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Niniejsze opracowanie stanowi próbę określenia ram mandatu Narodowego Banku Polskiego w odniesieniu do
wyzwań stojących przed rynkiem finansowym w obliczu katastrofy klimatycznej, oraz przedstawienie postulatów de lege lata i de lege ferenda. Wnioski z analizy oraz rekomendacje nie są ostateczne i, w zamyśle autorów
i autorek, powinny stać się przedmiotem szerokiej debaty wśród środowisk akademickich, rządowych, eksperckich oraz związanych z rynkiem finansowym. Wszelkie uwagi skierowane pod naszym adresem, zostaną po
szczegółowej analizie wzięte pod uwagę w finalnej wersji pracy. Analogiczna analiza przeprowadzona zostanie
w odniesieniu do KNF w oddzielnym dokumencie i poddana konsultacjom.
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“Zadanie jest ogromne, okno możliwości wąskie,
a stawka - natury egzestencjalnej”
Mark Carney, 2019
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Główne wnioski
Porozumienie Paryskie zobowiązuje jego strony do uspójnienia przepływów finansowych ze strategią dekarbonizacji i rozwoju odpornego na
zmiany klimatyczne.
Zrównoważone finansowanie może dotyczyć działań obejmujących
ochronę klimatu, jak i szerzej rozumianego środowiska. Ponadto, może
również brać pod uwagę kwestie społeczne, w tym pracownicze, jak
i zagadnienia tzw. dobrego zarządu w przypadku firm.
Zarządzanie ryzykiem klimatycznym nastawione jest przede wszystkim
na mitygowanie potencjalnych skutków zmian klimatu i polityki klimatycznej. Jest ono zatem działaniem zapobiegawczym, mającym na celu
przeciwdziałanie sytuacjom stanowiącym wyzwanie dla stabilności finansowej konkretnej instytucji lub całego systemu.
System finansowy jest centralnym mechanizmem transmisji ryzyka,
a gwałtowna rewaluacja aktywów spowodowana warunkami pogodowymi
lub decyzjami politycznymi może mieć daleko idące konsekwencje.
Eksperci wskazują na silne przesłanki do podjęcia przez banki centralne
zdecydowanych działań w celu adekwatnego odzwierciedlenia ryzyka klimatycznego w ich operacjach i bilansie, zminimalizowania ryzyka klimatycznego na poziomie całego systemu finansowego oraz wsparcia polityki rządów w promowaniu zrównoważonych finansów.
Tego rodzaju działania podejmują już np. Bank Anglii, Bank Narodowy
Holandii i Bank Francji. 168 banków centralnych i regulatorów z całego
świata utworzyło Network for Greening the Financial System.
Działań nie widać ze strony Narodowego Banku Polskiego. Bank ani jego
organy nie wydają się brać pod uwagę ryzyka klimatycznego. NBP nie
podejmuje działań promujących zrównoważone finansowanie. Dotychczas, nie przystąpił także do NGFS.
NBP powinien uwzględnić kwestie klimatyczne w swoim mandacie. Co do
zasady, możliwe są dwa wymiary; zarządzania ryzykiem klimatycznym
w kontekście głównych celów polityki pieniężnej oraz stabilności finansowej systemu, a także promowanie zrównoważonych finansów i, tym
samym, wspieranie polityki klimatycznej wynikającej z przepisów Porozumienia Paryskiego.
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Rada Polityki Pieniężnej powinna uwzględnić w przyjmowanych założeniach szersze konsekwencje zmian klimatycznych na system finansowy
poprzez szczegółowe wskazanie kanałów transmisji ryzyk fizycznych,
transformacyjnych i prawnych w systemie finansowym.
Nie wszystkie narzędzia wykorzystywane przez zagraniczne banki centralne w celu uwzględnienia ryzyka klimatycznego i promowania zrównoważonych finansów, będą miały zostosowanie w odniesieniu do NBP.
NBP powinien w ramach integracji czynników środowiskowych przyjąć
preferencyjne warunki skupu zielonych obligacji skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów.
NBP powinien dokonać przeglądu zasad przyjmowania papierów wartościowych pod zastaw, pod kątem uwzględnienia kwestii klimatycznych.
Haircuty dla aktywów klimatycznie zrównoważonych, takich jak zielone
i zrównoważone obligacje, powinny zostać zrównane z poziomem obowiązującym dla obligacji skarbowych.
W celu umożliwienia realizacji Green Targeted Refinancing Operations,
konieczne jest rozszerzenie celu, w jakim refinansowanie może zostać
udzielone, tak aby obejmował on poprawę warunków kredytowych
w gospodarce. Ponadto, należy dodać strukturę portfela kredytowego
banku jako kryterium, którym NBP może się kierować przy udzielaniu kredytu refinansowego. NBP powinien wykluczyć kredyty udzielone choćby
przedsięwzięciom związanym z inwestycjami niezgodnymi z celami polityki klimatycznej, z kalkulacji salda dostępnego dla banków finansowania.
W ramach zarządzania rezerwami dewizowymi, NBP powinien uwzględnić nie tylko ryzyko klimatyczne (w związku z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa inwestowanych rezerw) ale także możliwość bezpośredniego wspierania zrównoważonych finansów.
NBP powinien szczegółowo uwzględnić ryzyka klimatyczne, zarówno
fizyczne jak i transformacyjne oraz prawne, w swoich pracach analitycznych. Wnioski z tych analiz powinny być systematycznie publikowane
w formie umożliwiającej wszystkim interesariuszom dalsze analizy.
Przede wszystkim, dane wykorzystane w trakcie tych analiz powinny być
w miarę możliwości przekazane w otwartym dostępie.
W ramach KSF powinna zostać utworzona Grupa Roboczej ds. Ryzyk Klimatycznych, która wspierałaby Komitet w przygotowaniu analitycznych
ram dla działań makroostrożnościowych.
NBP powinien zatem jak najszybciej przystąpić do istniejących inicjatyw
międzynarodowych, szczególnie NGFS.
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1. System finansowy a zmiany
klimatyczne
1.1. Wprowadzenie
Współczesny system finansowy często jest nazywany krwiobiegiem
gospodarki. W istocie, ciężko wyobrazić sobie działalność ekonomiczną
bez dostępu do kredytu, ubezpieczenia lub bardziej wysublimowanych
instrumentów finansowych, takich akcje i obligacje. Jednocześnie, to
właśnie działalność gospodarcza - budownictwo, transport, rolnictwo czy
produkcja energii - stanowi największe źródło szkodliwych emisji będących przyczyną zmian klimatu, prowadzących do katastrofy klimatycznej.
Zależność ta została dostrzeżona przez autorów Porozumienia Paryskiego,
czyli międzyrządowej umowy o ograniczeniu wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 2100 roku do znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Artykuł 2 Porozumienia zobowiązuje jego strony do uspójnienia przepływów
finansowych ze strategią dekarbonizacji i rozwoju odpornego na zmiany
klimatyczne (UNFCC, 2015). Zobowiązanie to wiąże przede wszystkim
państwa i ich rządy, ale jego wykonanie wymaga współpracy i mobilizacji zarówno organów administracji publicznej, jak i banków centralnych,
regulatorów rynku oraz jego uczestników.
Rola rządów w tym zakresie jest względnie jasna. Polega ona przede
wszystkim na wprowadzaniu polityk publicznych zmierzających do
ograniczenia opłacalności przedsięwzięć o wysokim śladzie węglowym
i promowania rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej. W szczególności, polityki te powinny prowadzić do realizacji
narodowych deklaracji dotyczących redukcji emisji, złożonych zgodnie
z Porozumieniem (Nationally Determined Contributions). Z kolei uczestnicy rynku, jak na przykład fundusze inwestycyjne, banki, domy maklerskie czy inwestorzy indywidualni, powinni działać zgodnie z obowiązującym w danej jurysdykcji prawem oraz, w miarę możliwości, kierować
środki finansowe w stronę zrównoważonych klimatycznie aktywów.
Ważną rolę w tym kontekście pełnią także banki centralne i regulatorzy rynku finansowego. I choć zakres ich obecnego mandatu w obszarze
polityki klimatycznej oraz ewentualne jego rozszerzenie są wciąż przedmiotem szerokiej debaty publicznej (Campiglio, 2018), wiele z tych podmiotów a całym świecie już podejmuje konkretne działania. Te podążają
w dwóch, odmiennych ze względu na cel, kierunkach. Są nimi mitygowa-
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nie ryzyka, jakie stwarzają dla systemu finansowego zmiany klimatyczne
oraz aktywne promowanie zrównoważonego finansowania na rynku.

1.2. Zrównoważone finansowanie
Pojęcie zrównoważonego finansowania (sustainable finance) nie jest
jednorodne. Unia Europejska, niezwykle aktywna w tym obszarze na tle
innych globalnych graczy, definiuje je jako “należyte uwzględnienie aspektów środowiskowych, społecznych i kwestii zarządzania (Environmental,
Social, Governance lub ESG) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
w sektorze finansowym, prowadzące do zwiększenia długoterminowych
inwestycji w zrównoważoną działalność gospodarczą” (KE, 2020). UE
zdecydowała się także na szczegółowe określenie, czym jest taka zrównoważona działalność, szczególnie w kontekście inwestycji finansowych.
Wyrazem tego jest przyjęta niedawno europejska Taksonomia (Parlament
Europejski, 2020).
Z kolei będąca stolicą światowej finansjery (pod kątem wielkości eksportu usług finansowych) Wielka Brytania, używa pojęcia zielonego finansowania (green finance) jako “ukierunkowanie przepływów finansowych
sektora prywatnego na czysty, zrównoważony środowiskowo i odporny
wzrost” (BEIS, 2019). W USA natomiast przyjęta w 2019 roku ustawa
o usprawnieniu raportowania ESG (ESG Disclosure Simplification Act),
powołuje specjalny Komitet ds. zrównoważonego finansowania, którego
zadaniem będzie “ułatwianie przepływu kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego
rozwoju” (US HFSC, 2019).
Zrównoważone finansowanie może zatem dotyczyć zarówno działań obejmujących ochronę klimatu, jak i szerzej rozumianego środowiska. Ponadto, może również brać pod uwagę kwestie społeczne, w tym
pracownicze, jak i zagadnienia tzw. dobrego zarządu w przypadku firm.
W tym sensie, zrównoważone finansowanie jest często używane w kontekście sprawiedliwej transformacji ku neutralności klimatycznej. Sprawiedliwej, czyli uwzględniającej potrzeby i interesy najbardziej narażonych na skutki odejścia od paliw kopalnych grup (Evans, Phelan 2016;
Schoenmaker, 2017).
A zatem, pojęcie zrównoważonego finansowania oznacza aktywne lokowanie środków w inwestycje mające pozytywne skutki środowiskowe lub
społeczne, w tym te zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zakłada ono wręcz promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju
w zarządzania kapitałem.
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1.3. Ryzyko klimatyczne
Tymczasem, zarządzanie ryzykiem klimatycznym nastawione jest przede
wszystkim na mitygowanie potencjalnych skutków zmian klimatu i polityki
klimatycznej. Jest ono zatem działaniem zapobiegawczym, mającym na celu
przeciwdziałanie sytuacjom stanowiącym wyzwanie dla stabilności finansowej konkretnej instytucji lub całego systemu.
Z punktu widzenia takiej definicji, skuteczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym nie musi koniecznie oznaczać inwestowania wyłącznie w zeroemisyjne
źródła. Przykładowo, fundusz inwestycyjny może podjąć decyzję o zakupie
akcji spółki węglowej z zamiarem podjęcia dialogu z jej zarządem i załogą na
temat stopniowego odejścia od brudnego paliwa na rzecz odnawialnych źródeł, w celu obniżenia ryzyka klimatycznego. Jednakże, wysoki poziom szkodliwości tego biznesu dla klimatu raczej uniemożliwia zaklasyfikowanie danej
inwestycji jako zrównoważonej.
Częstszym przykładem sytuacji, w której inwestycje o niskim profilu ryzyka
klimatycznego nie są koniecznie zrównoważone, jest jednak zakup aktywów
opartych o paliwa kopalne z zamiarem odsprzedaży w krótkim horyzoncie
czasowym. Tego typu inwestycje są szczególnie szkodliwe, gdyż odsuwają
w czasie nieuchronną rewaluację aktywów i zazwyczaj nie wiążą się
z konieczną restrukturyzacją, tym samym zwiększając przyszłe ryzyko poprzez
pompowanie tzw. bańki węglowej.

