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“Zadanie jest ogromne, okno możliwości wąskie
a konsekwencje zaniechania mają charakter egzystencjalny”
Mark Carney, Specjalny Wysłannik ONZ ds. Klimatu i Finansów

“Jeśli chodzi o zmiany klimatu, wiem, że będziemy dyskutować, czy leżą
one w gestii banków centralnych. Wiem także, z jakim niebezpieczeństwem wiąże się niezrobienie niczego. Brak podjęcia przez nas próby
już jest niepowodzeniem.”
Christine Lagarde, Prezeska Europejskiego Banku Centralnego

“Ryzyka klimatyczne i środowiskowe są potencjalnie kluczowym źródłem
niestabilności finansowej. Dla organów nadzoru nad rynkami papierów
wartościowych stanowią wysoki priorytet. (...) Mamy jasny mandat, aby
zapobiegać zagrożeniom stabilności finansowej i chronić inwestorów”
Steven Maijoor, Prezes Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA)

“Jeśli natura niepewności jest nieznana… lepiej jest z grubsza mieć
rację niż dokładnie się mylić i zastosować prostą, ale solidniejszą
miarę wymaganego kapitału”
Mervyn King, b. Prezes Banku Anglii

SPIS TREŚCI
Wykaz aktów prawnych
Podsumowanie
Rekomendacje
1.
System finansowy a zmiany klimatyczne………............…..….......................……….…...9
1.1.
Zielony krwioobieg gospodarki…….….……….....……….…................………...9
1.2.
Zrównoważone finansowanie…………………….......…....……...............……...10
1.3.
Ryzyko klimatyczne………………….....……………….....…....................……....11
1.3.1. Rodzaje ryzyka klimatycznego……………...........................…….…...11
1.3.2. Aktywa osierocone ………………………....................…......……….... 13
1.4.
Kanały transmisji ryzyk klimatycznych……………….............................……...14
1.4.1. Zielone łabędzie……………………………………............................ ....16
1.5.
Finansowanie sprawiedliwej transformacji i odporny system finansowy........16
2.
Klimatyczne wyzwania dla polskiego rynku finansowego……......………………....…… 18
2.1.
Wprowadzenie………………………............................……………................ ...18
2.2.
Zrównoważone finanse jako wspólny obowiązek i nowa szansa dla
wszystkich podmiotów na rynku finansowym .….........…………………..……...19
2.3.
Główne obszary zainteresowania w kontekście toczącej się obecnie
debaty publicznej…..........................……………………………………………...24
2.3.1. Ryzyko klimatyczne a przyszłe emerytury.
Przypadek Pracowniczych Planów Kapitałowy...…......………..……...24
2.3.2. Transparentność klimatyczna i raportowanie
niefinansowe przez polskie spółki publiczne……………......………...27
2.3.3. Greenwashing jako nowy rodzaj manipulacji rynkowej.....................34
2.4.
Podsumowanie………………………………..............................………………....37
3.
Kompetencje regulatora rynku finansowego i banku centralnego
w obszarze zrównoważonego finansowania.………..………...........…………………...38
3.1.
Promować czy pilnować - oto jest pytanie………………....………………..……38
3.2.
Konstytucyjne podstawy działań władz publicznych
w obszarze ochrony klimatu..............................................................……....38
3.3.
Narodowy Bank Polski………………..................…………………...…...............40
3.3.1. Kwestie klimatyczne w kontekście mandatu NBP…………................40
3.3.2. Ryzyko klimatyczne a mandat NBP……………………………….......….42
3.3.3. Czy NBP może promować zrównoważone finanse?……….......…......42
3.3.4. Instrumenty polityki NBP i możliwe działania
w obszarze klimatu..........................................................................44
3.4.
Komisja Nadzoru Finansowego…………………….........…………….................55
3.4.1. Wprowadzenie…………………………..................………………...........55
3.4.2. Działania w obszarze zrównoważonych finansów
podejmowane na poziomie europejskim….……………………………...56
3.4.3. Kompetencje KNF w zakresie zrównoważonych finansów…......….....59
4.
Zrównoważone finanse - jak robią to inni?………………………...………………………...60
4.1.
Banki centralne w Europie i na świecie………………….....…………………...…71
4.2.
Inicjatywy europejskich regulatorów rynków finansowych
w obszarze klimatu...................................................................................... 73
5.
Podsumowanie………………........................................................................................ 74
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Opis metodologii badań
Spis wykresów i tabel

PODSUMOWANIE
•

Trend w kierunku zrównoważonych finansów, czyli uspójnienia przepływów finansowych z celami Porozumienia Paryskiego, postępuje na całym świecie a w szczególności w Unii Europejskiej.
Wyrazem tego jest unijny Plan Działania w zakresie Zrównoważonego Finansowania. Zawiera
on zarówno polityki mające na celu zmniejszenie śladu węglowego rynków finansowych (greening finance) jak i mobilizowania ekologicznych inwestycji (financing green).

•

Ryzyko klimatyczne, zarówno związane z nasilającymi się kataklizmami pogodowymi jak i zaostrzeniem polityki klimatycznej, stanowi poważne zagrożenie dla stabilności sektora finansowego a
tym samym oszczędności Polek i Polaków.

•

Potencjalne ubytki w globalnym majątku, spowodowane materializacją ryzyk klimatycznych szacowane są na od 1 biliona do 4 bilionów USD choć Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej
szacuje je nawet na 18 bilionów USD.

•
•
•
•

•
•

Ryzyko klimatyczne, w szczególności transformacyjne, ma także wpływ na wysokość przyszłych
emerytur w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
W scenariuszu zakładającym neutralność klimatyczną w 2050 roku, inwestując środki z części
udziałowej PPK w portfel zbudowany na podstawie pełnego indeksu WIG20, uczestnik programu wypracuje prawie o 1/10 mniejszy zysk, niż gdyby inwestował wyłącznie w spółki spoza
najbardziej emisyjnych sektorów. Różnica w wypracowanych zyskach tych portfeli wynosi nawet
do 16% wartości wszystkich uzbieranych składek.
Transparentność jest obecnie najbardziej powszechnym instrumentem regulacyjnym w obszarze
zrównoważonych finansów. Zgodnie z leżącą u jej podstaw hipotezą efektywnego rynku, inwestorzy mający dostęp do pełnej informacji o ryzykach związanych z inwestycjami w wysokoemisyjne aktywa, wybierać będą bardziej zrównoważone alternatywy.

