanie to faktycznie wspieranie innowacyjności 

w kwestiach klimatycznych. Kształcimy ludzi do tego, by 

o zmianach klimatu myśleli w przedsiębiorczy sposób. Żeby 

tworzyli biznesy, które są na nie odpowiedzą. 

Daniel Zimmer, ekspert organizacji Climate-KIC 

http://phys.org/news/2015-03-businesses-climate.html
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Jakie sektory biznesu szczególnie odczuwają 

negatywne skutki zmian klimatu? 
 

Trudno wymienić obszary gospodarcze, które nie podlegają – w bezpośredni lub pośredni sposób – 

zmianom klimatu. Opisane poniżej przypadki to tylko podstawowe przykłady najbardziej 

wyeksponowanych na negatywne zjawiska klimatyczne sektorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zmiany klimatu odczuwają również podmioty działające w obszarze handlu. Zerwane trakcje, uszkodzone drogi, 

opóźnione samoloty, czyli wszystkie drogi oddziaływania zmian klimatu na transport poważnie utrudniają płynność 

w łańcuchu dostaw, narażając firmy na bardzo duże straty. Duże sieci mają problemy z łańcuchem dostaw, który staje 

się coraz bardziej niestabilny. Utrudniona logistyka to nie jedyny problem, będący efektem zmian klimatu – mają one 

bowiem także wpływ na zaopatrzenie firm w towar, szczególnie spożywczy. Z takim problemem borykają się m.in. 

producenci kaw. W Ameryce Łacińskiej zwiększenie poziomu opadów deszczu, wilgotności i temperatury powietrza 

doprowadziło do wybuchu epidemii rdzy kawowej, która zmusiła już rolników do wycięcia hektarów drzew1. 

1 

2 

Wpływ zmian klimatu na rolnictwo jest oczywisty. Susze, nadmierne opady, 

powodzie czy zbyt wysoki poziom nasłonecznienia – każda anomalia pogodowa 

bezpośrednio oddziałuje na wielkość plonów, a nierzadko również na ich jakość. 

Takie zdarzenia prowadza z kolei do podwyżki cen i zawahania się lokalnej, a w 

miarę rozwoju globalizacji również światowej gospodarki 

HANDEL 

ROLNICTWO 
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Zmiany klimatu stanowią duże zagrożenie dla sektora ubezpieczeń. Straty ponoszone w wyniku silnych 

wiatrów, powodzi czy nawet długotrwałych upałów są dużo większe, niż jeszcze kilka lat temu. Taka 

sytuacja sprawia, że rynek ubezpieczeń musi zdecydowanie bardziej uwzględniać ewentualne 

katastrofy naturalne w swoich kalkulacjach. Rośnie również świadomość w zakresie konieczności 

ograniczania ryzyka klimatycznego, a więc nie tylko naprawy skutków, ale i prewencji oraz adaptacji. 

UBECZPIECZENIA 

4 

Budownictwo i nieruchomości są według najnowszych badań w niewielkim 

stopniu przygotowane na zmiany klimatu. Tymczasem wpływ, jaki mają na 

ten sektor anomalia pogodowe wciąż rośnie. Problemem są tutaj m.in. 

podnoszący się poziom wód czy coraz wyższe nasłonecznienie terenów, a 

co za tym idzie rosnący stres termiczny. Takie zjawiska są jednak również 

szansą dla deweloperów na rozwijanie się w obszarze ekowydajności 

budynków1 i inwestowanie w technologie pasywnych domów. 

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 
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Jakie szanse dla biznesu kryją się  

w zmianach klimatu? 
 

Zmiany klimatu niosą ze sobą również wiele korzyści dla biznesu. Wiele czynników pogodowych to szansa 

na spory zysk przedsiębiorstw. Polskie firmy jednak – jak wynika z badań - inwestują w rozwiązani 

ekologiczne głównie ze względu na zmieniające się wymogi prawne. Tymczasem zaangażowanie biznesu 

w działania na rzecz środowiska jest zarówno wyrazem społecznej odpowiedzialności jak i dużą szansą  

na rozwój. Poniżej przykładowe dziedziny, dla których zmiany klimatu stanowią szansę na rozwój. 

Prognozowanie i analiza pogody 
 
W czasach zmieniającego się klimatu i 
częstych anomalii pogodowych, precyzyjne 
prognozy pogody i dobre systemy 
ostrzegania, korzystające z nowoczesnej 
infrastruktury technicznej, stają się coraz 
bardziej potrzebnymi usługami. W USA rynek 
firm prognostycznych wycenia się już na 
miliard dolarów. W takie rozwiązania 
inwestuje już nawet Google. W Polsce 
specjalistyczne systemy prognozowania są 
jednak wciąż mało powszechne, co stanowi 
atrakcyjną niszę dla potencjalnych 
inwestorów.  