1.3.1. Rodzaje ryzyka klimatycznego
Ryzyka klimatyczne dzieli się zazwyczaj na fizyczne (physical risk) oraz transformacyjne (transitional risk) (Carney, 2015; Batten, 2018). Coraz ważniejszym
rodzajem jest także ryzyko prawne.
Ryzyko fizyczne odnosi się do strat ekonomicznych spowodowanych w wyniku
postępującego pogorszenia warunków pogodowych i wystąpienia katastrof
naturalnych. Wydarzenia te mogą wpływać na ceny produktów rolnych, których podaż może załamać się na skutek susz lub powodzi, ceny surowców
naturalnych, ale także nieruchomości ze względu na zagrożenie powodziowe
i potencjalny brak możliwości ubezpieczenia. Materializacja ryzyk fizycznych
może wpłynąć nie tylko na ogólny poziom cen, ale także na ich zmienność
w wyniku szoków podażowych. Anegdotycznym przykładem jest choćby
gwałtowny, spowodowany suszą wzrost cen produktów rolnych w Polsce.
W 2019 r. cena pietruszki wzrosła o 170% w porównaniu do roku 2018, by
spaść do pierwotnego poziomu w roku 2020. Szoki te mogą też negatywnie
wpłynąć na popyt w gospodarce poprzez redukcję zamożności gospodarstw,
a w konsekwencji mniejszą ich skłonność do konsumpcji (Batten et. al 2020:4).
Na przykład, w miarę intensyfikacji zjawisk powodziowych spadać będą ceny
nieruchomości położonych na terenach zagrożonych zalaniem. Stracą na tym
ich właściciele.
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Jednocześnie, ryzyko fizyczne jest niezwykle trudne do prognozowania. Współczesne narzędzia meteorologiczne pozwalają co prawda
z wyprzedzeniem przewidzieć nadejście huraganu czy gwałtownej ulewy;
gorzej jest jednak z suszą lub powodzią. Z kolei zmieniające się warunki
pogodowe zależą od tak zwanych klimatycznych sprzężeń zwrotnych
(feedback loops), czyli procesów mogących przyspieszyć lub spowolnić
wzrost temperatury. Na przykład, topnienie pokrywy lodowej znacznie
przyspiesza ocieplanie klimatu, ponieważ ciemna powierzchnia morza
szybciej absorbuje ciepło. To z kolei powoduje jeszcze szybsze topnienie lodowców. Jednocześnie, intensyfikacja opadów spowodowana zmianami klimatycznymi może wpłynąć na zazielenianie terenów dotychczas
pustynnych, umożliwiając absorpcję większej ilości dwutlenku węgla
i spowalniając dalsze zmiany klimatu (NASA, 2020).
Ryzyko transformacyjne, z kolei, związane jest ze wzrostem kosztów
i spadkiem opłacalności poszczególnych inwestycji na skutek coraz
ambitniejszej polityki klimatycznej (Cœuré, 2018; Carney, 2015; Batten,
2018, 2020). W skrajnych przypadkach, może się ono też wiązać z przepisami prawa uniemożliwiającymi kontynuację pewnych rodzajów działalności, np. produkcji energii z instalacji powyżej pewnego progu emisyjności CO2. Ryzyko transformacyjne obejmuje też zmiany nastrojów
rynkowych i preferencji inwestorów, oraz ryzyka reputacyjne związane
z mniej przychylnym nastawieniem regulatorów i rynków do „brudnych”
aktywów (CISL, 2015).
Choć prognozowanie ryzyka transformacyjnego jest tylko minimalnie
łatwiejsze niż w przypadku ryzyka fizycznego, Principles of Responsible
Investment (PRI), organizacja inwestorów instytucjonalnych działająca
pod auspicjami ONZ, stworzyła jego model pod nazwą Inevitable Policy
Response. Ocenia on poziom ryzyka transformacyjnego na podstawie
zestawu polityk publicznych i regulacji, które musiałyby zostać wdrożone
na poziomie globalnym, aby w terminie osiągnąć cele założone w Porozumieniu Paryskim. Model ten przewiduje gwałtowne zaostrzenie polityki
klimatycznej i związanych z nią przepisów w latach 2023-2025. Warto
jednak zaznaczyć, że nie uwzględnia on zdarzenia o fundamentalnym
znaczeniu, tj. pandemii COVID-19 (PRI, 2020).
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Schemat 1.1. Mechanizm Porozumienia Paryskiego zwiększa prawdopodobieństwo zaostrzenia polityki klimatycznej do 2025 roku

2020

2023

2025

2028

państwa aktualizują

globalne podsumowanie

państwa przekazują

kolejne globalne

swoje zobowiązania

wyników

do UNFCC swoje

podsumowanie

klimatyczne (NDCs)

w obszarze klimatu,

zaktualizowane zobo-

działań zapobiegających

wiązania klimatyczne

zmianom klimatycznym

(NDCs)

i przeznaczonych na nie
środków finansowych

Zaostrzenie polityki klimatycznej najprawdopodobniej nastąpi między 2023 a 2025 rokiem

Źródło: PRI, 2020.

Coraz częściej materializuje się również tak zwane ryzyko prawne związane z odpowiedzialnością państw lub podmiotów gospodarczych za
działania lub zaniechania przyczyniające się do zmian klimatycznych.
Sprawy sądowe dotyczyć mogą roszczeń o ogromne odszkodowania,
naprawienie strat lub zaprzestanie szkodliwych dla klimatu działań. Ich
liczba w ostatnim czasie znacząco rośnie, wraz ze wzrostem świadomości na temat konsekwencji zmian klimatu, dostępności narzędzi prawnych
oraz pozytywnych zmian w linii orzeczniczej sądów. W latach 1986-2020
liczba pozwów sądowych w sprawach związanych ze zmianami klimatu
wynosiła 1587, z czego 1213 w USA (Setzer, 2020). Jednak proporcje te
zaczynają się zmieniać. W samej tylko Polsce, od 2018 roku, przed sądy
wniesiono cztery takie sprawy. Jedna z nich, Development YES – Open-Pit
Mines NO v. Group PZU S.A., dotyczy pośredniego wpływu grupy ubezpieczeniowej PZU na zmiany klimatyczne poprzez oferowanie ubezpieczeń
dla sektora węglowego (CCLW, 2020). Wydaje się, że tego rodzaju spraw
będzie przybywać w kolejnych latach na całym świecie.

1.3.2. Aktywa osierocone
Z ryzykiem klimatycznym wiąże się ukute na potrzeby jego analizy pojęcie aktywów osieroconych (stranded assets). Oznacza ono aktywa,
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które ucierpiały z powodu nieoczekiwanych lub przedwczesnych odpisów, dewaluacji lub konwersji na zobowiązania (Caldecott, 2013). Innymi
słowy, aktywa osierocone to takie, które przedwcześnie tracą całkowitą
wartość na skutek materializacji ryzyk klimatycznych. Przykładem aktywa
osieroconego ze względu na ryzyko transformacyjne może być elektrownia węglowa, w której nie opłaca się produkować energii ze względu
na wysoką cenę uprawnień do emisji. Z kolei ryzyko fizyczne, takie jak
susza, może doprowadzić do przedwczesnego wyłączenia i utraty wartości elektrowni chłodzonej przy pomocy wody z pobliskiej rzeki. Z powodu
podniesienia poziomu morza może zaś dojść do utraty wartości przez
stojące nad jego brzegiem nieruchomości, takie jak hotele.
Oszacowanie skali aktywów zagrożonych osieroceniem jest niezwykle
trudne i zależy między innymi od ich lokalizacji i sektora gospodarczego,
w którym funkcjonują. Wyliczenia wskazują na potencjalne ubytki w globalnym majątku spowodowane materializacją klimatycznym od 1 biliona
do 4 bilionów USD (Mercure et al, 2018). Carbon Tracker z kolei szacuje
je na 1,6 biliona USD (Carbon Tracker, 2018) a Międzynarodowa Agencja
Energii Odnawialnej na 18 bilionów USD (IRENA, 2017).

1.4. Kanały transmisji ryzyk klimatycznych
System finansowy jest centralnym mechanizmem transmisji ryzyka,
a gwałtowna rewaluacja aktywów spowodowana warunkami pogodowymi lub decyzjami politycznymi może mieć daleko idące konsekwencje
(Bolton et al., 2020).
Aktywa osierocone będące w posiadaniu spółek publicznych bezpośrednio przekładają się na ceny ich akcji oraz rentowność emitowanych przez
nie obligacji. To z kolei ma przełożenie na koszt pozyskiwania przez te
podmioty kapitału na rozwój. Akcje takich spółek wchodzące w skład
portfeli funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych, będą powodować
gwałtowne spadki wartości jednostek uczestnictwa w tych funduszach
lub, co gorsza, przyszłych emerytur. W przypadku banków, aktywa osierocone będące zabezpieczeniem kredytów, stworzą konieczność uzupełnienia rezerw do wymaganych regulacyjnie poziomów. Może to wpłynąć
na zmniejszenie akcji kredytowej, a tym samym zmniejszenie produktywności i spowolnienie rozwoju gospodarczego. To z kolei, może mieć
skutki dla długoterminowej realnej stopy procentowej i polityki monetarnej (Brainard, 2019).
Jak wskazano powyżej, ryzyko klimatyczne może także znacząco wpływać na poziom cen produktów składowych koszyka inflacyjnego, przyczyniając się tym samym do zwiększenia wskaźnika inflacji i naturalnej
stopy procentowej. Choć badań na ten temat jest wciąż niewiele, istnieją
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dowody wskazujące, że katastrofy naturalne i ekstremalne warunki pogodowe powodują gwałtowny wzrost cen żywności w krótkich okresach
(Parker, 2018; Heinen et al, 2018; Debelle, 2019). Prognozowanie wpływu
zmian klimatycznych na inflację pozostaje jednak wyzwaniem.
Nawarstwienie zdarzeń, na przykład na skutek gwałtownego klimatycznego sprzężenia zwrotnego, prowadzić może do destabilizacji całego
systemu finansowego. Kanały transmisji ryzyka klimatycznego pozostają
przedmiotem intensywnych badań a ich intensywność może osiągnąć niespotykaną dotąd skalę. Tym samym, ryzyko klimatyczne stwarza poważne
wyzwanie dla banków centralnych i regulatorów rynków finansowych.
Schemat 1.2. Od ryzyka fizycznego do zagrożenia dla stabilności finansowej

Rozprzestrzenianie się szoków w systemie finansowym i sprzężenia
zwrotne

Bezpośrednie kanały transmisji

Czynniki ryzyka fizycznego:
Ekstremalne warunki
pogodowe
Stopniowe zmiany klimatu

Gospodarka

System
finansowy

Zakłócenie
działalności
firm

Straty na
rynku finansowym (akcje,
obligacje,
towary)

Brak dostępu
do kapitału
Konieczność
usunięcia
zniszczeń
Wzrost cen
surowców

Niższe ceny nieruchomości
mieszkalnych
Niższe ceny nieruchomości
komercyjnych
Niższy poziom dobrobytu
gospodarstw domowych
Niższe zyski firm i wzrost
procesów sądowych

Straty w portfolio kredytowym (kredyty
hipoteczne
i obrotowe)
Odpisy
Ryzyko operacyjne (w tym
ryzyko prawne)

Migracje

Pośrednie kanały transmisji

Ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej (niższy popyt, produktywność
i produkcja przemysłowa) wpływa na warunki na rynku finansowym
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Schemat 1.3. Od ryzyka transformacyjnego do zagrożenia dla stabilności
finansowej
Rozprzestrzenianie się szoków w systemie finansowym i sprzężenia
zwrotne

Bezpośrednie kanały transmisji
Gospodarka

Czynniki ryzyka transformacyjnego:
Polityka klimatyczna
Postęp technologiczny

Aktywa osierocone (paliwa
kopalne, nieruchomości,
infrastruktura,
pojazdy)
Relokacja
kapitału

Preferencje konsumentów
Wzrost cen
energii

System
finansowy
Dewaluacja aktywów
korporacyjnych
Niższa rentowność i wzrost
liczby procesów sądowych
Niższa wartość
nieruchomości mieszkalnych
Spadek poziomu dobrobytu
gospodarstw domowych

Straty na
rynku finansowym (akcje,
obligacje,
towary)
Straty w portfolio kredytowym (kredyty
hipoteczne
i obrotowe)

Pośrednie kanały transmisji

Ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej (niższy popyt, produktywność
i produkcja przemysłowa) wpływa na warunki na rynku finansowym

Źródło: NGFS, 2020.