•

W Polsce, duże spółki mają obowiązek raportowania niefinansowego obejmującego zarówno
wpływ ryzyk klimatycznych na ich działalność, jak i wpływ tych spółek na środowisko.

•

W ramach indeksu WIG20, 9 spółek nie zidentyfikowało w raportach niefinansowych, za rok
2019, żadnych ryzyk klimatycznych dla swojego biznesu. Wśród tych, które wskazały na ryzyka,
żadna nie przedstawiła horyzontu czasowego materializacji tych ryzyk, kwantyfikacji wpływu tych
ryzyk ani dywersyfikacji ryzyk ze względu na scenariusz dekarbonizacji do roku 2100.

•
•

Większość spółek w indeksie raportuje emisje zakresu 1 i 2, ale emisje zakresu 3 przedstawiły
tylko trzy spółki. Konkretne cele redukcji emisji przedstawiły 3 spółki. We wszystkich raportach
zabrakło jednak informacji o zgodności poziomów emisji i przyjętych ścieżek dekarbonizacji z celami Porozumienia Paryskiego.

•

Wśród spółek istnieje duża różnorodność co do wybieranych standardów raportowania. Tylko
jedna spółka przedstawiła raport niefinansowy zgodnie z rekomendacjami, coraz powszechniejszej wśród dużych inwestorów, Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

•

Wskutek missellingu, klienci narażeni są na szkody, a jeżeli zdarza się on systematycznie, to cały
rynek jest narażony na utratę ich zaufania. Szczególnym typem missellingu jest greenwashing,
polegający oferowaniu produktów o negatywnym, lub w najlepszym wypadku neutralnym,
wpływie na środowisko, jako pro-ekologicznych.
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•

Jednym z problemów, coraz bardziej widocznych na polskim rynku, jest brak rozróżnienia pomiędzy czynnikami ESG, to jest środowiskowymi (E), społecznymi (S) i w obszarze zrównoważonego zarządzania (G). Kategorie te często traktowane są zbiorczo, co umożliwia podmiotom
uzyskujących wysokie oceny w zakresie jakości zarządzania, osiąganie wysokich ratingów pomimo
mało ambitnych polityk w obszarze ochrony klimatu.

•

Przykładem tego rodzaju konfuzji jest uruchomiony niedawno przez warszawską giełdę indeks
“WIG ESG”. W indeksie tym znalazły się spółki uzyskujące wysoką ocenę ‘ESG’ wykonywaną przez
niezależną firmę ratingową Sustainalytics oraz wysoką ocenę w zakresie zgodności z Kodeksem
Dobrych Praktyk. Z tego klucza, w indeksie znalazły się takie spółki jak PGNiG (producent gazu
i innych paliw kopalnych), PGE (właścicielka Bełchatowa - jednej z najwyżej emisyjnych elektrowni na świecie - jeszcze przed ogłoszeniem przez koncern strategii ‘spin-offu’ aktywów
węglowych), a także koncerny naftowe Lotos i Orlen.

•

Wyzwania dla rynku finansowego związane z ryzykiem klimatycznym i szanse stwarzane przez innowacyjne ‘zielone’ produkty wymagają reakcji instytucji rynkowych, takich jak regulatorzy i banki
centralne.

•

Biorąc pod uwagę strukturalną niezdolność rynków finansowych do zarządzania ryzykiem
systemowym związanym ze zmianami klimatu, regulatorzy i banki centralne powinni podjąć
zdecydowane działania o charakterze kreacyjnym, a nie tylko naprawczym. Działania te pozwoliłyby uniknąć tzw. Momentu Minsky’ego, gdy zbyt późna reakcja na ryzyko klimatyczno prowadzi do nieuporządkowanej i potencjalnie katastrofalnej przeceny aktywów.

•

Obowiązek ochrony klimatu przez władze publiczne, w tym Narodowy Bank Polski i Komisję
Nadzoru Finansowego, wynika z polskiej Konstytucji - zasady zrównoważonego rozwoju i
obowiązku ochrony środowiska.

•

Ryzyka klimatyczne pozostają w ścisłym i oczywistym związku z podstawowymi celami polityki pieniężnej NBP, jakimi są zapewnienie stabilnego poziomu cen oraz zapewnienie stabilności
finansowej. W tym kontekście, zrozumienie w jaki sposób ryzyko klimatyczne będzie wpływać na
założenia polityki pieniężnej wydaje się kluczowe.

•

Działania promocyjne w obszarze zrównoważonych finansów 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. Takie działania są możliwe w ramach
mandatu, choć powinny być poddawane uprzedniej ocenie z punktu widzenia zgodności z celem
podstawowym NBP.

•

Prawna pozycja Komisji Nadzoru Finansowego sprawia, że jest ona zobowiązana jest zarówno
do mitygowania ryzyka klimatycznego jak i promowania i wspierania zrównoważonych finansów oraz ustanawiania standardów rynkowych w tym zakresie.

•

W odniesieniu do ryzyka klimatycznego, jego uwzględnienie, wraz z rosnącym natężeniem
skutków zmian klimatycznych, staje się niezbędne dla efektywnego sprawowania nadzoru nad
rynkiem finansowym i zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilności. Komisja zobowiązana jest
do podejmowania działań mających na celu rozwój rynku finansowego, jego konkurencyjności i
innowacyjności, w co wpisuje się z kolei w cel promowania zrównoważonych finansów.

•

Brak wyraźnych działań w obszarze ryzyka klimatycznego i promowania zrównoważonych
finansów, zarówno przez Narodowy Bank Polski jak i Komisję Nadzoru Finansowego, czyni z
nich wyjątek na tle ich odpowiedników w innych krajach w Europie i poza nią.
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REKOMENDACJE
RYZYKO KLIMATYCZNE, RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE ORAZ
GREENWASHING
•

Wprowadzenie obowiązku szczegółowego uwzględnienia ryzyka klimatycznego oraz preferencji środowiskowych przyszłych emerytów przez zarządzających funduszami PPK, przy
wyborze spółek do portfela funduszu.

•

Wprowadzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych zgodnego z wymogami Ustawy o PPK
indeksu spółek, których strategia jest zgodna z postanowieniami Porozumienia Paryskiego i
należycie uwzględnia wszelkie ryzyka klimatyczne. Raporty niefinansowe spółek w tym indeksie powinny być całkowicie zgodne z najwyższymi standardami raportowania.

•

Zarządzający funduszami PPK powinni umożliwić przyszłym emerytom określenie preferencji
co do profilu środowiskowego aktywów, w które inwestowane są ich oszczędności.