 

Turystyka 
 
Ocieplenie klimatu sprawia, że regiony, które 
dotychczas nie były postrzegane jako atrakcyjne 
tereny wypoczynkowe, stają się bardzo 
interesującymi alternatywami dla 
dotychczasowych kierunków wakacyjnych. 
Dotychczas gremialnie odwiedzane miejscowości 
turystyczne, np. hiszpańska Sewilla, notują 
rekordowe upały, co zniechęca turystów i 
sprawia, że punkty podróżne przesuwają się w 
kierunku północnym. Takie zmiany na rynku 
turystyki światowej są dużą szansą m.in. dla 
polskich hotelarzy czy gospodarstw 
agroturystycznych.  

 
Energetyka 

 
Nadmierna emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do 

wzrostu temperatury. Rosnąca świadomość społeczeństwa 

w tym zakresie sprawia, że są oni coraz bardziej skłonni do 

korzystania z alternatywnych źródeł energii. W Polsce od lat 

coraz powszechniejsze stają się m.in. kolektory słoneczne 

na dachach domów, a farmy wiatrowe już nie budzą 

sensacji. Pole rozwoju energetyki odnawialnej wciąż 

pozostawia jednak miejsce dla kolejnych podmiotów 

zainteresowanych odpowiedzialnym i ekologicznym 

biznesem. Zainteresowanych zachęcamy do zapozna  nia 

się z filmem WWF – Punkt krytyczny. 

https://youtu.be/9eb4GRvgih4
https://youtu.be/9eb4GRvgih4
https://youtu.be/9eb4GRvgih4
https://youtu.be/9eb4GRvgih4
https://youtu.be/9eb4GRvgih4
https://youtu.be/9eb4GRvgih4
https://youtu.be/9eb4GRvgih4
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Jednym z rekomendowanych rozwiązań adaptacyjnych są zielone dachy – ich 

produkcja to również przestrzeń dla rozwoju biznesu. Green Flor to 

renomowany producent najwyższej jakości trawy z rolki i ekstensywnego 

systemu do zazielenienia dachów. Dzięki tej podlaskiej firmie zajmującej się 

produkcją rolek trawnikowych zielony dach można mieć już w kilka chwil. 

Oferowane przez firmę zielone dachy są zupełnie bezobsługowe – bez 

konieczności podlewania, nawożenia czy koszenia.  
www.greenflor.pl  

 

 

Best practices 
 

Adaptację do zmian klimatu w biznesie można postrzegać z dwóch perspektyw – istniejących już firm, które 

modyfikują swoje podejście w oparciu u wiedzę na temat postępujących zmian warunków 

atmosferycznych, jak i nowych przedsiębiorstw, dla których zmiany klimatu stały się szansą i bodźcem do 

działania. „Odnawialne źródła energii to największa nowa możliwość biznesu w historii świata, z czego 

większość należy do sektora prywatnego. Widzimy eksplozję nowych inwestycji.” Powiedział Al. Gore, były 

wiceprezydent USA.  

Całe wystąpienie do zobaczenia tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVfgkFaswn4&feature=youtu.be  

 

 

Airly, czyli jedna z firm będących finalistą Smoghatonu, globalnego konkursu na 
innowacje w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza, to polska inicjatywa 
zajmująca się budowaniem sieci sensorów powietrza dla miast i gmin. 
Dostarczane przez start-up rozwiązanie umożliwia monitorowanie stanu 
powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online. Firma odpowiada za 
całą ścieżkę – od konstrukcji czułych sensorów, po zbieranie danych i 
aktualizowanie ich na stworzonej ku temu platformie. www.airly.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVfgkFaswn4&feature=youtu.be
http://www.airly.com/
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Citi Handlowy już w 2007 r. rozpoczął realizację kompleksowej strategii 

zarządzania środowiskiem. W siedzibach firmy wdrożono szereg zmian, m.in.: 

żarówki wymieniane są na energooszczędne, wprowadzono segregację 

odpadów. W lutym 2008 r. w działania na rzecz ochrony środowiska włączono 

klientów i wolontariuszy poprzez program „Więcej drzew dzięki tobie”. W 

imieniu każdego klienta, który zrezygnuje z wyciągów papierowych i zdecyduje 

się na usługę Wyciąg Online, Citi Handlowy finansuje zakup i posadzenie 

jednego drzewa. Kluczową cechą programu jest działanie w partnerstwie, 

dlatego też program „Więcej drzew dzięki Tobie” powstał dzięki współpracy Citi 

Handlowy, Fundacji Kronenberga i Fundacji Nasza Ziemia.  

https://www.online.citibank.pl/las/  

 

Zmiany klimatu sprawiają, że rośnie również popyt na nowoczesne „bunkry”, 

które zapewnią schronienie w przypadku katastrofy naturalnej. Taką 

działalnością zajmuje się m.in. firma Survival Condo Project, która stworzyła 

15-piętrowy kompleks luksusowych apartamentów w podziemnym schronie 

firmy Atlas w Kalifornii, zapewniający przetrwanie nawet w najbardziej 

ekstremalnych sytuacjach.  

 

http://www.polskatimes.pl/dodatki/rozmaitosci/a/luksusowe-bunkry-uratuja-

przed-zaglada,12050648/ 
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