1.4.1. Zielone łabędzie
Z tym zagrożeniem wiąże się pojęcie zielonych łabędzi, nawiązujące do
głośnej publikacji “Czarny Łabędź”, w której autor Nassim Taleb przestrzega przed nagłymi, nieprzewidywalnymi, nieprawdopodobnymi, ale
mającymi olbrzymi wpływ na rzeczywistość zdarzeniami (Taleb, 2007).
Do takich zdarzeń autor zalicza choćby atak na World Trade Center
w 2001 roku czy upadek banku Lehman Brothers.
Istotnie, jedną z cech charakterystycznych ryzyka klimatycznego jest
niezwykle wysoki poziom jego skomplikowania, utrudniający zarządzanie nim. Podobnie, skutki zdarzeń spowodowanych zmianami klimatycznymi mają nieliniowy charakter, potencjalnie szeroki zasięg i skłonność
do powodowania ‘efektu domina’ w sferze środowiskowej, społeczno-ekonomicznej i geopolitycznej. Pod tym względem bardzo przypominają
zatem czarne łabędzie.
Jest zatem prawdopodobne, że to właśnie zielony łabędź będzie przyczyną kolejnego kryzysu finansowego. Jednocześnie warto zauważyć,
że źródłem pandemii COVID-19 był najprawdopodobniej wirus odzwierzęcy, przeniesiony przez osobniki tradycyjnie unikające człowieka, które
zetknęły się z gatunkiem ludzkim na fali wytrzebiania bioróżnorodności.
W pewnym sensie zatem, sam koronawirus może zostać określony jako
‘zielony łabędź’.
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2. Rola banków centralnych
w świetle zmian klimatycznych
Biorąc pod uwagę powyższe, powstaje zatem pytanie o rolę banków
centralnych, w tym NBP, w promowaniu zrównoważonego finansowania
i zarządzaniu ryzykiem klimatycznym. Należy zastanowić się, czy oba te
obszary objęte są mandatem banków centralnych. Jeżeli tak, to jakimi
narzędziami dysponują banki w tym obszarze, czy są one wystarczające
i odpowiednio wykorzystywane (postulaty de lege lata). Jeżeli nie, to czy
powinny być nim objęte oraz w jakim zakresie (postulaty de lege ferenda).
Ostatecznie, to czy banki centralne staną na wysokości zadania walki
z ryzykami klimatycznymi i katastrofą klimatyczną w ogóle, zależy od ich
mandatu, jego interpretacji i gotowości do działania.
Mandaty banków centralnych różnią się w zależności od jurysdykcji, jednak większość z nich zobowiązana jest do prowadzenia polityki monetarnej, czuwania nad podażą pieniądza i kredytu w gospodarce, a także
wspierania stabilności cen i zapobiegania nadmiernej inflacji. Cele niektórych banków centralnych obejmują także zapobieganie bezrobociu,
dbanie o stabilność systemu finansowego, a czasem również nadzór nad
instytucjami finansowymi (Campiglio, 2018).
Wyraźne różnice rysują się pomiędzy bankami centralnymi w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W tych ostatnich, instytucje te cieszą się
dużo większą swobodą działania i często aktywnie wspierają politykę
gospodarczą rządów, również w obszarze ochrony klimatu (Campiglio
et al, 2018). Przykładowo, Bank Indii wymaga od banków komercyjnych
przeznaczania określonej części kredytów na finansowanie odnawialnych źródeł energii (Dikau, 2017). Kraje rozwinięte zaś od lat zawężają
pole działania banków centralnych do czuwania nad stabilnością systemu
finansowego i poziomem inflacji (Campiglio et al, 2018). Ich mandat często uniemożliwia zatem podejmowanie działań i decyzji niestandardowych, wykraczających poza tradycyjne narzędzia polityki monetarnej.
Eksperci wskazują na silne przesłanki do podjęcia przez banki centralne
bardziej zdecydowanych działań, przede wszystkim w celu adekwatnego
odzwierciedlenia ryzyka klimatycznego w operacjach i w bilansie banków centralnych, zminimalizowania ryzyka klimatycznego na poziomie
całego systemu finansowego oraz wsparcia polityki rządów w promowaniu zrównoważonych finansów i wykonywaniu zobowiązań Porozumienia
Paryskiego (Dikau, 2020).
Pytanie jednak, czy banki w krajach rozwiniętych będą gotowe zmodyfikować interpretację swoich mandatów tak, aby w wziąć pod uwagę
ryzyko klimatyczne oraz ochronę klimatu, na przykład poprzez przyznanie
korzystniejszych warunków finansowania zeroemisyjnym przedsięwzięciom.
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Podejmowane dotychczas działania nie wyczerpują możliwości ani tym
bardziej wyzwań stojących przed bankami centralnymi. Przede wszystkim, ostatnie badania wskazują, że działania ratunkowe podjęte przez
banki centralne w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym
przez pandemię COVID-19, faworyzowały brudne aktywa (Greenpeace,
2020, NEF 2020). Tak zwana neutralność rynkowa (market neutrality) stała
się pretekstem do zakupu obligacji korporacyjnych najbardziej emisyjnych
firm. Kierowały się w tym wyłącznie wysokimi ratingami, nieuwzględniajacymi jednak dostatecznie ryzyk klimatycznych.
Warto jednak odnotować, że pewne działania w obszarze promowania
zrównoważonych finansów oraz zarządzania ryzykiem klimatycznym są
już podejmowane przez banki centralne w Europie i poza nią.
Bank Anglii (BoE) uznaje ryzyko klimatyczne za istotny czynnik wpływający na osiągnięcie przez Bank jego własnych celów. Jego były prezes,
Mark Carney, rozpoczął debatę nad rolą banków centralnych w walce ze
zmianami klimatycznymi swoim słynnym przemówieniem z 2015 roku,
w którym przedstawił problem “tragedii horyzontu”, czyli niespójności horyzontu czasowego, w którym prowadzona jest polityka pieniężna
z horyzontem czasowym, w którym materializować się będą ryzyka klimatyczne (Carney, 2015). Od tego czasu BoE podjął szereg inicjatyw w
tym zakresie, głównie poprzez swój organ nadzorczy, Prudential Regulation Authority (PRA). Działania te obejmują prace nad stress testami
uwzględniającymi ryzyko klimatyczne, zachęcanie nadzorowanych podmiotów do dobrowolnego raportowania ryzyk klimatycznych zgodnie
z wytycznymi międzynarodowej Task-Force for Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD), oraz uczestnictwo BoE w szeregu międzynarodowych
organizacji pracujących nad kwestiami ryzyka klimatycznego (Bank Anglii,
2017; 2019).
Kolejnym bankiem centralnym, który uznał istotność ryzyk klimatycznych
dla prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej jest Europejski Bank
Centralny. EBC wydał szereg publikacji dotyczących wpływu zmian klimatu na sektor finansowy (EBC 2019a; 2019b; 2020). Ponadto, w ostatnim czasie przedstawiciele EBC wielokrotnie publicznie dyskutowali
o sposobach uwzględniania ryzyk klimatycznych w narzędziach banku,
m.in. poprzez monitorowanie śladu węglowego aktywów nabywanych
w ramach luzowania ilościowego oraz przyjmowanych jako zabezpieczenie w ramach operacji warunkowych EBC (Cœuré, 2018; Schnabel, 2020;
Lagarde, 2020). Christine Lagarde, obecna prezeska EBC, od początku
objęcia funkcji wskazywała na kluczową rolę, jaką jej zdaniem Bank ma
do wypełnienia w związku z przeciwdziałaniem zmianom klimatu (Arnold,
2019). EBC wskazuje na zakupy zielonych obligacji w ramach programu
luzowania ilościowego jako przykład sposobu uwzględnienia ryzyka klimatycznego w polityce pieniężnej (2018b:21).
Niemiecki Bundesbank, jako część Eurosystemu nie prowadzi własnej
polityki pieniężnej. Bank realizuje wspólną politykę dla strefy euro, przyjętą przez Radę Prezesów EBC - w skład której wchodzą przedstawi-
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ciele krajowych banków centralnych - dokonując np. operacji otwartego
rynku. Z publicznych wypowiedzi przedstawicieli Bundesbanku wynika,
że odnoszą się z rezerwą do preferencyjnego traktowania “zielonych”
aktywów. Równocześnie jednak prezes Bundesbanku, Jens Weidmann
podkreśla, że ryzyka klimatyczne są istotne dla prowadzenia polityki pieniężnej ze względu na ich wpływ na stabilność cen i stabilność finansową (Weidmann, 2019). Jako przykład zaangażowania Bundesbanku na
rzecz zrównoważonych finansów można wskazać choćby uwzględnienie
ryzyk klimatycznych w zarządzaniu przez Bundesbank aktywami powierzonymi mu przez jednostki niemieckiego sektora publicznego (Mauderer,
2019). Cztery spośród szesnastu portfeli aktywów sektora publicznego
już uwzględniają zasady ESG.
Innym należącym do Eurosystemu bankiem krajowym, który uwzględnia ryzyko klimatyczne w swojej komunikacji publicznej, jest Banque de
France (BdF). Bank ten prowadzi analizy i badania dotyczące ekspozycji francuskiego sektora bankowego i ubezpieczeniowego na ryzyka klimatyczne, głównie za pośrednictwem swojego organu nadzoru ostrożnościowego, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR
2019a, 2019b, BdF 2019). Prezes BdF, Villeroy de Galhau, podkreślał też
w publicznych wypowiedziach konieczność uwzględniania ryzyka klimatycznego w działaniach nadzorczych oraz ogólnym monitorowaniu systemu finansowego, a także rozważał przyjęcie kryteriów związanych z klimatycznym profilem aktywów w ramach programu luzowania ilościowego
i akceptowanych przez EBC zabezpieczeń (2019a, 2019b).
W porównaniu do europejskich banków centralnych, System Rezerwy
Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) poświęcił do tej pory ryzykom
klimatycznym niewiele uwagi. Od 2019 roku, stan ten zaczął się jednak
zmieniać. W listopadzie tego roku FED zorganizował konferencję naukową
o “ekonomii zmian klimatycznych”, podczas której Lael Bainard, członkini
Rady Gubernatorów FED podkreśliła, że FED powinien uwzględniać skutki
zmian klimatu dla prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej (Bainard,
2019). Podobne wypowiedzi padły w 2020 roku z ust Jerome Powella,
obecnego przewodniczącego FED (Saphir, 2020), który zapowiedział, że
Amerykański bank centralny niedługo dołączy do sieci NGFS.
Wysiłki na rzecz uwzględnienia ryzyka klimatycznego w polityce monetarnej prowadzi wiele innych banków centralnych oraz organów nadzoru
nad systemem finansowym na świecie. Chęć efektywniejszej wymiany
informacji pomiędzy tymi instytucjami oraz podjęcia dokładniejszych
badań nad ryzykiem klimatycznym, doprowadziła do utworzenia w 2017
organizacji pod nazwą Network for Greening the Financial System (NGFS),
jako międzynarodowego forum dla nadzorców. Wśród nich, znalazły się
między innymi Bank of England, Banque de France, Bundesbank czy Bank
Centralny Holandii. Obecnie organizacja zrzesza 66 instytucji oraz 13
obserwatorów, z czego duża część to banki centralne krajów rozwijających się.
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Konieczność uwzględniania ryzyk klimatycznych w ramach prowadzonej
polityki pieniężnej deklaruje zatem zdecydowana większość banków centralnych krajów rozwiniętych. Podejmują one działania na rzecz zwiększenia świadomości ryzyk klimatycznych w debacie publicznej i wśród
uczestników rynku, a także angażują się w prace analityczne. Ponadto,
przynajmniej na poziomie deklaracji, banki te wykazują gotowość do
wprowadzenia w przyszłości kryteriów klimatycznych do własnej polityki
pieniężnej. Proponowane działania różnią się zakresem oraz intensywnością - od powściągliwej pozycji przedstawicieli Bundesbanku po wypowiedzi Christine Lagarde o konieczności wykorzystania “każdej dostępnej
ścieżki” (Euractiv, 2020) na walkę ze zmianami klimatu. Jednak debata
dotycząca stosownych środków z konieczności zaczyna się od publicznej deklaracji uznania zmian klimatycznych za wyzwanie dla bankowości
centralnej, czego Narodowy Bank Polski do tej pory nie uczynił.
.
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3. Narodowy Bank Polski
w świetle wyzwań klimatycznych
Podobnych działań rzeczywiście nie widać ze strony Narodowego Banku
Polskiego. Bank ani jego organy nie wydają się brać pod uwagę ryzyka
klimatycznego, poza szczątkowymi odniesieniami do wzrostu cen surowców i energii. NBP nie podejmuje działań promujących zrównoważone
finansowanie. Dotychczas, nie przystąpił także do NGFS.
Nie ma wątpliwości, że nie wszystkie działania podejmowane przez
zagraniczne odpowiedniki będą stosowane w przypadku NBP. Wynika to
nie tylko z innego zakresu mandatu tej instytucji, ale także z uwarunkowań rodzimego rynku finansowego. Wydaje się jednak, że NBP stroni od
wielu działań i narzędzi przewidzianych w polskim porządku prawnym.
Z całą pewnością, Bank nie nadaje kwestiom takim jak ryzyko klimatyczne
czy zrównoważone finansowanie należnej wagi. W niedalekiej przyszłości,
może to mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla klimatu, ale przede
wszystkim polskiego rynku.

3.1. Konstytucyjne podstawy działań
NBP w obszarze ochrony klimatu
3.1.1. Zasada zrównoważonego rozwoju
Obowiązek ochrony klimatu przez władze publiczne wynika z polskiej
Konstytucji. Co prawda, ustawa zasadnicza nie odnosi się wprost do klimatu jako przedmiotu prawnej ochrony, ale ustanawia szereg zasad dotyczących ochrony środowiska. Zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ
na środowisko, co potwierdził raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian
Klimatu (IPCC, 2018). Należy zatem uznać, że władze publiczne mają
obowiązek im przeciwdziałania.
Zgodnie z art. 5 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Przepis ten
ustanawia tzw. normę programową, wskazując cele działalności państwa,
które władze powinny realizować (Florczak-Wątor, 2016). Jak podkreślił
Trybunał Konstytucyjny, ochrona środowiska jest jedną z podstawowych
wartości chronionych przez ustawę zasadniczą (Wyrok TK z 7 czerwca
2001, K 20/00).
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3.1.2. Obowiązek ochrony środowiska
Z kolei, zgodnie z art. 74 ust. 1 Konstytucji, władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu
i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz
publicznych (art. 74 ust. 2), które jednocześnie wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy jego stanu (art. 74 ust. 4). Co istotne,
ochrona środowiska stanowi również podstawę dla ograniczania – zgodnie z zasadą proporcjonalności – praw jednostek (art. 31 ust. 3).
Niezależnie od obowiązków nakładanych na władze publiczne, Konstytucja formułuje też, adresowany do każdego – osób fizycznych, prawnych
i innych jednostek organizacyjnych (Górski, 2016) - obowiązek dbałości
o stan środowiska oraz odpowiedzialność za spowodowane jego pogorszenie (art. 86). Jednak, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, pomiędzy
zakresem tych obowiązków „nie można stawiać znaku równości” gdyż „to
władze publiczne są zobowiązane do wspierania obywateli w tym obowiązku, a więc do stworzenia odpowiednich warunków prawnych i faktycznych w tym zakresie” (Wyrok TK z dnia 10 lipca 2014 r., P 19/13).
Obywatele powinni więc dbać o stan środowiska, ale to władze publiczne
muszą wspierać inicjatywy zmierzające do jego zachowania lub poprawy.
W tym kontekście, sformułowanie „władze publiczne” powinno być rozumiane szeroko i obejmować wszystkie podmioty sprawujące władzę
publiczną, w jakimkolwiek wymiarze (Górski, 2016). Podmiotowy zakres
tego obowiązku jest więc nieograniczony. Zarówno Narodowy Bank Polski,
jak i Komisja Nadzoru Finansowego, jako organy władzy publicznej, zobowiązane są uwzględniać w swoich działaniach kwestie środowiskowe.