•

Polskie spółki publiczne powinny jak najszybciej rozpocząć przygotowania do wejścia w życie
nowych, bardziej wymagających przepisów UE w zakresie raportowania klimatycznego opartego o zasadę podwójnej istotności.

•

Obszary wymagające natychmiastowych działań to raportowanie emisji zakresu 3 oraz szczegółowa identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk klimatycznych.

•

Największe spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 powinny dostosować swoje raporty
niefinansowe do standardów TCFD, aby odpowiedzieć na wymagania zagranicznych inwestorów.

•

Powinny także ocenić zgodność swoich działalności z postanowieniami Porozumienia
Paryskiego i wyznaczyć wiarygodne cele jej ewentualnego dostosowania, w konkretnym
horyzoncie czasowym. Powinny dokonać tego we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami, takimi jak Science-Based Targets initiative (SBTi, 2020).

•

Instytucje finansowe powinny dokonać kompleksowej analizy swoich portfeli i zaangażowania bilansowego pod kątem ryzyk klimatycznych i wspierania wysokoemisyjnych sektorów.
Analizy takie powinny być wykonane we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami
takimi jak Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF, 2020).

•

Polskie instytucje finansowe i inne działające na rynku podmioty powinny dokonać kompleksowego przeglądy oferowanych przez nie produktów, pod kątem zgodności z najwyższymi
standardami ochrony środowiska. Standardem wyznaczającym właściwy kierunek powinna
być w tym kontekście europejska Taksonomia.

•

Standardy społeczne (S) lub dobre praktyki zarządcze (G) nie powinny stanowić być substytutem zachowania wysokich standardów środowiskowych (E) w określaniu produktów jako
‘zrównoważone’, ‘zielone’ lub inne podobne.

NARODOWY BANK POLSKI
•

NBP powinien uwzględniać ryzyka klimatyczne w swoich działaniach, nie tylko w ramach realizacji konstytucyjnego obowiązku ochrony środowiska, ale także by osiągnąć swój podstawowy cel zapewnienia stabilności cen.

•

Rada Polityki Pieniężnej powinna 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.

•

W ramach integracji czynników środowiskowych, NBP powinien przyjąć preferencyjne warunki skupu zielonych obligacji skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów.

•

NBP powinien dokonać przeglądu zasad przyjmowania papierów wartościowych pod zastaw,
pod kątem uwzględnienia czynników klimatycznych. Na przykład, poziom haircutów dla
aktywów przyjmowanych przez NBP pod zastaw operacji repo oraz kredytu lombardowego
mógłby być niższy dla aktywów klimatycznie zrównoważonych, takich jak zielone i zrównoważone obligacje.

•

W celu umożliwienia realizacji przez NBP programu typu Green Targeted Refinancing
Operations (GTRO), konieczne jest rozszerzenie ustawowego celu, w jakim NBP może udzielać refinansowania bankom komercyjnym tak, aby obejmował on poprawę warunków kredytowych w gospodarce. Rekomendujemy również dodanie struktury portfela kredytowego
banku jako kryterium, którym NBP może się kierować przy udzielaniu kredytu refinansowego. Wdrażając GTRO, NBP powinien wykluczyć kredyty udzielone na inwestycje niezgodne
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, transformacyjne jak i 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 Komitetu Stabilności Finansowej powinna zostać utworzona Grupa Robocza ds.
Ryzyk Klimatycznych, która wspierałaby Komitet w przygotowaniu analitycznych ram dla
działań makroostrożnościowych.

•

NBP powinien 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, udział w której zadeklarowała już Komisja Nadzoru Finansowego.
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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
•

KNF powinna jasno zakomunikować swoje stanowisko w zakresie wpływu zmian klimatycznych na sektor finansowy i oczekiwania wobec instytucji nadzorowanych, a także zarysować
plan działań nadzorczych w tym obszarze.

•

Konsekwencją deklaracji uwzględniania ryzyka klimatycznego powinno być przystąpienie
przez KNF do międzynarodowej sieci regulatorów Network for Greening the Financial System
(zgodnie z deklaracją Komisji w listopadzie 2020 r.). Przystąpienie do Network for Greening
the Financial System (NGFS) pomoże KNF rozwijać kompetencje własne w obszarze ryzyka
klimatycznego i zrównoważonych finansów.

NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY KNF NAD BANKAMI
•

KNF powinna dokonać analizy rynku pod kątem ryzyka klimatycznego w dwóch aspektach:
pomiaru ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzyko klimatyczne (co może zostać
dokonane w ramach Komitetu Stabilności Finansowej) oraz analizy praktyk instytucji nadzorowanych odnośnie zarządzania ryzykiem klimatycznym.

•

KNF powinna w ramach badania BION przeanalizować zarówno praktyki nadzorowanych
banków w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem klimatycznym, jak i materialny wpływ
ryzyk klimatycznych na ich bilanse (jeżeli banki same nie prowadzą takiego badania). Taka
analiza powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem tradycyjnych kategorii ryzyka (ryzyka kredytowego oraz ryzyka płynności, ryzyka rynkowego w odniesieniu do księgi handlowej
itp.) oraz w ramach istniejących regulacji dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania bankiem.

•

Komisja powinna zachęcać banki do opracowywania scenariuszy testów klimatycznych warunków skrajnych, przeprowadzanych przez same banki. Ponadto KNF powinna zacząć uwzględniać kwestie klimatyczne w ramach nadzorczych stress testów. Wyniki tych testów pozwoliłyby zrozumieć skalę ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzyko klimatyczne lepiej, niż
analiza oparta jedynie o klasyfikację poszczególnych ekspozycji. Wyniki klimatycznych stress
testów stanowiłyby punkt wyjścia dla dalszych działań zmierzających do mitygacji zidentyfikowanych ryzyk.

•

KNF, w ramach KSF powinna prowadzić stały monitoring ekspozycji na ryzyka klimatyczne i
„brudne” sektory gospodarki, podobny do prowadzonego obecnie przez KSF monitoringu
akcji kredytowej i cen aktywów (np. nieruchomości). Monitoring ten mógłby stać się podstawą do późniejszych działań nadzorczych, takich jak wprowadzenie, na postawie bufora ryzyka
systemowego, „bufora węglowego”.

•

KNF powinna rozważyć wprowadzenie limitu ekspozycji kredytowych dla „brudnych” sektorów gospodarki, narażonych na „osierocenie” ich rynkowych aktywów.

