
 

 

Ankieta EBI dotycząca klimatu – zdaniem większości Polaków 

przeciwdziałanie zmianie klimatu nie wpłynie pozytywnie na gospodarkę 

Zaledwie 22% Polaków uważa, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu mogą przyczynić 

się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (dla porównania średnia w UE wynosi 21%). 

Liczby te wskazują, że chociaż Polacy są nieco większymi optymistami niż ogół Europejczyków, 

świadomość szans dla gospodarki, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu, jest nadal niewielka 

– zarówno w Polsce, jak i na całym kontynencie.   

Luksemburg, 28 listopada 2018 r. – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) opublikował we współpracy 

z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov drugą partię wyników ankiety EBI badającej 

nastroje obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. 

Nowe wyniki dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki obywatele postrzegają relację między zmianą 

klimatu a wzrostem gospodarczym. Zagadnienie to ma być przedmiotem obszernej debaty w ramach 

światowej konferencji klimatycznej COP 24, która rozpocznie się w Polsce w przyszłym tygodniu. 

Podczas spotkania na szczycie decydenci z całego świata będą wymieniać poglądy na temat sposobów 

realizacji celów wyznaczonych w porozumieniu paryskim.  

W tej sytuacji ankieta EBI dotycząca klimatu jest cennym źródłem informacji o tym, jak zdaniem 

Europejczyków zmiana klimatu oraz wysiłki podejmowane w celu przeciwdziałania temu zjawisku 

wpłyną na gospodarki poszczególnych państw. Zgodnie z badaniem 60% Polaków uważa, że zmiana 

klimatu będzie miała dla nich określone skutki finansowe (takie jak wzrost cen ubezpieczeń i energii, 

wzrost podatków itd.). Z ankiety wynika również, że negatywnych skutków gospodarczych działań 

w dziedzinie klimatu bardziej obawiają się Europejczycy mający mniejsze dochody. Co ciekawe, 

w Polsce zaobserwowano odwrotną prawidłowość: 45% Polaków osiągających roczny dochód brutto 

gospodarstwa domowego powyżej 24 tys. EUR sądzi, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie 

klimatu negatywnie wpłyną na wzrost gospodarczy, natomiast wśród osób osiągających dochód 

poniżej 12 tys. EUR uważa tak jedynie 38% respondentów.  

Ogólnie rzecz biorąc, ankieta wykazała, że obywatele Unii Europejskiej są bardziej zaniepokojeni 

skutkami finansowymi zmiany klimatu niż Amerykanie i Chińczycy: 55% Europejczyków wymieniło 

skutki finansowe wśród konsekwencji zmiany klimatu, które będą ich dotyczyły osobiście. Dla 

porównania odpowiedź tę wybrało 40% Chińczyków i 45% Amerykanów. Ci ostatni są również 

większymi optymistami, jeśli chodzi o korzyści gospodarcze wynikające z wysiłków na rzecz 

przeciwdziałania zmianie klimatu: 26% uważa, że działania w dziedzinie klimatu mogą mieć pozytywny 

wpływ na gospodarkę (dla porównania odsetek ten wynosi 21% w Europie i zaledwie 11% w Chinach).    

W tym kontekście należy podkreślić, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) konsekwentnie występuje 

w roli jednego z największych na świecie źródeł finansowania na potrzeby przeciwdziałania zmianie 

klimatu. Od 2011 r. Bank zainwestował w skali globalnej środki w wysokości ponad 130 mld EUR, które 

umożliwiły podjęcie działań na rzecz klimatu o wartości ponad 600 mld EUR. Kwota ta jest zbliżona do 

wartości polskiego PKB.  



 

Monica Scatasta (kierownik ds. polityki środowiskowej, klimatycznej i społecznej w EBI): 

„Finansowanie jest bardzo ważnym aspektem prowadzonej na całym świecie walki ze zmianą klimatu 

i jej negatywnymi skutkami. Ponadto EBI ma pełne przekonanie, że wsparcie finansowe działań 

w dziedzinie klimatu jest kluczem do wykorzystania szans w dziedzinie wzrostu i wdrażania 

innowacji. Być może nie wszyscy wiedzą, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu mogą 

przynieść znaczne korzyści z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i przyczynić się do utworzenia 

wielu nowych miejsc pracy. Należy jednak pamiętać, że samo finansowanie ze środków publicznych, 

nawet z uwzględnieniem wkładu instytucji międzynarodowych, nie jest wystarczające. Istotną rolę 

w walce z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu, mają również do odegrania inwestorzy, 

przedsiębiorcy i inni uczestnicy rynku, a EBI dokłada starań, aby zachęcić ich do działania na rzecz 

klimatu.” 

Rysunek 1. Skutki finansowe są wymieniane na pierwszym miejscu wśród konsekwencji zmiany 

klimatu, których Polacy spodziewają się na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat:  

 60%: Skutki finansowe (np. wzrost cen ubezpieczeń, energii i żywności, wzrost podatków) 

 57%: Skutki zdrowotne (np. występowanie nowych lub groźniejszych chorób na skutek 

ocieplenia bądź ekstremalnych zdarzeń pogodowych) 

 52%: Zagrożenia życia (np. powodzie, niedobór wody, konflikty na tle dostępu do zasobów) 

 36%: Skutki w zakresie poziomu życia (np. mniejsza ilość żywności, niższa jakość 

wypoczynku) 

 34%: Skutki społeczne i związane z warunkami socjalnymi (np. wzrost liczby migrantów)  

 20%: Skutki w zakresie zatrudnienia i sytuacji zawodowej (np. utrata miejsc pracy 

w sektorach wpływających na klimat) 

 17%: Skutki w zakresie sytuacji mieszkaniowej (np. konieczność zmiany miejsca 

zamieszkania) 

 5%: Nie wiem 

 2%: Żadna z powyższych odpowiedzi 

 1%: Nie ma żadnej zmiany klimatu 

 

 

Informacje o ankiecie EBI dotyczącej klimatu  

Europejski Bank Inwestycyjny nawiązał współpracę z globalną firmą YouGov zajmującą się badaniem 
opinii publicznej i analizą danych, aby przeprowadzić dokładną analizę nastrojów obywateli w kwestii 
zmiany klimatu. Ankieta ma dostarczyć informacji do szerszej debaty na temat zmiany klimatu oraz 
pomóc zrozumieć nastroje i oczekiwania obywateli w zakresie działań w dziedzinie klimatu. W latach 
2018 i 2019 zostanie opublikowanych sześć serii danych z ankiety EBI dotyczącej klimatu, z których 
każda będzie poświęcona innemu obszarowi tematycznemu. W badaniu wzięło udział 25 tys. 
respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego kraju.  

 

Europejski Bank Inwestycyjny 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów 

długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe 



 

wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do 

realizacji celów polityki unijnej w Europie i poza nią. Europejski Bank Inwestycyjny prowadzi 

działalność w ok. 160 krajach. EBI to największy na świecie podmiot finansujący projekty związane 

z klimatem. Na działania w dziedzinie klimatu w ciągu pięciu lat do 2020 r. przeznaczył środki 

w wysokości 100 mld USD. 

 

YouGov 

YouGov to międzynarodowa grupa działająca w branży analizy danych. Głównym produktem 

oferowanym przez nią są dane stanowiące opinie, pochodzące od bardzo aktywnego panelu 6 mln 

osób z całego świata. YouGov łączy ten nieprzerwany strumień danych ze swoją głęboką wiedzą 

w dziedzinie badań oraz szerokim doświadczeniem w branży, tworząc w ten sposób systematyczną 

platformę badawczo-marketingową. 

 