3.1.3. Bezpieczeństwo ekologiczne
Wyjaśniając treść obowiązków władz publicznych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że mieszczą się
w nich nie tylko działania reakcyjne, podejmowane w odpowiedzi na
zagrożenie dla środowiska. Według TK, „zadania władz publicznych są
szersze – obejmują też działania poprawiające aktualny stan środowiska
i programujące jego dalszy rozwój” (wyr. TK z dnia 6 czerwca 2006 r.,
K 23/05). W literaturze wskazano też, że zapewnianie bezpieczeństwa
ekologicznego obejmuje działania nakierowane na wiele dziedzin życia
społecznego, gospodarczego i politycznego, które mogą mieć wpływ na
środowisko. Władze publiczne mają więc prowadzić wszelkie możliwe
polityki w sposób zapewniający bezpieczeństwo ekologiczne (Bukowski,
2002).
Z powyższej analizy konstytucyjnych obowiązków władz publicznych
jasno wynika, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego nie jest ograniczony do działań władz publicznych nakierowanych
bezpośrednio na ochronę środowiska lub tylko tych organów państwa,
dla których ochrona środowiska jest podstawowym zakresem działania.
A zatem, również polityka pieniężna nie może być prowadzona w zupeł-
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nym oderwaniu od kwestii środowiskowych, w tym zmian klimatycznych.
Jednakże, zakres i sposób ich uwzględnienia w polityce pieniężnej nie jest
określony na poziomie konstytucyjnym ani nawet ustawowym. Integracja kwestii klimatycznych spoczywa zatem na banku centralnym. W celu
wywiązania się ze swoich obowiązków konstytucyjnych,
NBP powinien dokonać dogłębnej analizy możliwości uwzględnienia
kwestii klimatycznych w ramach swojej działalności.
Powinien też publicznie zakomunikować: i) wyniki analizy możliwości
uwzględnienia kwestii klimatycznych w swojej działalności, ii) działania,
których podjęcie uważa za wskazane w związku z tym, iii) przyczyny, dla
których NBP uwzględnienie konkretnych kwestii klimatycznych w swoich działaniach uznaje za niemożliwe.
Treść obowiązku uwzględnienia kwestii klimatycznych i sposób jego realizacji wymaga jednak rozpatrzenia w kontekście mandatu NBP.

3.2. Kwestie klimatyczne w kontekście mandatu NBP
NBP ma więc obowiązek uwzględnić kwestie klimatyczne w prowadzonej przez siebie polityce pieniężnej. Jednak zakres uwzględniania tego
obowiązku zależy od kształtu podstawowego mandatu NBP, czyli zadań,
które przed NBP stawia Konstytucja oraz Ustawa o Narodowym Banku
Polskim1 .
Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji, centralnym bankiem państwa jest
Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza
oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Organami Narodowego
Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki
Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego. W skład Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako
przewodniczący oraz inne osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów. Rada corocznie przedkłada Sejmowi sformułowane przez siebie
założenia polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z ich wykonania. Rada
Polityki Pieniężnej ustala główne zasady i cele polityki pieniężnej, a Prezes
NBP jest odpowiedzialny za realizację tej polityki.

1
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Schemat 3.1. Zadania i Organy NBP
Zadania NBP
Cel podstawowy
utrzymanie stabilnego poziomu cen

Cel dodatkowy

Inne zadania

wspieranie polityki gospodarczej Rządu, o ile nie
ogranicza to podstawowego
celu NBP

organizowanie rozliczeń pieniężnych
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi
prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami
prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa
regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie
kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu
bankowego
działanie na rzecz stabilności systemu finansowego
działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka
systemowego
opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu
płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
wykonywanie innych zadań określonych ustawami

Organy NBP
Prezes NBP

Rada Polityki Pieniężnej

Zarząd NBP

Przewodniczy RPP
oraz zarządowi NBP

ustala wysokość stóp procentowych NBP

realizuje uchwały RPP

Reprezentuje NBP

ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz SKOKów i wysokość jej oprocentowania

realizuje politykę kursową

przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP
ustala zasady operacji otwartego rynku
dokonuje ocen realizacji założeń polityki pieniężnej przez
Zarząd

podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych kompetencji innych organów NBP
dokonuje okresowej oceny obiegu pieniężnego i rozliczeń
pieniężnych oraz obrotu dewizowego
nadzoruje operacje otwartego rynku
dokonuje oceny funkcjonowania systemu bankowego
analizuje stabilność krajowego systemu finansowego
uchwala plan działalności i planu finansowego NBP
określa zasady gospodarowania funduszami NBP

Źródło: Opracowanie własne

Mandat Narodowego Banku Polskiego jest ukształtowany zarówno
w oparciu o przepisy Konstytucji jak i Ustawy o NBP. Zgodnie z art. 227
ust. 1 Konstytucji, Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego
pieniądza. Kluczowym przepisem ustawowym jest z kolei art. 3 Ustawy
o NBP, zgodnie z którym podstawowym celem działalności NBP jest
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
Mandat NBP jest więc mandatem pojedynczym – cel podstawowy zapewnienia stabilności cen jest nadrzędny wobec drugorzędnego celu wspierania polityki gospodarczej rządu.
Poza tak określonym celem podstawowym, Ustawa o NBP zawiera katalog innych działań, które NBP powinien realizować. Wśród nich, wymienia
m.in. regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształto-
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wanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, działanie
na rzecz stabilności systemu finansowego oraz działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego.
Mimo nadrzędności celu zapewnienia stabilności cen i wartości pieniądza, mandat NBP interpretowany jest szeroko. Zdaniem TK, istota konstytucyjnego obowiązku dbania o wartość polskiego pieniądza „nie jest
utożsamiana z nakazem dążenia do wzrostu tej wartości lub jedynie do
jej utrzymania na stałym poziomie, lecz bywa rozumiana jako przypisanie NBP powinności prowadzenia polityki pieniężnej w sposób sprzyjający
wszechstronnemu rozwojowi gospodarczemu i podnoszeniu stopy życiowej obywateli” (K 26/03).
W literaturze wskazuje się też, że określenie celu działania NBP w art.
3 Ustawy o NBP, jest mało precyzyjne, przez co sprzyja jednostronnej
interpretacji, iż jedynym celem działania NBP jest stabilizacja cen, a jego
osiągnięcie poprawi w przyszłości sytuację gospodarczą kraju. Tymczasem, “banki centralne powinny wspierać i synchronizować oba te cele.
Wartość pieniądza zależy bowiem od stanu gospodarki narodowej, a nie
tylko od stabilności cen”. (Jaworski, 2009 za: Zawadzka, 2013).
Podobnie, Rada Polityki Pieniężnej przyjmując założenia polityki pieniężnej, odwołuje się do celów innych niż sama tylko stabilność cen.
Zgodnie z założeniami na rok 2020 „głównym ustawowym celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu
finansowego”. Rada zastrzega też, że w przypadku odchylenia inflacji od
założonego celu inflacyjnego reakcja RPP będzie „elastyczna” ponieważ
„szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej” (RPP, 2019). RPP
wskazuje więc na główny cel ustawowy, po czym zaznacza, że w swoich
działaniach bierze też pod uwagę inne cele.
Ponadto, wskazując na zagrożenia dla stabilności cen mogące wyniknąć
z “nierównowagi w sektorze finansowym” Rada deklaruje, że będzie prowadzić politykę pieniężną „w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu stabilności systemu finansowego i ograniczać ryzyko narastania nierównowag
w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen
aktywów (zwłaszcza cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej”.
RPP odwołuje się również do roli polityki makroostrożnościowej i polityki
fiskalnej w zapewnieniu stabilności makroekonomicznej (RPP, 2019).
Uwzględnianie przez Radę kwestii stabilności finansowej w przyjmowanych założeniach polityki pieniężnej nie jest obecnie pozbawione podstaw
normatywnych, gdyż w katalogu „pozostałych działań” NBP, znajduje się
też działanie na rzecz stabilności systemu finansowego oraz działanie
na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego. Jednak deklaracja „uwzględniania cen aktywów w związku z koniecznością
zapewnienia stabilności finansowej” pojawiła się po raz pierwszy w zało-
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żeniach polityki pieniężnej na rok 2007, przyjętych przez RPP we wrześniu
2006 roku (RPP, 2006), a więc jeszcze zanim obowiązek działania na rzecz
stabilności finansowej znalazł swoją normatywna podstawę w poszerzonym katalogu działań pozostałych zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy o NBP
(co miało miejsce w 2008 roku, wraz z wejściem w życie Ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej).
Całokształt tych uwag - zawartych w dokumencie stanowiącym podstawę prowadzenia polityki pieniężnej przez NBP – dość jasno wskazuje,
że RPP postrzega swoje obowiązki w zakresie polityki pieniężnej szerzej
niż tylko jako zapewnienie stabilnego poziomu cen. RPP formułuje założenia polityki pieniężnej z uwzględnieniem środków i celów uznanych za
konieczne dla jej prawidłowej realizacji. Brzmienie przepisów regulujących
mandat NBP nie jest przez RPP postrzegane jako stojące na przeszkodzie
uwzględnianiu kwestii niewskazanych wprost w Ustawie, w procesie formułowania założeń polityki pieniężnej.
Zatem, same organy NBP wskazują na możliwość lub wręcz konieczność
wzięcia przez Bank pod uwagę szeregu zagadnień mogących wpływać na
prowadzoną przezeń politykę, pomimo braku wskazania ich wprost przez
przepisy prawa. Pytanie nie brzmi zatem czy, ale w jakim zakresie NBP
powinien uwzględnić kwestie klimatyczne. Co do zasady, możliwe są dwa
wymiary:
1) Zarządzania ryzykiem klimatycznym: w kontekście głównych celów
polityki pieniężnej, jakimi są zapewnienie stabilności cen oraz stabilności finansowej systemu i wpływu zmian klimatycznych na te cele NBP.
2) Promowanie zrównoważonych finansów: promowanie transformacji
w kierunku portfeli o zrównoważonym profilu i, tym samym, wspieranie
polityki klimatycznej wynikającej z przepisów Porozumienia Paryskiego.

3.2.1. Ryzyko klimatyczne a mandat NBP
Ryzyka klimatyczne pozostają w ścisłym i oczywistym związku z podstawowymi celami polityki pieniężnej, jakimi są zapewnienie stabilnego
poziomu cen oraz zapewnienie stabilności finansowej (Krogstrup, Oman,
2019).
Wpływ tych ryzyk na ogólny poziom cen oraz ceny aktywów jest bez wątpienia istotny dla prowadzenia polityki pieniężnej. Wskazuje to sama RPP
w założeniach polityki pieniężnej na 2020 rok: „źródłem niepewności
w odniesieniu do przyszłej dynamiki cen na świecie pozostaje trudne do
przewidzenia kształtowanie się cen surowców energetycznych – w tym
ropy naftowej – oraz cen produktów rolnych, w szczególności ze względu
na zmienne uwarunkowania podażowe na tych rynkach. W Polsce dodatkowym czynnikiem niepewności jest możliwość zmian krajowych regulacji
prawnych w zakresie cen energii elektrycznej.” (RPP, 2019:12).
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Mimo, że RPP nie wskazuje wprost na klimatyczne ryzyko fizyczne jako
przyczynę szoków podażowych na rynkach, to właśnie one będą miały
najbardziej istotny wpływ. Z kolei w przypadku cen energii, RPP odwołuje
się tak naprawdę do ryzyka transformacyjnego. Wzrost cen dla konsumentów będzie postępować w miarę zaostrzania polityki klimatycznej w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 i wprowadzaniem
preferencji regulacyjnych dla źródeł odnawialnych.
Fakt, że RPP już teraz w założeniach polityki pieniężnej odwołuje się do
kluczowych kanałów transmisji ryzyk klimatycznych potwierdza istnienie
ścisłego związku pomiędzy nimi a podstawowymi zadaniami NBP. Bank
powinien zatem uwzględniać ryzyka klimatyczne w swoich działaniach,
nie tylko w ramach realizacji konstytucyjnego obowiązku ochrony środowiska, ale także by móc dobrze osiągnąć swój podstawowy cel zapewnienia stabilności cen.
W tym kontekście, zrozumienie w jaki sposób ryzyko klimatyczne będzie
wpływać na założenia polityki pieniężnej wydaje się kluczowe. Samo
odwołanie do wzrostu cen surowców i energii nie jest wystarczające. RPP
powinna zatem uwzględnić w przyjmowanych założeniach szersze konsekwencje zmian klimatycznych na system finansowy w ogóle, poprzez
szczegółowe wskazanie kanałów transmisji ryzyk fizycznych, transformacyjnych i prawnych w systemie finansowym. Pozwoliłoby to na bardziej systemowe ujęcie związku pomiędzy stabilnością cen a ryzykami
klimatycznymi i jasne zakomunikowanie wszystkim interesariuszom, że
RPP zamierza systematycznie te ryzyka uwzględniać.