•

KNF mogłaby wprowadzić, powiązane z kryteriami klimatycznymi wskaźniki, odpowiadające
obowiązującym obecnie wskaźnikom DTI lub LTV. Mogłaby też uwzględnić kryteria klimatyczne w ramach obliczania tych wskaźników, lub zobowiązać do tego nadzorowane banki.
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NADZÓR KNF NAD TOWARZYSTWAMI FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
•

KNF powinna, w ramach procedury BION, analizować czy ryzyko klimatyczne jest należycie
uwzględniane w systemach zarządzania ryzykiem przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
(TFI).

•

KNF powinna w ramach swojego nadzoru analizować, czy zarządzający aktywami angażują się
w wykonywanie praw udziałowych w spółkach portfelowych w najlepszym interesie uczestników funduszu, m.in. poprzez uwzględnienie ryzyka klimatycznego. W tym celu KNF powinna
analizować czy TFI posiadają politykę wykonywania praw głosu z posiadanych przez nie akcji.

•

KNF powinna z najwyższą uwagą dokonać analizy wypełniania przez TFI obowiązku publikacji
polityki zaangażowania, który podmioty te musiały wypełnić w 2020 roku. Komisja powinna
sprawować nadzór nad treścią publikowanych polityk zaangażowania, w tym uwzględnienia
przez nie ryzyka klimatycznego i potencjalnie wyższych zwrotów ze zrównoważonych inwestycji.

•

KNF powinna także, w ramach swoich działań nadzorczych, analizować zgodność późniejszego głosowania zarządzających funduszami z tymi politykami.

GREENWASHING
•

KNF powinna opracować i opublikować strategię przeciwdziałania greenwashingowi, obejmującą wizyty nadzorcze oraz tematyczne działania nadzorcze, takie jak analiza informacji
dotyczących zrównoważonego profilu instrumentów finansowych - przekazywanych klientowi
zarówno w ramach informacji przedkontraktowych jak i tych zawartych w dokumentach typu
KIID, KID czy prospekt emisyjny funduszu.

•

Strategia powinna powstać i zostać zakomunikowana rynkom i opinii publicznej, w celu
wysłania jasnego sygnału co do oczekiwań nadzorcy w tym zakresie.

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE
•

KNF powinna rozwijać swoje kompetencje w zakresie raportowania kwestii klimatycznych i
aktywnie komunikować się z rynkiem, co do swoich oczekiwań nadzorczych. Rola regulatora
rynku w odniesieniu do informacji niefinansowych musi polegać na ścisłej weryfikacji i proaktywnym kwestionowaniu ujawnianych przez firmy informacji niefinansowych, zwłaszcza tam,
gdzie informacje te są niejasne, nieścisłe lub wieloznaczne.

•

Ponadto, regulator powinien pełnić rolę promotora dobrych standardów i praktyk, przyczyniając się tym samym do zwiększenia porównywalności ujawnianych informacji. Rola regulatora musi więc polegać na kształtowaniu zachowań nadzorowanych podmiotów, a nie jedynie
na reagowaniu na rażące przypadki naruszeń.
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SYSTEM FINANSOWY
A ZMIANY KLIMATYCZNE
1.1. ZIELONY KRWIOBIEG GOSPODARKI

1

Współczesny system finansowy często jest nazywany krwiobiegiem gospodarki. W istocie, ciężko
wyobrazić sobie działalność ekonomiczną bez dostępu do kredytu, ubezpieczenia lub możliwości
pozyskania finansowania z pomocą emisji akcji lub obligacji. 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 (np. poprzez podatek węglowy lub subsydia dla proekologicznych przedsięwzięć), promowaniu rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej oraz inwestycjach publicznych. W szczególności, polityki te powinny prowadzić do realizacji narodowych
deklaracji dotyczących redukcji emisji, złożonych zgodnie z Porozumieniem Paryskim (Nationally
Determined Contributions).
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.
Sektor prywatny chętnie zresztą uczestniczy w tej transformacji, nierzadko wyprzedzając inicjatywy publiczne - popyt na zrównoważone usługi i produkty finansowe wśród inwestorów jest wysoki, a przekonanie, że tego typu inwestycje wiążą się z niższa stopą zwrotu odeszło już do lamusa.
Mniej oczywista, choć nie mniej istotna, jest w tym kontekście rola banków centralnych oraz
regulatorów i nadzorców 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 na całym świecie już podejmuje konkretne
działania. Podążają one w dwóch, odmiennych ze względu na cel, kierunkach. Są nimi mitygowanie ryzyka, jakie stwarzają dla systemu finansowego zmiany klimatyczne oraz aktywne promowanie zrównoważonych finansów na rynku.
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1.2. ZRÓWNOWAŻONE FINANSE
Pojęcie zrównoważonych finansów (sustainable finance) nie jest jednoznaczne. 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
przyjęte niedawno rozporządzenie dotyczące europejskiej Taksonomii.
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 finanse mogą zatem dotyczyć zarówno działań obejmujących ochronę klimatu,
jak i szerzej rozumianego środowiska. Ponadto, mogą również brać pod uwagę kwestie społeczne, w tym pracownicze, jak i zagadnienia tzw. dobrego zarządu w przypadku firm. W tym sensie,
pojęcie zrównoważonych finansów 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).
Warto jednak pamiętać, że choć społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych zazwyczaj wiąże się z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych, to
wskaźniki i oceny traktujące je w sposób jednorodny mogą wprowadzać w błąd. Wszak w wielu
firmach, wdrożenie najwyższych standardów pracowniczych lub dobrych praktyk zarządzania
(na przykład Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW,
2016)), nie oznacza wcale, że ich działalność przestała negatywnie oddziaływać na klimat lub
bioróżnorodność.
A zatem, pojęcie zrównoważonych finansów 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. Należy jednak pamiętać, że nie jest ono pojęciem jednorodnym. W
obszarze ochrony klimatu, czy szerzej środowiska, zrównoważone finansowanie może dotyczyć
zarówno zwiększania środków dostępnych na inwestycje o “zielonym” lub zrównoważonym
profilu (z ang. financing green) jak i “zazieleniania” przepływów finansowych i instrumentów,
przy pomocy których się one odbywają (z ang. greening finance). Pojęcie zrównoważonego finansowania obejmuje zatem inwestycje w odnawialne źródła energii, ale także kreowanie nowych
instrumentów finansowych, takich jak zielone obligacje.

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 finansowego.
Z punktu widzenia takiej definicji, skuteczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym nie musi koniecznie oznaczać inwestowania wyłącznie w zeroemisyjne aktywa. Przykładowo, fundusz inwestycyjny
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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 ryzyka 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. 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). Na przykład,
w miarę intensyfikacji zjawisk powodziowych spadać będą ceny nieruchomości położonych na
terenach zagrożonych zalaniem. Stracą na tym ich właściciele.

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 państw (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
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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).
Schemat 1. Schemat Inevitable Policy Response

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 odszkodowania, naprawienie
szkód 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, toczyły się cztery takie sprawy. Jedna z nich, Development YES – Open-Pit Mines NO v.
Group PZU S.A. (przed Krajowym Punktem Kontaktowym OECD, związana z przestrzeganiem
przez PZU S.A. Wytycznych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych), dotyczy pośredniego
wpływu grupy ubezpieczeniowej PZU na zmiany klimatyczne poprzez oferowanie ubezpieczeń
dla sektora węglowego (CCLW, 2020). Kolejną jest tocząca się obecnie precedensowa sprawa
Greenpeace przeciwko spółce PGE GiEK o osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 roku
(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, 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
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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 ryzyk klimatycznych, 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 udzielenia przez kredytobiorców dodatkowych zabezpieczeń, lub zwiększą wagę ryzyka ich kredytów,
czego konsekwencją będą wyższe wymogi kapitałowe dla ich udzielania. Może to wpłynąć na
ograniczenie 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). Modelowanie wpływu zmian klimatycznych na globalną
stabilność finansową wskazuje, że skutki zmian klimatu mogą zwiększyć częstotliwość kryzysów
bankowych od 26% do 248% (Dietz et al, 2016).
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
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).
Ze względu na ich gwałtowny i trudny do przewidzenia charakter, prognozowanie wpływu zmian
klimatycznych na inflację jest istotnym wyzwaniem, (Debelle, 2019).
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.
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Schemat 2. Transmisja ryzyka fizycznego w systemie

Schemat 3. Transmisja ryzyka transformacyjnego w systemie

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.
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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.
est 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’.

1.5. FINANSOWANIE SPRAWIEDLIWEJ
TRANSFORMACJI I ODPORNY SYSTEM
FINANSOWY
Ani greening finance ani financing green nie są celami same w sobie. Postulat dekarbonizacji
europejskich gospodarek, w tym polskiej, do roku 2050 wymagać będzie znacznych nakładów
finansowych. Według Climate CAKE, w Polsce koszt dekarbonizacji samej tylko energetyki wyniesie €180 mld w latach 2021-2050 (Climate CAKE, 2019). Pomimo spodziewanych, sowitych dotacji unijnych na ten cel (Polska, po spełnieniu określonych warunków, będzie największą beneficjentką europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji), środki publiczne nie będą wystarczające. Dlatego,
niezbędne są nowe polityki publiczne mobilizujące kapitał prywatny w kierunku zrównoważonych
inwestycji z jednej strony, a z drugiej czyniące inwestycje szkodliwe dla klimatu nieopłacalnymi.
Ponadto, warto zdać sobie sprawę, że ryzyko klimatyczne nie dotyka wyłącznie bankowych bilansów. Od kilku lat, systematycznie rośnie choćby stopa oszczędności Polek i Polaków (ZBP, 2018).
Wprowadzony niedawno emerytalny program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), zakłada
inwestycje przekazanych do PPK oszczędności w obligacje (przede wszystkim skarbowe) i notowane
na giełdzie akcje spółek, których działalność nierzadko obarczona jest ryzykiem klimatycznym, tym
samym wystawiając na to ryzyko przyszłe emerytury. Konieczne jest zatem nie tylko mitygowanie tego
ryzyka (na przykład poprzez wymóg transparentności spółek publicznych w tym obszarze), ale także
wprowadzanie na rynek finansowy nowych, innowacyjnych instrumentów, umożliwiających bezpieczne
inwestowanie w zrównoważone aktywa. Do nich należą choćby zielone i zrównoważone obligacje czy
też zgodne z celami Porozumienia Paryskiego giełdowe indeksy akcji.
Jednocześnie, wraz z popularyzacją idei zrównoważonego inwestowania i poszerzeniem oferty produktowej w tej dziedzinie, rośnie ryzyko tak zwanego greenwashingu, czyli wprowadzania inwestorów w
błąd co do faktycznych środowiskowych właściwości produktów. Tego rodzaju manipulacje spowalniają
nie tylko proces greening finance ale także ograniczają strumień kapitału na rzeczywiście zrównoważone inwestycje.
Wreszcie, warto podkreślić, że zrównoważone finansowanie to nie tylko zielone inwestycje i mitygowanie ryzyk klimatycznych. Zrównoważone instrumenty finansowe stwarzają nowe szanse dla rozwoju
rynków kapitałowych na świecie i w Polsce. W latach 2016-2018, wartość zrównoważonych aktywów,
w tym zielonych obligacji czy kontraktów terminowych rozliczanych w oparciu o wartość indeksy ESG,
wzrosła na pięciu największych rynkach świata o ponad ½ do 30 bilionów dolarów (GSIF, 2018). Liderką
była Europa, która odnotowała najwyższą wartość, aż 14 bilionów dolarów (46% rynku). I to pomimo,
że gdy chodzi o wartość innych kategorii aktywów, nasz kontynent jest zazwyczaj daleko za Stanami
Zjednoczonymi.
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Jednocześnie, wiele zrównoważonych instrumentów notuje wyższe wzrosty i oferuje tańsze
możliwości pozyskania kapitału niż tradycyjne aktywa. Tak jest choćby w przypadku zielonych obligacji emitowanych przez amerykańskie samorządy (Brookings, 2018), które uzyskiwały
rentowność niższą średnio o 0,06% od regularnych odpowiedników, lub zrównoważonych funduszy inwestycyjnych przynoszących wyższe zyski niż te tradycyjne (FT, 2020). Co ważne, ten trend
utrzymał się nawet w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. I choć wiele z tak zwanych
funduszy ESG selekcjonuje inwestycje nie tylko oparciu o czynniki środowiskowe (E), ale także
choćby zarządcze (G), to ich przewaga w ostatnich miesiącach związana była przede wszystkim z
eliminacją z portfela aktywów z sektora ropy i gazu na rzecz niskoemisyjnych źródeł, a nie inwestycjami w sprawnie zarządzane spółki. W tym sensie, rozwój zrównoważonych aktywów jest nie
tylko powinnością wynikającą z umów międzynarodowych i sposobem na ograniczenie ryzyka,
ale także okazją do rozwinięcia rynku nowych, innowacyjnych produktów finansowych, również
w Polsce.
Niniejsza publikacja po pierwsze analizuje kluczowe obszary zrównoważonych finansów i ryzyk
klimatycznych wymagające interwencji regulatorów. Do tych obszarów należą wpływ ryzyk
klimatycznych na emerytury w ramach PPK, raportowanie przez spółki publiczne informacji o ich
wpływie na zmiany klimatyczne i ryzyku klimatycznym ich dotyczącym, a także greenwashing.
Po drugie, opracowanie niniejsze poddaje analizie kompetencje Narodowego Banku Polskiego
i Komisji Nadzoru Finansowego w obszarach ryzyka klimatycznego i promowania zrównoważonego finansowania. Po trzecie, dokonana zostaje analiza porównawcza działań polskich regulatorów rynku na tle ich zagranicznych odpowiedników. Wreszcie, raport niniejszy zawiera szereg
rekomendacji dla NBP, KNF oraz innych podmiotów i decydentów politycznych.
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KLIMATYCZNE WYZWANIA
DLA POLSKIEGO RYNKU
FINANSOWEGO
2.1. WPROWADZENIE