3.2.2. Czy NBP może promować zrównoważone finanse?
Działania promocyjne wykraczają poza analizę wpływu ryzyk klimatycznych na podstawowe cele NBP. W ramach działań promocyjnych, bank
centralny miałby wspierać odchodzenie od „brudnych” aktywów i rozwój
rynku aktywów „zielonych”, poprzez szereg zachęt i preferencyjnych polityk banku centralnego (Dikau, Volz, 2019).
W literaturze (Rozenberg et. al., 2013, Volz, 2017), wśród działań banków centralnych promujących zrównoważone finansowanie wymienia się
m.in.:
1) Zielone luzowanie ilościowe (Green Quantitative Easing lub Green QE);
2) Zróżnicowane stawki rezerwy obowiązkowej dla banków finansujących
inwestycje zrównoważone środowiskowo;
3) Preferencyjne refinansowanie kredytów udzielonych dla finansowania
inwestycji zrównoważonych środowiskowo (Green Target Refinancing
Operations, GTRO);
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4) Wytyczne odnośnie udzielania kredytów (credit guidance), na przykład
minimalny wymagany udział kredytów na inwestycje zrównoważone
środowiskowo w całym portfelu kredytowym banków;
5) Preferencyjne stawki haircut dla zielonych aktywów w ramach systemu
przyjmowanych zabezpieczeń operacji repo (collateral framework).
Nie wszystkie z powyższych narzędzi znajdą odzwierciedlenie w polskiej
bankowości centralnej. Część z nich leży w gestii KNF. Część nie znajdzie
zastosowania ze względu na uwarunkowania rynkowe (np. chroniczną
nadpłynność polskiego sektora bankowego). Niezależnie jednak od możliwości wdrożenia konkretnych działań, konieczna jest odpowiedź na pytanie, czy w świetle swojego mandatu NBP może wyjść poza uwzględnianie
ryzyk klimatycznych dla stabilności cen i stabilności finansowej, i zaangażować się w działania promujące zrównoważone finanse jako cel sam
w sobie.
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu
cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie
ogranicza to podstawowego celu NBP. Można zatem przyjąć, że NBP jest
uprawniony do promowania zrównoważonego finansowania – rozumianego jako implementacja polityk mająca na celu rozwój rynku finansowego zgodnie z określonymi priorytetami Rady Ministrów. Interpretację
tę wspierają przedstawione powyżej konstytucyjne argumenty, zwłaszcza
programowy charakter zasady zrównoważonego rozwoju.
W obecnych warunkach polskich, kluczowe jest jednak to, czy NBP może
występować z własną inicjatywą w zakresie zrównoważonych finansów
w sytuacji bierności rządu lub prowadzenia przezeń polityki charakteryzującej się dużym kosztem środowiskowym. Taka sytuacja mogłaby
prowadzić do konfliktu pomiędzy działaniami rządu i NBP i stawiała pod
znakiem zapytania możliwość oparcia się na ustawowym celu wspierania
polityk gospodarczych rządu.
Ustawa nie definiuje, jak należy rozumieć wspieranie polityki gospodarczej rządu. W szczególności nie jest jasne, czy działania NBP powinny być
związane z konkretną inicjatywą rządową, czy też mogą dotyczyć ogólnie określonych założeń polityki gospodarczej. Na przykład nie jest jasne,
czy decyzja rządu o przystąpieniu Polski do Porozumienia Paryskiego jest
wystarczająca do podjęcia przez NBP działań w obszarze zrównoważonego finansowania.
Mandat NBP nie daje jasnej odpowiedzi na te pytania. Podejmowanie przez
NBP aktywności promujących zrównoważone finanse z własnej inicjatywy mogłoby budzić wątpliwości z punktu widzenia funkcjonalnego usytuowania Banku wobec konstytucyjnych organów państwa, jak i demokratycznej legitymizacji takich działań. Wszak, zgodnie z konstytucyjną
zasadą legalizmu, organy państwa mogą działać jedynie na podstawie
i w granicach prawa. Tam, gdzie granice te są niejasne, należy domniemywać brak kompetencji do takich działań.
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Z drugiej strony, niezależnie od faktycznych działań polskiego rządu
w zakresie mitygacji ryzyka klimatycznego, ciążą na nim prawnie wiążące
zobowiązania, m.in. zasady konstytucyjne omawiane powyżej. Wydaje się,
że te zasady konstytucyjne należy wziąć pod uwagę interpretując zakres
dopuszczalnego wspierania polityki gospodarczej rządu. Co więcej, obowiązki rządu w tym zakresie określają też zobowiązania międzynarodowe.
Zgodnie z polskim prawem, Porozumienie Paryskie stanowi od momentu
ratyfikacji element polskiego porządku prawnego i musi być respektowane przez wszystkie organy publiczne.
Promowanie przez Bank zrównoważonego finansowania może stwarzać problemy praktyczne. „Promocyjna” aktywność banku centralnego
mogłaby prowadzić do konfliktu z podstawowymi celami działalności
NBP, jakimi są stabilność cen i stabilność finansowa, lub osłabić efektywność działań NBP na tej płaszczyźnie - np. preferencyjne stawki rezerwy
obowiązkowej dla „zielonych” aktywów mogłyby zwiększać płynność sektora bankowego ponad preferowany z punktu widzenia polityki pieniężnej
poziom (Schoenmaker, 2019).
W świetle powyższego, nie ma wątpliwości, że NBP może, a nawet powinien podejmować działania w obszarze zrównoważonego finansowania
w zakresie, w jakim jest to zgodne z polityką gospodarczą rządu, która
musi być zgodna ze zobowiązaniami ciążącymi na nim na podstawie na
mocy Konstytucji i umów międzynarodowych. Przystąpienie do umowy
międzyrządowej, przyjmującej za cel uspójnienie przepływów finansowych z polityką klimatyczną, powinno być uznane za wyraz tej polityki.
Dlatego, szczególnie w przypadku zwykłej bierności polskiego rządu
w obszarze ochrony klimatu, NBP może oprzeć się na założeniach Porozumienia. Pewną komplikacją jest podjęcie działań przez Bank w przypadku
jawnej sprzeczności polityki polskiego rządu ze zobowiązaniami międzynarodowymi. Jednak i tu warto zauważyć, że umowy międzynarodowe
ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie - a taką umową
międzynarodową jest Porozumienie Paryskie - mają w polskim porządku
prawnym pierwszeństwo przed ustawami, jeżeli nie da się pogodzić ich
treści (art. 91 ust. 2 Konstytucji). Łamanie tych umów co do zasady stanowi naruszenie zasady przestrzegania prawa międzynarodowego, co stanowi delikt konstytucyjny (Masternak-Kubiak 2013:71). Niezależnie więc
od faktycznej polityki rządu, ciąży na nim wynikający z Konstytucji oraz
treści zawartych umów międzynarodowych obowiązek przeciwdziałania
zmianom klimatu oraz ryzyku klimatycznemu. Na tej podstawie można
więc stwierdzić, że NBP posiada mandat do promowania zrównoważonych finansów w ramach wspierania polityki rządowej.
Oceniając zakres uprawnionych działań promocyjnych banków centralnych na rzecz zrównoważonych klimatycznie finansów należy mieć na
uwadze specyfikę ich działania. Banki centralne nie mogą (i nie powinny)
zastępować rządów i podmiotów prywatnych i “nadrabiać” za ich niedostateczne działania. (Bolton et. al. 2020). Zarówno rządy, jak i podmioty prywatne (inwestorzy) napotykają jednak na szereg barier, które
sprawiają, że ich odpowiedź na problem ryzyka klimatycznego może być
niewystarczająca.
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Problem ryzyka klimatycznego w finansach jest przede wszystkim problemem zawodności rynku, który nie internalizuje kosztów zewnętrznych
finansowania klimatycznie niezrównoważonych przedsięwzięć. Aktorzy
rynkowi kierują się, co zrozumiałe, przede wszystkim motywem zysku,
a koszty środowiskowe, których nie ponoszą, nie wpływają na ich decyzje
inwestycyjne (Dikau, Volz 2018). Na przykład, bank finansujący budowę
kopalni, której działalność wpłynie na wysuszenie lokalnych wód gruntowych nie odczuje kosztu tego wysuszenia, a jedynie zysk z zaangażowania
w inwestycję. Nawet gdyby podmioty prywatne chciały uniknąć inwestycji
o negatywnym wpływie środowiskowym, to nie zawsze będą zdolne to
zrobić ze względu na asymetrię informacyjną i trudności z oszacowaniem
ryzyka (Cullen, Mähönen 2019). Prywatne zyski aktorów rynkowych nie
pokrywają się więc z zyskami społecznymi, gdyż kredyt alokowany jest do
sektorów generujących społeczne i środowiskowe koszty, co usprawiedliwia interwencję państwa (Dikau, Volz 2018).
Preferowaną jej formą jest internalizacja tego kosztu w sposób, który
sprawi, że zostanie on uwzględniony w cenie finansowania, np. poprzez
podatek Pigou. Rząd “naprawiałby” więc tylko sygnał cenowy, ale alokacja kapitału dalej odbywałaby się w zgodzie z mechanizmem rynkowym
(Campiglio 2016). Jednak rządom często brakuje woli politycznej, żeby
ustalić cenę na poziomie gwarantującym pełną internalizację kosztu środowiskowego. Ze względu na zmniejszenie zysku z regulowanej w ten
sposób działalności, może być to politycznie niepopularne.
W kontekście bierności rządów i dużych politycznych kosztów decyzji
przyjmowania regulacji mających na celu internalizację środowiskowych
kosztów “brudnych” inwestycji, banki centralne wydają się być odpowiednimi aktorami, żeby wesprzeć działania na rzecz walki ze zmianami
klimatu, promując zrównoważone finansowanie. Obawy dotyczące przyjęcia przez banki centralne tej roli nie są nieuzasadnione, ale zważywszy
na zakres postulowanych w literaturze działań “promocyjnych”, wydają
się przesadzone. Obecnie banki centralne ryzykują raczej, że nie zrobią wystarczająco dużo, żeby uwzględnić w swojej działalności ryzyko
klimatyczne, niż że zrobią zbyt wiele i przemienią się w klimatycznych
aktywistów. Jest to tym bardziej prawdziwe w odniesieniu do NBP, który
do tej pory nie zabrał głosu w debacie o roli banków centralnych w przeciwdziałaniu ryzyku klimatycznemu.
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3.3. Narzędzia polityki monetarnej
w kontekście zmian klimatycznych
3.3.1. Podstawowe instrumenty polityki pieniężnej NBP
Podstawowym celem operacyjnym polityki pieniężnej jest dążenie do
kształtowania krótkoterminowej stopy procentowej - stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. W ten sposób Bank kontroluje cenę
pieniądza, czyli stopy procentowe - NBP interweniuje na rynku międzybankowym, ale robi to przy założeniu, że ustalona na tym rynku stopa
krótkoterminowa wpłynie na wysokość stóp długoterminowych (np.
oprocentowanie kredytów i obligacji).
Głównym instrumentem służącym realizacji wskazanego zadania są
operacje otwartego rynku, przeprowadzane z inicjatywy banku centralnego. Polegają na warunkowym bądź bezwarunkowym skupie i sprzedaży
papierów wartościowych na rynku międzybankowym. Za ich pomocą
bank centralny zarządza płynnością sektora bankowego. Obecnie podstawowe operacje otwartego rynku przeprowadzane przez NBP polegają
na emisji własnych papierów dłużnych (7-dniowych bonów pieniężnych),
których minimalna rentowność jest równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Realizację celu operacyjnego polityki pieniężnej wspierają oferowane
przez bank centralny operacje depozytowo—kredytowe, w ramach których banki mogą ulokować nadwyżkę płynności, którą dysponują, w banku
centralnym lub, przeciwnie, uzupełnić jej niedobór zaciągając krótkoterminowy (zazwyczaj na termin overnight) kredyt (RPP 2020, Tymoczko
2011).
Stopy procentowe tych operacji ustanowione są tak, żeby banki handlowały płynnością przede wszystkim z innymi bankami komercyjnymi,
a korzystały z instrumentów NBP tylko w ostateczności. Łącznie, stopy
podstawowych operacji otwartego rynku oraz operacji depozytowo-kredytowych wyznaczają tzw. korytarz stóp procentowych. Dolną granicę
„korytarza” stanowi oprocentowanie środków, które banki komercyjne
mogą złożyć w banku centralnym na depozyt (stopa depozytowa), a górną
granicę – oprocentowanie kredytu lombardowego, który banki komercyjne mogą zaciągnąć w banku centralnym pod zastaw papierów wartościowych (stopa lombardowa). „Środek” korytarza wyznacza referencyjna
stopa procentowa, odzwierciedlająca wysokość oprocentowania operacji
podstawowych otwartego rynku (Tymoczko 2011).
Podstawowe operacje otwartego rynku i operacje depozytowo-kredytowe
służące do kształtowania podstawowych stóp procentowych obrazuje
poniższa tabela.
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Tabela 3.1. Instrumenty polityki pieniężnej NBP
Stopa

Instrument

Kierunek

Wysokość

Termin

procentowa

kształtowania

operacji

stopy
1,5%

7 dni

2,5%

O/N

0,5%

O/N

stopy

Operacje

Stopa refe-

Emisja bonów

Absorbcja

podstawowe

rencyjna

pieniężnych

płynności

Operacje
depozytowo-kredytowe

Stopa

Kredyt

Zasilenie

lombardowa

lombardowy

w płynność

Stopa

Depozyt na

Absorbcja

depozytowa

koniec dnia

płynności

Opracowanie własne na podstawie (RPP, 2020; Tymoczko, 2011; Szczepańska, 2002). Wysokości stóp procentowych wskazane są w wysokości sprzed obniżki stóp procentowych od
18.03.2020 w reakcji na epidemię koronawirusa.

Oprócz ujętych w powyższej tabeli operacji podstawowych otwartego
rynku oraz operacji depozytowo-kredytowych, NBP prowadzi dwa inne
typy operacji otwartego rynku (RPP 2019):
Operacje dostrajające – podejmowane w celu ograniczenia zmienności krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Mogą obejmować operacje absorbujące (emisję bonów pieniężnych NBP, transakcje
reverse repo) lub zasilające (przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP, transakcje repo). Zapadalność, rentowność oraz sposób
przeprowadzania tych operacji są uzależnione od sytuacji w sektorze
bankowym. Rentowności operacji dostrajających jest równa poziomowi
stopy referencyjnej NBP.
Operacje strukturalne – przeprowadzane w celu długoterminowej
zmiany struktury płynności w sektorze bankowym, jeżeli NBP uzna
konieczność ich przeprowadzenia. Obejmują m.in. emisję obligacji oraz
zakup oraz sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym. Są
to operacje typu outright – bezwarunkowego zakupu (lub sprzedaży)
papierów wartościowych.
Operacje strukturalne w praktyce nie są przez NBP przeprowadzane lub
przeprowadzane są bardzo rzadko. Przykładem jest ostatni skup obligacji związany z COVID. Operacje dostrajające przeprowadzane są w miarę
regularnie, jednakże ich wartość jest marginalna2.

3.3.2. Operacje otwartego rynku NBP - zielone luzowanie ilościowe?
Czynnikiem decydującym o tym, jaki typ oraz kierunek operacji otwartego
rynku wybiera bank centralny jest poziom płynności na rynku międzybankowym. Gdy saldo operacji banku centralnego jest dodatnie (operacje absorbujące – operacje refinansujące > 0), oznacza to, że bank centralny jest kredytobiorcą netto sektora bankowego. Sytuacja odwrotna
2
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W 2019 roku średni poziom tego rodzaju operacji wyniósł 1 732 mln zł. Dla porównania,
średni miesięczny poziomu operacji podstawowych, wyniósł 78 662 mln zł (RPP 2020:14).
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to sytuacja w której bank centralny jest kredytodawcą netto sektora bankowego (Szczepańska 2002:9).
Dla polskiego systemu bankowego, począwszy od 1993 charakterystyczna
jest ta pierwsza sytuacja (Pyka 2010:127, Pietryka 2016). Od 1998 roku
podstawowymi operacjami otwartego rynku są zatem operacje absorbujące w postaci emisji bonów pieniężnych (Pyka 2010:129). W konsekwencji, w bilansie banku centralnego po stronie aktywów właściwie nie ma
papierów wartościowych skupionych od sektora bankowego (Tymoczko
2011:124). Również prowadzone przez NBP operacje dostrajające polegają co do zasady na absorpcji płynności. W 2019 r., w ramach dostrajających operacji otwartego rynku emitowane były przez NBP bony pieniężne
z terminami zapadalności 1-, 2- i 3-dniowymi. Nie były natomiast prowadzone w ramach operacji dostrajających skupy papierów wartościowych
(RPP 2020).

Z powodu prowadzenia polityki pieniężnej w warunkach chronicznej nadpłynności sektora bankowego, uwzględnienie kwestii klimatycznych nie
może znaleźć zastosowania do operacji NBP. Dotyczy to przede wszystkim postulatu “zielonego” luzowania ilościowego (GQE) kierowanego pod
adresem banków centralnych działających na bardziej rozwiniętych rynkach finansowych (zob. Solana 2019, Matikainen et. al. 2017). Instytucje
takie jak Bank Anglii czy EBC są zazwyczaj kredytodawcami netto sektora
bankowego, skupującymi masowo aktywa finansowe w zamian za płynne
rezerwy. Dodatkowo, zakres skupowanych przez nie aktywów jest bardzo
szeroki i obejmuje m.in. obligacje korporacyjne.
Co ważne, taki stan utrzymuje się zasadniczo nawet w sytuacjach kryzysowych. Po raz pierwszy, program zasilania w płynność sektora bankowego za pomocą operacji otwartego rynku (skupu obligacji skarbowych)
został wdrożony przez NBP w 2020 roku w odpowiedzi na epidemię koronawirusa. Program ten spotkał się z pewnym zainteresowaniem ze strony
banków komercyjnych. Wartość rynkowa obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa skupionych przez NBP do końca maja
2020 wyniosła 90,7 mld zł (NBP, 2020a). Natomiast, już podczas przetargów w czerwcu, aukcje NBP były niedolicytowane, co oznacza, że popyt
zgłaszany przez NBP na papiery wartościowe nie został zaspokojony.
W świetle tych doświadczeń postulatów wprowadzania „zielonego luzowania ilościowego” czy uwzględniania kwestii klimatycznych w ramach
standardowego zarządzania portfelem, nie można z powodzeniem odnieść
do NBP, który zasadniczo operacji luzowania ilościowego nie prowadzi.
Gdyby jednak operacje strukturalne polegające na skupie bezwarunkowym (outright) papierów wartościowych miały wejść na stałe do „skrzynki
z narzędziami” NBP, kluczowym elementem byłby zakres skupowanych
aktywów. Ograniczenie tego zakresu do obligacji skarbowych zostawia
mało miejsca na integrację czynników klimatycznych. Jednakże, w przypadku zaistnienia konieczności skupu aktywów z rynku NBP powinien
w ramach integracji czynników środowiskowych przyjąć preferencyjne
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warunki skupu zielonych obligacji skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów. Wolumen tych obligacji na rynku jest obecnie znikomy. Jednak takie działanie NBP wsparłoby ich płynność oraz zachęciło rząd do emisji papierów finansujących zeroemisyjne inwestycje. Tym
samym pozytywnie wpłynęłoby na promocję zrównoważonych finansów.

3.3.3. Operacje warunkowe NBP jako narzędzie wspierania zrównoważonych finansów
3.3.3.1. Transakcje repo na rynku międzybankowym oraz
w ramach funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji
Transakcje repo to transakcje, w których pożyczkobiorca sprzedaje
pożyczkodawcy papiery wartościowe, z jednoczesnym zobowiązaniem się
do ich odkupu w krótkim okresie czasu (najczęściej następnego dnia) po
wyższej cenie. (ICMA, 2013)3. Taka transakcja odpowiada ekonomicznie
pożyczce zabezpieczonej papierami wartościowymi będącymi przedmiotem warunkowej sprzedaży, a różnica między ceną sprzedaży i odkupienia zabezpieczenia (tzw. repo rate) stanowi odpowiednik oprocentowania
takiej pożyczki. Jako pożyczka, transakcja repo stanowi pożyczkę nadzabezpieczoną – jej wartość jest niższa od wartości papieru wartościowego
będącego przedmiotem (zabezpieczeniem) transakcji o wartość tzw.
haircutu.
Banki komercyjne dokonują transakcji repo między sobą na rynku międzybankowym, w celu zarządzania krótkoterminową płynnością – banki
posiadające nadwyżki płynnych rezerw pożyczają je innym bankom, które
mają chwilowy niedobór płynnych rezerw, a potrzebują ich do rozliczenia
transakcji (ICMA, 2013) .
Jednak w sytuacji, w której pożyczkobiorca repo (czyli strona sprzedająca
papier wartościowy z przyrzeczeniem odkupu) nie może znaleźć dostawców płynności na rynku, zawsze może zwrócić się do banku centralnego,
który udzieli mu krótkoterminowej pożyczki, jeżeli tylko przedstawi odpowiednie zabezpieczenie. Bank centralny pełni w ten sposób funkcję tzw.
pożyczkodawcy ostatniej instancji. Pożyczki te przybierają formę transakcji repo – warunkowych operacji otwartego rynku, polegających na sprzedaży przez bank centralny papierów wartościowych z przyrzeczeniem
odkupu (w tej sytuacji bank centralny występuje jako pożyczkobiorca) lub
reverse repo, w których bank centralny dokonuje warunkowego nabycia
papierów wartościowych (jest pożyczkodawcą) (Pyka, 2010:92). Analogiczną funkcję pełni udzielany przez bank centralny kredyt pod zastaw
papierów wartościowych.

3
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Transakcje repo, w różnym charakterze, (jako dostawcy płynności lub zabezpieczenia)
mogą zawierać nie tylko banki komercyjne, ale też fundusze inwestycyjne (zwłaszcza fundusze rynku pieniężnego) czy też domy maklerskie (firmy inwestycyjne).
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3.3.3.2. Zielone haircuty?
W literaturze zauważono, że ustanowione przez bank centralny zasady
przyjmowania papierów wartościowych pod zastaw (tzw. collateral framework) mogą wpływać na warunki rynkowe. Aktywa, które są przyjmowane jako zabezpieczenie przez bank centralny, cieszą się większą płynnością na rynku międzybankowym. Banki chętniej je nabywają wiedząc,
że zawsze mogą wymienić je na płynne rezerwy w banku centralnym.
Jak obrazowo ujął to Nyborg (2017): „jeżeli pieniądze banku centralnego
dostępne są jedynie pod zastaw igloo, lub pod zastaw papierów wartościowych zabezpieczonych igloo (igloo-backed securities), igloo będą
budowane”.
Z tego też względu, jednym z częściej proponowanych działań na rzecz
wsparcia zrównoważonych finansów jest zastosowanie niższych stawek
wskaźnika pomniejszenia (haircut) ustalanego przez bank centralny dla
zabezpieczeń dokonywanych przez bank transakcji warunkowych (repo)
w odniesieniu do zrównoważonych aktywów, lub zwiększenie haircut dla
„brudnych” aktywów (Cœuré, 2018; Krogstrup, Oman, 2019; Schoenmaker, 2019). Zmiana w ustalanym przez bank centralny poziomie haircutu
przełoży się na wyższy popyt na dane aktywa na rynku międzybankowym, a tym samym obniży koszty finansowania zielonych inwestycji dla
ich emitentów.
NBP może zastosować pożyczki repo na potrzeby:
Operacji otwartego rynku: operacji dostrajających;
Operacji depozytowo-kredytowych: kredytu jednodniowego pod
zastaw papierów wartościowych (kredytu lombardowego) oraz kredytu
w ciągu dnia (technicznego).
Obecnie, narzędzia te mają raczej marginalne znaczenie w polityce pieniężnej NBP. Operacje dostrajające przeprowadzane są zazwyczaj w formie operacji bezwarunkowych – poprzez emisję bonów pieniężnych NBP
– a więc „w kierunku” absorpcji płynności z rynku, a nie jej dostarczania na rynek4. Podobnie, kredyt lombardowy jest instrumentem zasilania sektora bankowego w płynność. W sytuacji chronicznej nadpłynności
sektora bankowego w Polsce, banki komercyjne rzadko muszą korzystać
z funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji.
Mimo niewielkiego znaczenia transakcji repo w polityce pieniężnej NBP
obecnie, analiza papierów wartościowych przyjmowanych przez NBP jako
zabezpieczenie tych transakcji z punktu widzenia wspierania zrównoważonych finansów jest wskazana. To ze względu na wspomnianą funkcję
oddziaływania przyjmowanych przez bank centralny zabezpieczeń na
rynkowe warunki transakcji repo.

4
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Wyjątkiem od powyższych zasad była interwencja NBP podjęta w związku z koronawirusem,
kiedy NBP wykorzystując operacje dostrajające repo, w dniu 16 marca 2020 r., doraźnie
zasilił sektor bankowy w płynność w kwocie 7,3 mld PLN na okres 4 dni (NBP, 2020a).
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W warunkach kryzysu, nawet na rynku, który zazwyczaj charakteryzuje
się nadpłynnością, banki mogą skorzystać z opcji zasilenia w płynność
przez bank centralny. Tak właśnie stało się w związku z epidemią koronawirusa, kiedy NBP wdrożył operacje dostrajające w formie operacji repo.
W warunkach kryzysu banki centralne zazwyczaj zwiększają dostępność
stosowanych instrumentów. Dlatego tym ważniejsze jest wcześniejsze
ukształtowanie reguł ich stosowania, które mogłyby zapobiec subsydiowaniu w ten sposób „brudnych aktywów” w warunkach kryzysowych.
NBP powinien dokonać przeglądu zasad przyjmowania papierów wartościowych pod zastaw, pod kątem uwzględnienia kwestii klimatycznych.
Przyjmowane przez NBP papiery wartościowe przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3.2. Papiery wartościowe przyjmowane przez NBP
Typ papierów wartościowych

Warunki

obligacje skarbowe nominowane w PLN
bezwarunkowo

bony skarbowe
obligacje gwarantowane przez Skarb
Państwa
obligacje komunalne

a) dopuszczone do obrotu publicznego,

listy zastawne
obligacje EBI

b) wprowadzone do obrotu regulowanego
na GPW lub na BondSpot,
c) wartość nominalna emisji (kod ISIN) jest
nie niższa niż 10 mln zł.

obligacje korporacyjne

a) dopuszczone do obrotu publicznego,
b) wprowadzone do obrotu regulowanego
na GPW lub na BondSpot,
c) wartość nominalna emisji (kod ISIN) jest
nie niższa niż 10 mln zł,
d) obligacje lub emitent posiadają rating
na poziomie inwestycyjnym lub gwarancję
instytucji finansowej posiadającej rating
na poziomie inwestycyjnym,
e) nie są obligacjami sekurytyzowanymi.

Opracowanie własne na podstawie informacji ze strony NBP
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/zabezpieczenia.htm
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Poziomy haircutów dla poszczególnych papierów wartościowych
w ramach kredytu lombardowego i technicznego przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 3.3. Poziomy haircutów
Obligacje zerokuponowe
do roku

powyżej

Obligacje kuponowe
do 3 lat 3- 7 lat 7-15 lat

roku

powyżej
15 lat

Obligacje skarbowe
Bony skarbowe
i pieniężne NBP
Obligacje

6,0

11,5

(6,5)

(13,5)

2,5

4,5

8,5

11,0

(6)

(9)

(15,5)

gwarantowane
przez Skarb
Państwa
Pozostałe:
Obligacje
korporacyjne
Obligacje

18,0

34,5

13,5

13,5

25,5

33,0

(19,5)

(40,5)

(18)

(18)

(27)

(46,5)

komunalne/EBI
Listy zastawne
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronie NBP.
Poziomy haircutów odnoszą się do wartości nominalnych papierów przyjmowanych jako
zastaw kredytu lombardowego i technicznego. Wartości podane w nawiasach oznaczają
poziomy haircutów dla transakcji repo.

Przedstawione w powyższych tabelach zasady przyjmowania papierów
wartościowych na zabezpieczenie i stosowane stawki haircutów przedstawiają ramowe zasady przeprowadzanych operacji warunkowych NBP.
Bank nie publikuje natomiast danych dotyczących tego jakiego typu
zabezpieczenie jest w praktyce najczęściej przedstawiane przez banki.
Jednak, na podstawie niewielkich wartości kredytu lombardowego i technicznego, oraz dużego udziału obligacji skarbowych w aktywach banków
komercyjnych można założyć, że obligacje skarbowe są najczęściej zastawianym zabezpieczeniem. Banki komercyjne mają ich najwięcej, a jednocześnie podlegają one najmniejszemu haircutowi.
Zasady przyjmowania zabezpieczenia przez NBP promują więc obligacje
skarbowe (bez preferencji dla zielonych obligacji), a dyskryminują inne
papiery wartościowe, które mogą stanowić źródło finansowania zeroemisyjnych przedsięwzięć (np. zielone i zrównoważone obligacje).
W czasach niezakłóconego funkcjonowania rynków, zasady przyjmowania
papierów wartościowych jako zabezpieczenia transakcji NBP nie wywierają większego wpływu na ich funkcjonowanie, w związku z czym nie mogą
stać się skutecznym narzędziem promowania zrównoważonych aktywów.
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Jednak w czasach kryzysu, większe zapotrzebowanie na płynność może
zwiększyć znaczenie zasad, na jakich NBP akceptuje zabezpieczenie.
Z tego względu powinna nastąpić ich zmiana. Haircuty dla aktywów klimatycznie zrównoważonych, takich jak zielone i zrównoważone obligacje, powinny zostać zrównane z poziomem obowiązującym dla obligacji
skarbowych.