2

Skutki zmian klimatycznych kojarzone są przede wszystkim z ryzykiem fizycznym, takim jak natężenie kataklizmów pogodowych, wzrost poziomu oceanów czy pustynnienie dotychczas żyznych
terenów. Ze względu na poziom skomplikowania tych mechanizmów i długi horyzont czasowy,
poziom tego ryzyka pozostaje jednak bardzo trudny do oszacowania. Ponadto, ze względu na
relatywnie krótki horyzont czasowy przedsięwzięć podejmowanych na rynku finansowym, ryzyko
to jest często wciąż niedoceniane przez spółki (nie tylko publiczne), a co za tym idzie inwestujące
w nie fundusze i inwestorów indywidualnych. Podobnie jest zresztą w przypadku ryzyka transformacyjnego i odpowiedzialności prawnej. Tempo zmian regulacyjnych przy jednoczesnym braku
informacji co do emisyjności i oddziaływania na środowisko poszczególnych biznesów, znacznie
utrudnia ocenę ich rentowności w długim terminie. O ile w przypadku opartych na węglu koncernów energetycznych, ocena ta może być dokonana przez inwestora indywidualnego względnie
rzetelnie, nawet na podstawie materiałów prasowych, to w przypadku kopalni innych surowców, producentów odzieży czy przemysłu spożywczego, będzie ona już znacznie trudniejsza.
Zwłaszcza, że temat polityki klimatycznej wciąż pozostaje poza finansowym mainstreamem.

W istocie, potencjał wpływu rynków finansowych i ich modus operandi na wypełnienie postanowień Porozumienia Paryskiego jest w wielu aspektach niedostrzegany. Głównym postulatem
pozostaje zaprzestanie finansowania spółek węglowych lub naftowych przez banki czy pozbycie
się przez szeroko rozumianych inwestorów papierów wartościowych takich spółek (divestment).
Jednak potencjał inwestycyjny oszczędności emerytalnych (w kontekście ogromnych środków
potrzebnych na transformację w kierunku zeroemisyjnym) czy operacji otwartego rynku banków
centralnych jest wciąż zbyt rzadko postrzegany jako wart interwencji regulacyjnej. Dotychczas,
niewiele uwagi poświęcono również nowym, umożliwiającym skierowanie większych strumieni
finansowych w kierunku zrównoważonych inwestycji, instrumentom finansowym takim jak zielone
obligacje czy fundusze inwestycyjne o profilu zrównoważonym.

2.2. ZRÓWNOWAŻONE FINANSE JAKO
WSPÓLNY OBOWIĄZEK I NOWA SZANSA
DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW NA RYNKU
FINANSOWYM
Tymczasem, postulaty greening finance i financing green wymagają zdecydowanych działań nie
tylko ustawodawców ale także regulatorów rynku i banków centralnych, w każdym aspekcie
funkcjonowania rynków finansowych. Konieczność podjęcia działań lub wprowadzenia zmian do
sposobu podejmowania decyzji dotyczy bowiem wszystkich uczestników tych rynków.
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Banki powinny uwzględnić wszystkie ryzyka klimatyczne oraz
wpływ kredytowanej działalności na środowisko w ocenach zdolności kredytowej klientów, zarówno gospodarstw domowych jak i
przedsiębiorstw. Jednocześnie, banki powinny dokonywać regularnej oceny wpływu ryzyk klimatycznych na ich własne bilanse,
przede wszystkim przy pomocy wewnętrznych testów warunków
skrajnych oraz partycypacji w globalnych inicjatywach takich jak
jak Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF, 2020).

BANKI

Banki powinny także wyznaczyć plany dekarbonizacji swoich
portfeli kredytowych oraz działalności operacyjnej. Tego rodzaju
strategię przedstawił ostatnio jeden z największych na świecie
bank HSBC, który zobowiązał się do pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zerowych emisji netto własnych operacji do roku 2030 lub wcześniej (HSBC, 2020).
Ponadto, banki powinny rozwijać ofertę produktową w obszarze finansowania inwestycji zrównoważonych, takich jak choćby uruchomione niedawno przez polskie instytucje kredyty na
inwestycje w instalacje fotowoltaiczne (zob. na przykład PKO
BP Ekopożyczka). Warte rozważenia byłyby także tzw. zielone
kredyty (ang. green loans) umożliwiające korzystne finansowanie
zgodnych z najwyższymi standardami środowiskowymi przedsięwzięć, takich jak budowa samowystarczalnego energetycznie
domu czy termoizolacja już istniejącego budynku.

ZARZĄDZAJĄCY
FUNDUSZAMI
INWESTYCYJNYMI

ZARZĄDZAJĄCY
FUNDUSZAMI
EMERYTALNYMI
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Rola zarządzających funduszami inwestycyjnymi jest dwojaka.
Po pierwsze, powinni oni wprowadzić polityki i procedury zarządzania ryzykami klimatycznymi dla ich poszczególnych funduszy,
tym samym chroniąc inwestorów przed tymi ryzykami. Ponadto,
powinni oni wykorzystać swoją zdolność wpływania na znajdujące się w ich portfelach spółki poprzez głosowanie na walnych
zgromadzeniach i bezpośredni dialog z zarządami, by wymuszać
dążenie przez te spółki do neutralności klimatycznej na podstawie wiarygodnych, zawierających cele pośrednie, strategii.
Po drugie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi powinni tworzyć zróżnicowane produkty o profilu zrównoważonym,
umożliwiające inwestowanie we wspierające dekarbonizację
inwestycje. W tym kontekście, zarządzający funduszami powinni
kierować się najwyższymi standardami środowiskowymi, unikając
niezgodnych z rzeczywistością eko-etykiet, czyli greenwashingu.
Na zarządzających funduszami emerytalnymi, zwłaszcza tymi z
obowiązkowym lub automatycznym uczestnictwem, powinni z
kolei regularnie informować o składzie lub przynajmniej profilu klimatycznym portfeli (np. poprzez wskazanie zgodności ich
kolektywnego profilu z Porozumieniem Paryskim). Ocenę tej
zgodności umożliwiają takie instrumenty jak choćby Transition
Pathway Initiative (TPI, 2020).