3.3.4. Refinansowanie długoterminowe
Z punktu widzenia wspierania zrównoważonych finansów, poważnym
brakiem w arsenale narzędzi polityki pieniężnej NBP jest mała skuteczność instrumentów długoterminowego refinansowania kredytów banków
komercyjnych dla firm niefinansowych i gospodarstw domowych. Instrumentami takimi dysponują np. Bank Anglii, w postaci programu funding
for lending oraz EBC, który prowadzi tzw. operacje TLTRO – Targeted Long
Term Refinancing operations.
Zasady działania tych programów są podobne. Bank centralny ustala maksymalną kwotę długoterminowego finansowania, która stanowi odsetek
(zazwyczaj ok. 30%) wartości wszystkich kredytów udzielonych przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym przez ubiegający się o refinansowanie bank komercyjny. Bank komercyjny5 może następnie zaciągnąć
w ramach udostępnionego limitu preferencyjnie oprocentowany kredyt
długoterminowy6. W drugim kroku, bank centralny bada czy beneficjent
kredytu refinansowanego rzeczywiście przeznaczył go na udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, co warunkuje
przyznanie korzystniejszych warunków jego spłaty. Brak wzrostu kredytowania może skutkować penalizacją w postaci obowiązku wcześniejszego zwrotu kredytu (Bank Anglii, 2012; EBC, 2016).
W Polsce podstawowym instrumentem używanym przez NBP w celu
zapewnienia długoterminowego refinansowania banków jest kredyt
wekslowy. Polega on na przyjmowaniu przez NBP od banków do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa w związku z otrzymanym przez nie z banku kredytem obrotowym. Przedsiębiorstwa najpierw
wystawiają weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego kredytu.
Bank następnie dyskontuje ten weksel w NBP, pozyskując w ten sposób
refinansowanie. Limit wartości kredytu wekslowego dla banków spełniających kryteria wyznaczany jest indywidualnie na podstawie wskaźników finansowych banku. Kredyt refinansowany w NBP za pomocą kredytu wekslowego powinien być, według NBP, udzielony na takich samych
warunkach pod względem oprocentowania jak inne podobne kredyty
udzielane przez bank7.
Długoterminowe refinansowanie kredytem wekslowym zostało przez
NBP uruchomione zarówno w roku 2010, w ramach odpowiedzi na kryzys
finansowy w UE, jak i w kwietniu 2020 roku, w związku z pandemią koro5
6
7
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Z wyłączeniem kredytów na zakup nieruchomości.
W przypadku programu Banku Anglii bank komercyjny otrzymuje obligacje skarbowe, a nie
płynne rezerwy na rachunku w banku centralnym (Bank Anglii 2012:307)
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej banku, pkt. 5.
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/faq/kredyt-wekslowy.html
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nawirusa. W 2010 roku żaden bank komercyjny nie skorzystał z refinansowania kredytem wekslowym (RPP, 2011). Refinansowanie udostępnione
przez NBP w 2020 roku również nie spotkało się z zainteresowaniem żadnego banku komercyjnego (Wilkowicz, 2020, PAP, 2020).
Długoterminowe refinansowanie kredytów jest potencjalnie silnie oddziałującym instrumentem banku centralnego. Z doświadczeń EBC z wdrażania programu TLTRO wynika, że program ten przyczynił się do zwiększenia
finansowania dostępnego dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
a także obniżenia jego kosztów, co przełożyło się na niższe koszty kapitału dla tychże (EBC, 2016). W polskich warunkach, zapewnienie skuteczności przez tego typu program jest tym istotniejsze, że w związku z niewielkim udziałem finansowania przez rynki kapitałowe, kredyt bankowy
odgrywa ważną rolę zarówno krótkoterminowym, jak i długoterminowym
finansowaniu przedsiębiorstw (Białek-Jaworska et. al., 2014). Ponadto,
jak zauważa prof. Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej, wsparcie długoterminowego finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
będzie kluczowe dla uniknięcia kryzysu ekonomicznego związanego z epidemią koronawirusa, która dotyka przede wszystkim sfery realnej gospodarki i wpływa negatywnie na skłonność zarówno do udzielania kredytów
przez banki, jak i do zaciągania ich przez przedsiębiorców (Hardt, 2020).
W związku z wagą i potencjalnym wpływem tego programu na gospodarkę, konieczne jest zapewnienie, że refinansowanie nie przyczyni się do
wspierania inwestycji podejmowanych wbrew celom polityki klimatycznej
lub zwiększających poziom ryzyka klimatycznego w systemie.
Niestety, wdrożone przez banki centralne programy długoterminowego
refinansowania w obecnej postaci nie różnicują pomiędzy kredytami
udzielanymi na sfinansowanie przedsięwzięć zrównoważonych klimatycznie oraz tych szkodliwych, co oznacza de facto subsydiowanie środowiskowo szkodliwego finansowania banków (New Economics Foundation, 2020). Z punktu widzenia wspierania finansowania zrównoważonych
finansów przez sektor bankowy, kluczowe będzie zróżnicowanie zasad
refinansowania, w zależności od przeznaczenia udzielanych przez daną
instytucję kredytów, w sposób, który wspiera kredytowanie przedsięwzięć zgodnych z polityką klimatyczną. Taki program – który można określić jako zielone ukierunkowane refinansowanie - Green Targeted Refinancing Operations (GTRO) - powinien zakładać uwzględnianie odsetka
„zielonych” i „brudnych” kredytów w portfelu banku przy obliczaniu limitu
dostępnego kredytu refinansowego lub jego oprocentowania (MCConnel
et. al., 2020). Co istotne, z technicznego punktu widzenia, konstrukcja
takiego programu nie różniłaby się istotnie obecnego kształtu programów
refinansowania EBC czy Banku Anglii (Fischer, 2019). Obecnie z kalkulacji
ich portfela kredytowego wyłączone są kredyty na zakup nieruchomości,
co sugeruje, że już teraz banki centralne różnicują pomiędzy produktywnym finansowaniem, które chcą wspierać, a finansowaniem o potencjalnie negatywnych skutkach jak np. pompowanie baniek spekulacyjnych.
W odniesieniu do NBP, możliwość realizacji GTRO jest jednak uzależniona
od dokonania zmian ustawowych. Obecnie, NBP może udzielać bankom
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kredytu refinansowego w złotych „w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych” 8. Przy udzielaniu kredytu refinansowego, NBP kieruje się zdolnością banku do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umownych
terminach spłaty. W celu umożliwienia realizacji Green Targeted Refinancing Operations, konieczne jest rozszerzenie celu, w jakim refinansowanie może zostać udzielone, tak aby obejmował on poprawę warunków
kredytowych w gospodarce.
Ponadto, należy dodać strukturę portfela kredytowego banku jako kryterium, którym NBP może się kierować przy udzielaniu kredytu refinansowego.
Jednocześnie, NBP powinien wykluczyć kredyty udzielone choćby przedsięwzięciom związanym z inwestycjami niezgodnymi z celami polityki
klimatycznej, z kalkulacji salda dostępnego dla banków finansowania.

3.3.5. Zarządzanie rezerwami dewizowymi
W związku z tym, że NBP co do zasady nie prowadzi skupu aktywów
w ramach operacji otwartego rynku, a banki komercyjne korzystają z kredytu lombardowego i transakcji repo sporadycznie, większego znaczenia
nabiera zarządzanie przez NBP rezerwami dewizowymi.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim, bank centralny gromadzi rezerwy dewizowe i zarządza nimi, a także zapewnia bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. Jak deklaruje
NBP, priorytetem w zarządzaniu rezerwami dewizowymi jest zapewnienie
bezpieczeństwa inwestowanych środków oraz ich niezbędnej płynności.
Jednocześnie, Bank podejmuje działania służące podwyższeniu dochodowości tych rezerw (NBP, 2020b).
W 2019 r. oficjalne aktywa rezerwowe NBP wzrosły w przeliczeniu na
złote o 47,9 mld (10,9%), do 487,6 mld zł. Największa część rezerw
dewizowych (79,5%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe
krajów o wysokim ratingu, charakteryzujące się najwyższym stopniem
bezpieczeństwa i płynności. Część rezerw inwestowana jest w pozarządowe papiery wartościowe (14%). NBP nie publikuje dokładnego rozbicia
pozarządowych papierów wartościowych, w które inwestuje, ale zgodnie z dostępnymi informacjami, są to głównie papiery emitowane przez
europejskie agencje rządowe, a niewielka część rezerw inwestowana jest
w obligacje korporacyjne denominowane w USD. Pozostała część rezerw
(6.5%) inwestowana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o
wysokiej wiarygodności kredytowej (NBP 2020b).
W ramach zarządzania rezerwami dewizowymi, NBP powinien uwzględnić nie tylko ryzyko klimatyczne (w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa inwestowanych rezerw) ale także możliwość bezpośredniego wspierania zrównoważonych finansów. Nie wydaje się, by
istniały przeszkody, przez które NBP nie mógłby inwestować w aktywa
8
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o wyraźnie pro-klimatycznym profilu, o ile spełniałyby one odpowiednie kryteria (wysoki rating, niskie ryzyko kredytowe). Przykładowo, Bank
Rozrachunków Międzynarodowych (BRM), który oferuje szereg usług typu
asset management dla banków centralnych, a z którym NBP deklaruje
utrzymywanie „stałych kontaktów roboczych w zakresie nowych instrumentów finansowych oraz oferty depozytowej tego banku” posiada
w swojej ofercie fundusz zielonych obligacji9. Deklaracja ta zdaje się sugerować, że NBP posiada historię korzystania z usług zarządzania rezerwami
przez BRM, w związku z czym może dokonać oceny jakości oraz bezpieczeństwa usług BRM, które, zakładając status tej instytucji oraz jej ekspertyzę, powinny być wysokie. Ulokowanie rezerw dewizowych w zarządzany przez BRM fundusz zielonych obligacji wydaje się być bezpieczną
inwestycją, która może wesprzeć rynek zielonych obligacji oraz pozytywnie wpłynąć na postawy uczestników rynku wobec tego typu aktywów.

3.4. Polityka makroostrożnościowa
a polityka klimatyczna
3.4.1. Komitet Stabilności Finansowej
Nadzór makroostrożnościowy związany jest z zapewnieniem stabilności
systemu finansowego. W Polsce, obejmuje on przede wszystkim identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka powstającego w systemie lub jego
otoczeniu, oraz działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczania tego
ryzyka. Polityka makroostrożnościowa odnosi się więc do całego systemu
finansowego, w przeciwieństwie do polityki mikroostrożnościowej, która
dotyczy pojedynczych instytucji finansowych (KSF, 2016).
Organem właściwym w zakresie nadzoru makroostrożnościowego jest
od 2016 roku Komitet Stabilności Finansowej (KSF)10. KSF jest organem
kolegialnym, w skład którego wchodzą:
Minister Finansów
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
NBP pełni wiodącą rolę w pracach KSF w ramach nadzoru makroostrożnościowego. Prezes NBP jest przewodniczącym Komitetu w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, a tym samym zwołuje jego posiedzenia,
kieruje jego pracami i ma decydujący głos, w przypadku podejmowania
przez Komitet uchwał.

9
10
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Jak NBP deklaruje na swojej stronie internetowej
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/mif.html
Powołany w 2008 r., wtedy jeszcze jako organ zapewniający przepływ informacji pomiędzy
jego członkami.
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3.4.2. Prace analityczne
Wiodąca rola NBP w ramach nadzoru makroostrożnościowego wiąże się
z zapewnieniem Komitetowi wsparcia analityczno-badawczego, w tym
poprzez analizę stabilności krajowego systemu finansowego. Zadania te
NBP realizuje poprzez przygotowanie i publikację materiałów analitycznych, opracowań i opinii dotyczących oceny ryzyka systemowego (KSF,
2016). Najważniejszymi publikacjami są dwie publikacje cykliczne: ukazujący się dwa razy w roku Raport o stabilności systemu finansowego oraz
publikowana corocznie Informacja o działalności Komitetu Stabilności
Finansowej.
Dotychczas, ryzyko klimatyczne nie było w nich uwzględniane. Pojawiło się jedynie hasłowo w Raporcie o stabilności systemu finansowego
z czerwca 2019 roku (NBP, 2019). Jest to istotny brak na tle europejskich
organów nadzoru makroostrożnościowego, które, w odróżnieniu od NBP
podejmują – choć od niedawna - systematyczne analizy ryzyka klimatycznego i upubliczniają ich wyniki.
Europejski Bank Centralny, który jeszcze w 2018 roku odnosił się do kwestii ryzyka klimatycznego powściągliwie (EBC, 2018), już w maju 2019 roku
poświęcił ryzyku klimatycznemu specjalny dodatek do przeglądu stabilności finansowej (EBC, 2019a) i od tego czasu konsekwentnie uwzględnia
je w swoim przeglądzie (EBC 2019b; EBC, 2020). Europejska Rada Stabilności Finansowej, główny organ nadzoru makroostrożnościowego w UE,
zaangażowała się w analizę ryzyka klimatycznego jeszcze wcześniej niż
sam EBC, publikując obszerny raport na ten temat już w 2016 roku (ESRB,
2016) i uczestnicząc w pracach Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonych Finansów (HLEG) (ESRB, 2017).
Podobnie, uwzględnienie ryzyk klimatycznych w pracach analitycznych
NBP jest pierwszym i niezbędnym krokiem do wykształcenia narzędzi
odpowiadania na te ryzyka, zarówno na płaszczyźnie polityki pieniężnej,
jak i nadzoru makroostrożnościowego.
Brak publikacji analiz dotyczących ryzyka klimatycznego przez NBP nie
wyklucza oczywiście możliwości dokonywania takich analiz w ramach
prac wewnętrznych Banku. Jeśli takie analizy są wykonywane, to
uwzględnienie ich w publikowanych raportach jest stanowczo wskazane
ze względu na postulat transparentności działań banku centralnego.
Ponadto, publikacja informacji o prowadzonych w tym zakresie pracach
analitycznych powinna stanowić część polityki komunikacyjnej banku
centralnego, zakładającej kształtowanie reakcji rynkowych poprzez jego
komunikaty. Polityka informacyjna jest ugruntowaną w praktyce i szeroko
opisywaną w literaturze strategią działania banków centralnych (Blinder,
2008; Woodford, 2005; Rozkrut, 2011), która rozpatrywana jest już nie
tylko w odniesieniu do polityki monetarnej, ale również polityki makroostrożnościowej (Born et. al., 2012).
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NBP powinien szczegółowo uwzględnić ryzyka klimatyczne, zarówno
fizyczne jak i transformacyjne oraz prawne, w swoich pracach analitycznych. Wnioski z tych analiz powinny być systematycznie publikowane
w formie umożliwiającej wszystkim interesariuszom dalsze analizy.
Przede wszystkim, dane wykorzystane w trakcie tych analiz powinny być
w miarę możliwości przekazane w otwartym dostępie.