Jednocześnie, przyszli emeryci powinni otrzymać możliwość
wyboru produktu o profilu klimatycznym zgodnym z ich wolą,
jak na przykład fundusz inwestujący wyłącznie w spółki poniżej
pewnego progu emisyjności lub takie, które zobowiązały się do
osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050.

GIEŁDY PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I
ADMINISTRATORZY
INDEKSÓW
(WSKAŹNIKÓW)

DOMY
MAKLERSKIE
I DORADCY
INWESTYCYJNI
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Warto podkreślić, że wielu zarządzających funduszami emerytalnymi często korzysta z gotowych rozwiązań, takich jak indeksy
giełdowe, w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Polega
to na przykład na biernym inwestowaniu w koszyk akcji lub obligacji, zgodnych ze składem danego indeksu. Dlatego, giełdy
lub administratorzy indeksów giełdowych powinni rozbudować
ofertę produktową o wskaźniki umożliwiające zrównoważone
inwestowanie. Zresztą, w przypadku niektórych administratorów,
zgodnie z nowym unijnym prawem, wprowadzenie do oferty tzw.
Wskaźnika Transformacji Klimatycznej (ang. Climate Transition
Benchmark) będzie obowiązkiem w perspektywie 2022 roku (EU
Benchmark Regulation).
Warto także dodać, że giełdy są często doskonale sytuowane, by
wprowadzać i ekzekwować wysokie standardy, w tym klimatyczne, od notowanych na nich spółek. Przykładem takich standardów w polskim kontekście są Dobre Praktyki Spółek notowanych
na GPW (GPW, 2016). Standardy w zakresie choćby raportowania przez spółki ryzyk klimatycznych, unikania greenwashingu
lub oferowania ekologicznych produktów finansowych, mogłyby
zostać wprowadzone do Dobrych Praktyk lub zawarte w zupełnie
nowej tego rodzaju polityce.
Domy maklerskie i doradcy inwestycyjni działają na froncie
kontaktów z inwestorami. Spoczywa na nich zatem odpowiedzialność za dobranie instrumentów finansowych właściwych z
punktu widzenia potrzeb tychże klientów. Podmioty te powinny zatem dokładać wszelkich starań, by z jednej strony zebrać
dokładne informacje o apetycie klienta na ryzyko klimatyczne
oraz preferencjach w obszarze środowiska z drugiej. Powinni
oni także dbać o systematyczne rozbudowywanie swojej oferty
o zrównoważone instrumenty, w tym zielone i zrównoważone
obligacje. Jednocześnie, zarówno domy maklerskie jak i doradcy
inwestycyjni powinni dbać o zachowanie najwyższych standardów przeciwdziałania greenwashingowi.
Rola tych podmiotów jest także doniosła w kontekście rozwijania
rynków na zrównoważone produkty. Domy maklerskie powinny
rozważyć preferencyjne traktowanie tego rodzaju instrumentów,
co pozwoliłoby również im uzyskać status zgodny z postanowieniami Porozumienia Paryskiego.

INWESTORZY
INDYWIDUALNI

Inwestorzy indywidualni niesłusznie bywają sprowadzani do
pozycji podrzędnej względem instytucjonalnych odpowiedników. Mają oni bowiem prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu, a przy osiągnięciu stosownego progu posiadania (w
Polsce to 1/20 kapitału zakładowego), także zgłaszania projektów uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy (podczas WZA,
w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mogą
zgłaszać wszyscy akcjonariusze). Próg ten może być osiągnięty poprzez tworzenie grup inwestorów wspierających konkretne postulaty. W Polsce, inwestorów zrzesza Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych, które mogłoby pośredniczyć w
tworzeniu grupy inwestorów zaangażowanych w kwestie klimatyczne. Inwestorzy indywidualni powinni zatem organizować się
w celu wprowadzania postulatów pro-ekologicznych pod obrady
walnych zgromadzeń akcjonariuszy, forsowania strategii neutralności klimatycznej i odrzucania niezgodnych z Porozumieniem
Paryskim postulatów.
Mogą także postulować nieudzielenie absolutorium zarządowi, który na przykład nie dopełnia obowiązku rzetelnego raportowania ryzyk klimatycznych czy uwzględniania ich w strategii
korporacyjnej. Inwestorzy mogą też domagać się podjęcia przez
Komisję Nadzoru Finansowego działań w przypadku choćby
niewykonywania przez spółki obowiązku raportowania niefinansowego, w tym w obszarze klimatu.
Szlaki tego rodzaju aktywizmu na walnych zgromadzeniach
spółek, przetarły zresztą w Polsce organizacje aktywistów klimatycznych jak na przykład ClientEarth (WZA Enei i Energi) oraz
Greenpeace (zgłoszenie kandydata na Prezesa PGE).

SPÓŁKI
PUBLICZNE

Na chwilę obecną, to właśnie obowiązek raportowania informacji
niefinansowych, w tym dotyczących wpływu na środowisko naturalne i ekspozycji na ryzyko klimatyczne, jest głównym obowiązkiem części spółek publicznych w obszarze klimatu. Podmioty te
powinny publikować dokładne informacje na temat ryzyk klimatycznych ich dotyczących oraz wpływu ich biznesów na środowisko. Niestety, jak wskazują badania, wiele spółek wciąż uchyla się
od pełnego i prawidłowego wykonywania tego obowiązku.
Ponadto, spółki publiczne powinny dokonać kompleksowego
audytu klimatycznego ich działalności i przedstawić swoje strategie osiągnięcia neutralności klimatycznej, zgodne z celami
Porozumienia Paryskiego.