3.4.3. KSF a ryzyka klimatyczne
Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym umożliwia tworzenie przez
Komitet grup roboczych, w których skład wchodzą pracownicy organów
tworzących KSF. Do ich zadań należy wymiana opinii dotyczących oceny
ryzyka systemowego, wypracowywanie propozycji działań makroostrożnościowych oraz przedstawianie proponowanych instrumentów makroostrożnościowych (KSF, 2018).
Do tej pory w ramach KSF zostały utworzone tylko dwie grupy robocze;
Stała Grupa Robocza, działająca nieprzerwanie od 2016 roku oraz tymczasowa Grupa Robocza ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych (działająca od czerwca 2016 do lipca 2017 roku) (KSF, 2018).
Tymczasem, ze względu na swój szczególnych charakter, poziom złożoności, trudności z modelowaniem i znaczenie systemowe, ryzyka systemowe wymagają szczegółowych analiz w ramach Komitetu. Grupa
robocza dedykowana ryzykom klimatycznym umożliwiłaby jego systematyczne rozpatrzenie oraz wypracowanie mapy drogowej działań w celu
ich mitygacji.
Ma to o tyle kluczowe znaczenie, że zaangażowanie NBP w stosowanie
środków nadzoru makroostrożnościowego ma miejsce głównie na poziomie podejmowania przez KSF decyzji o wydaniu określonej rekomendacji
lub stanowiska (samo zastosowanie środka nadzoru należy natomiast do
kompetencji Ministra Finansów lub KNF). Rola NBP jest więc kluczowa
właśnie na etapie prac analitycznych, mających dostarczyć merytorycznego uzasadnienia dla przyjęcia określonego instrumentu makroostrożnościowego, a nie w samym wdrożeniu danego instrumentu i określenia
jego parametrów.
W ramach KSF powinna zostać utworzona Grupa Roboczej ds. Ryzyk Klimatycznych, która wspierałaby Komitet w przygotowaniu analitycznych
ram dla działań makroostrożnościowych. Za utworzeniem odrębnej grupy
roboczej przemawiają względy polityki informacyjnej omówione powyżej.
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3.4.4. Współpraca międzynarodowa
Z tego samego względu – specyfiki modelowania ryzyk klimatycznych
i związanych z tym trudności metodologicznych – kluczowa jest współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń pomiędzy regulatorami
i bankami centralnymi oraz dzielenie się dobrymi praktykami.
Wiodącą organizacją w tym obszarze jest Network for Greening the Financial System (NGFS), utworzona w 2017 roku przez banki osiem banków
centralnych i organów nadzoru. Wśród nich, znalazły się między innymi
Bank of England, Banque de France, Bundesbank czy Bank Centralny
Holandii. Obecnie organizacja zrzesza 66 instytucji oraz 13 obserwatorów.
Należy do niej również wiele instytucji z państw regionu Europy Środkowowschodniej, w tym banki centralne wszystkich państw bałtyckich oraz
banki centralne Węgier i Słowenii (NGFS, 2020). Dotychczas, na przystąpienie do NGFS nie zdecydował się jednak Narodowy Bank Polski.
Tymczasem, do NGFS należy wiele banków, których mandat obejmuje
jedynie zapewnienie stabilności cen i nie odnosi się wprost do żadnych
innych celów - jak np. mandat Bundesbanku. Świadczy to o tym, że niezależnie od jego interpretacji, mandat NBP nie powinien być ograniczeniem jeśli chodzi o działania analityczne czy współpracę międzynarodową (Volz, Dikau 2019:18). Warto również zaznaczyć, że do organizacji
należy wiele banków centralnych i regulatorów, którzy na chwilę obecną
nie podejmują żadnych konkretnych, skierowanych na zewnątrz działań
w obszarze ryzyka klimatycznego i zrównoważonego finansowania. Tym
bardziej, nie ma powodu, dla którego NBP nie mógłby przystąpić do sieci
NGFS i czerpać z dostępu do jej bazy wiedzy.
NBP powinien zatem jak najszybciej przystąpić do istniejących inicjatyw
międzynarodowych, zrzeszających organy publiczne zajmujące się regulacją i nadzorem nad sektorem finansowym oraz banki centralne, których celem jest szerzenie wiedzy i wypracowywanie rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykami klimatycznymi. W szczególności, NBP powinien
zostać członkiem NGFS.
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4. Podsumowanie
Dostosowanie do postępujących zmian klimatycznych stanowi wyzwanie
dla całej gospodarki, w tym sektora finansowego. Ryzyka klimatyczne,
zarówno te związane z fizycznymi szkodami, jak i kosztami transformacji w kierunku zeroemisyjnym, już teraz wpływają na rynek finansowy.
W przyszłości ten wpływ będzie tylko większy.
W obliczu tych wyzwań banki centralne nie mogą pozostać bezczynne. Są
one gwarantami stabilności cen i stabilności finansowej - dwóch wartości, którym zagraża materializacja ryzyk klimatycznych.
Dotyczy to również Narodowego Banku Polskiego. Z analizy uwarunkowań
instytucjonalno-prawnych, w ramach których NBP operuje, wynika, iż nie
ma przeszkód by już dzisiaj zaangażował się on aktywnie w działania
mające na celu zminimalizowanie wpływu ryzyk klimatycznych na stabilność cen i stabilność finansową. Z jednej strony, konstytucyjna zasada
zrównoważonego rozwoju oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
środowiskowego nakładają na NBP, podobnie jak na wszystkie inne władze publiczne w Polsce, obowiązek uwzględnienia kwestii środowiskowych - w tym zmian klimatycznych - w swoich działaniach. Co więcej,
wzięcie tych kwestii pod uwagę jest również konieczne dla efektywnego
wykonania przez NBP podstawowego zadania, którym jest zapewnienie stabilności cen. Wszelkie działania wykraczające poza ograniczanie
i polegające na szeroko pojętym wspieraniu i promowaniu przez NBP
zrównoważonych finansów mogą z kolei znaleźć normatywne uzasadnienie w ustawowym upoważnieniu Banku do wspierania polityki gospodarczej rządu. Wskazanie kwestii klimatycznych wprost, jako leżących
w zakresie działań NBP na poziomie ustawowym z pewnością wzmocniłoby legitymizację działań banku, choć już obecnie nie ma ku temu przeszkód. Wręcz przeciwnie, związek ryzyk klimatycznych ze stabilnością
cen i stabilnością finansową sprawia, że wzięcie tych kwestii pod uwagę
jest obecnie palącą koniecznością. NBP nie musi, a nawet nie może czekać na zmiany legislacyjne - priorytetowe działania, które NBP powinien
podjąć w pierwszej kolejności ich nie wymagają.
Pierwszym krokiem, który warunkuje wszelkie dalsze działania, powinna
być jasna deklaracja ze strony polskiego banku centralnego, że jest
świadomy wyzwania, jakim dla efektywnego wykonywania jego mandatu jest ryzyko klimatyczne. Ze względu na autorytet NBP taka deklaracja ma szansę zwiększyć świadomość zarówno wśród opinii publicznej
w ogóle, jak i uczestników rynku, oraz rozpocząć poważną debatę publiczną
i naukową w przedmiocie ryzyka klimatycznego.
Większość banków centralnych w krajach o wysokim dochodzie, nawet
tych, które głośno mówią o ryzyku klimatycznym, skupia się obecnie na
budowaniu świadomości co do tego ryzyka oraz pracach analitycznych.
To również powinny być priorytety dla NBP, stanowiące logiczną konse-
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kwencję uznania przez polski bank centralny wagi ryzyk klimatycznych
dla osiągnięcia jego ustawowych celów.
Zrozumienie skali ekspozycji sektora bankowego na ryzyka klimatyczne
i sposobu, w jaki ekspozycje te mogą zagrozić stabilności finansowej jest
szczególnie istotne w polskich realiach. Zważywszy na silne powiązania polskiego sektora bankowego z polską gospodarką, która oparta jest
wciąż w dużej mierze o energię pochodzącą ze spalania węgla, można
się spodziewać, że koszty transformacyjne odejścia od tego źródłą będą
ogromne, a część z nich poniosą banki. Z drugiej strony, dalszym zmianom ulegać będą koszty energii oraz produktów rolnych, z bezpośrednim
przełożeniem na stabilność cen. Kwestie te powinny więc przedmiotem
intensywnych badań NBP, zarówno w ramach prowadzenia przez niego
polityki pieniężnej, jak i w związku z działalnością banku w ramach Komitetu Stabilności Finansowej. Ze względu na swoje zasoby analityczne
i systemowe spojrzenie na sektor finansowy oraz gospodarkę, NBP jest
podmiotem wyjątkowo dobrze predysponowanym do tego typu działań.
Wyniki jego badań i plany co do konkretnych działań powinny być przy
tym na bieżąco komunikowane opinii publicznej.
Identyfikacja ryzyk klimatycznych dla polskiego sektora finansowego
warunkuje dalsze działania mające na celu ich mitygację i promowanie
finansowania zrównoważonych klimatycznie. Przejawiać się to powinno
przede wszystkim integracją ryzyk klimatycznych w ramach podstawowych instrumentów stosowanych przez NBP przy prowadzeniu polityki
pieniężnej.
Możliwość takiej integracji, jest w przypadku NBP ograniczona, ze względu
na środowisko ekonomiczne w jakim prowadzi on politykę pieniężną.
Przede wszystkim, w odróżnieniu od Europejskiego Banku Centralnego
i Rezerwy Federalnej, NBP nie jest, co do zasady, dostawcą płynności dla
polskich banków - poza wyjątkowymi działaniami podjętymi w odpowiedzi na epidemię koronawirusa, NBP nie prowadzi programów luzowania
ilościowego, polegających na skupowaniu papierów wartościowych od
banków komercyjnych. Ponadto, polskie banki, ze względu na swoją relatywnie dobrą sytuację płynnościową nie mają potrzeby częstego korzystania z kredytu lombardowego NBP. To pozbawia polski bank centralny
potencjalnie efektywnego narzędzia wpływu na sektor banków komercyjnych, jakim dysponują jego zachodni odpowiednicy. Poprzez wprowadzenie kryteriów związanych z ryzykiem klimatycznym do zasad skupu lub
przyjmowania pod zastaw papierów wartościowych od chcących uzyskać
płynność banków, mogą oni zmniejszyć relatywną atrakcyjność “brudnych” aktywów i zwiększyć popyt na aktywa “zielone”, co z kolei zmniejszy koszty finansowania klimatycznie zrównoważonych inwestycji. NBP
w normalnych warunkach jest tej możliwości pozbawiony.
Luzowanie ilościowe i zarządzanie przyjmowanymi zabezpieczeniami nie
wyczerpują jednak arsenału polityki pieniężnej NBP, tym bardziej zważywszy na fakt, że arsenał ten wciąż się rozszerza. NBP uruchomił program luzowania ilościowego - co prawda ograniczony tylko do papierów
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skarbowych - w ramach walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa i nie jest wykluczone, że przy okazji kolejnego kryzysu sięgnie
po niego ponownie, lub też że poszerzy zakres aktywów przyjmowanych
pod zastaw kredytu lombardowego. W związku z tym rozważenie zapobiegawczego wprowadzenia kryteriów klimatycznych do tych programów
nie jest pozbawione sensu. Z kolei w przypadku wdrożenia w przyszłości
programów długoterminowego refinansowania akcji kredytowej banków
komercyjnych - o czym, w kontekście osłabionej pandemią gospodarki
realnej, mówi się coraz częściej - uwzględnienie kwestii klimatycznych
będzie kluczowe dla zapewnienia, że NBP nie wspiera publicznym pieniądzem działalności, z którą wiążą się klimatyczne koszty dla całego społeczeństwa. Wśród bardziej standardowych instrumentów banku, wyróżnić można natomiast obszar zarządzania rezerwami walutowymi, który
stwarza możliwość uwzględnienia kwestii klimatycznych w łatwy sposób.
Wbudowanie ryzyk klimatycznych w warunki stosowania konkretnych
instrumentów polityki pieniężnej to jednak dopiero drugi krok. Takie
działanie musi być poprzedzone gruntownym zrozumieniem tych ryzyk,
zarówno przez NBP, jak i innych uczestników rynku. Pierwszym krokiem
powinna być jasna deklaracja ze strony polskiego banku centralnego, że
jest świadomy wyzwania jakim dla efektywnego wykonywania jego mandatu jest ryzyko klimatyczne. Cena bierności NBP teraz może okazać się
zbyt duża, kiedy efekty ryzyk klimatycznych zaczną się materializować.
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