FUNDUSZE
VENTURE CAPITAL
I PRIVATE EQUITY
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Fundusze venture capital i private equity zazwyczaj inwestują w
spółki nowopowstające lub takie, których akcje nie są przedmiotem obrotu na giełdzie (niepubliczne). Jednocześnie, ich horyzont
inwestycyjny nie przekracza zazwyczaj 6 lat. To stwarza pokusę
inwestowania w biznesy narażone na wysokie ryzyko klimatyczne
w długim okresie, w celu szybkiej odsprzedaży, zanim jeszcze

zdąży się ono zmaterializować. Fundusze te powinny jednak
wypracować własne polityki zrównoważonego rozwoju, uniemożliwiające im inwestycje w wysokoemisyjne spółki lub zobowiązujące je do opracowania strategii dekarbonizacji tego rodzaju
przedsięwzięć. Polityki te powinny zostać udostępnione wszystkim inwestorom tych funduszy. W tym kontekście, wśród funduszy private equity, pojawił się już trend ‘buy dirty, sell clean’,
który powinien być kontynuowany i zinstytucjonalizowany.
Jednocześnie, warto podkreślić, że fundusze te pełnią ważną rolę
w procesie transformacji w kierunku zeroemisyjnym. Ich nastawienie na wyższe niż tradycyjne fundusze inwestycyjne ryzyko
niepowodzenia inwestycji, pozwala im kierować kapitał w kierunku najbardziej innowacyjnych projektów, mogących mieć fundamentalne znaczenie dla tempa dekarbonizacji.

BANKI
ROZWOJU

Banki i inne instytucje rozwoju, takie jak choćby Europejski Bank
Inwestycyjny lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, zapewniają kapitał na rozwój inwestycji wszędzie tam, gdzie ryzyko
dla inwestorów prywatnych jest postrzegane przez tych ostatnich jako zbyt wysokie. Podmioty te posiadają zatem niezwykłą
moc decyzyjną co do tego, które przedsięwzięcia będą wspierać
swoim kapitałem i w jaki sposób. Jako instytucje inwestujące
kapitał publiczny, powinny one zatem kierować się najwyższymi
standardami w obszarze ochrony klimatu, znajdującymi odzwierciedlenie w ich strategiach inwestycyjnych.
Tego rodzaju politykę ogłosił w 2019 roku EBI, który do końca
2021 zaprzestanie finansowania paliw kopalnych, a w latach
2021-2030 uruchomi finansowanie zrównoważonych projektów o
wartości biliona euro (EBI, 2019).

BANKI
CENTRALNE
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Banki centralne odgrywają podwójną rolę w kontekście zrównoważonych finansów. Po pierwsze, jako stróże stabilności systemu
finansowego, odpowiadają za zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Po drugie, jako podmioty prowadzące politykę monetarną,
stają się często nabywcami papierów wartościowych (przede
wszystkim obligacji) skarbowych, komunalnych i korporacyjnych.
Dodatkowo, decydują także o tym, jakie papiery wartościowe
mogą być przyjmowane w zastaw przy udzielaniu kredytów innym
bankom. Dlatego tak ważne jest, aby banki centralne wypracowały własne polityki inwestycyjne w obszarze klimatu. Do
pożądanych rozwiązań należy choćby unikanie skupu papierów
wartościowych spółek o negatywnym wpływie na środowisko.
Rozważenia także wymaga przyznanie preferencyjnego ratingu
instrumentom emitowanym przez spółki przyjazne klimatowi,
również w kontekście zastawu. Minimalnym wymogiem powinno
jednak być unikanie skupu papierów wartościowych podmiotów
niewykonujących pełnego raportowania niefinansowego, przede
wszystkim w obszarze wpływu na środowisko czy podmiotów
nieposiadających strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej,
zgodnych z celami Porozumienia Paryskiego.

PAŃSTWA
I SAMORZĄDY

Państwa i samorządy także uczestniczą w rynku finansowym, jako
emitenci obligacji skarbowych i komunalnych. Odgrywają zatem
ważną rolę jako liderzy rynku zielonych i zrównoważonych obligacji. W istocie, jak wskazują przykłady z Belgii i Irlandii, emisja zielonych obligacji skarbowych była zaczątkiem rozwoju rynku takich
papierów dłużnych na poziomie korporacji (GRI, 2020). Polska była
protagonistką na rynku zielonych obligacji skarbowych w 2016
roku. Od tego czasu wracała na rynek trzy razy. Na emisję takich
obligacji zdecydował się jak dotąd tylko jeden polski samorząd,
choć na rynku pojawiło się już kilka emisji korporacyjnych. Jako
czołowi emitenci obligacji oraz inwestorzy publiczni, państwa i
samorządy powinny w jak największym stopniu korzystać z innowacyjnych zrównoważonych instrumentów finansowych w celu
pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych.

AGENCJE
RATINGOWE

Do zadań agencji ratingowych należy ocena wiarygodności kredytowej podmiotów działających na rynku finansowym, w szczególności tych emitujących akcje i obligacje. Pokłosiem kryzysu finansowego z 2009 roku jest zresztą obecna restrykcyjna regulacja
tych podmiotów w Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do inwestorów, którzy często kierują się krótszym horyzontem czasowym (również z braku środków na analizy i dostępności danych),
agencje ratingowe mogą i powinny dokonywać kompleksowej
oceny wpływu ryzyk klimatycznych na długoterminową kondycję
ocenianych podmiotów.

2.3. GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA
W KONTEKŚCIE TOCZĄCEJ SIĘ OBECNIE
DEBATY PUBLICZNEJ
Postanowienia Porozumienia Paryskiego jasno wskazują na konieczność uspójnienia wszystkich
globalnych przepływów finansowych ze scenariuszem, w którym średnia globalna temperatura wzrośnie o nie więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza w perspektywie 2100 roku. Spełnienie tego
postulatu wymaga zmiany paradygmatu dotychczasowego funkcjonowania rynków finansowych
oraz zidentyfikowania obszarów, w których zmiana ta odniesie największy wpływ. Zmiana ta
bezsprzecznie wymagać będzie podjęcia działań legislacyjnych przez ustawodawców różnych
szczebli.
Tym niemniej, wiele działań w kierunku wypełnienia celu Porozumienia Paryskiego może być podjęte już dziś, na podstawie obowiązujących przepisów i przy wsparciu międzynarodowych standardów branżowych. To dlatego, że niektóre rodzaje postępowania uczestników rynku finansowego
niezgodne z polityką klimatyczną, pozostają także w sprzeczności z obowiązującym prawem. Do
nich należą między innymi nienależyte uwzględnienie ryzyka klimatycznego, niewykonywanie lub
niepoprawne wykonywanie obowiązku raportowania niefinansowego i greenwashing.
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2.3.1. RYZYKO KLIMATYCZNE A PRZYSZŁE
EMERYTURY: PRZYPADEK PRACOWNICZYCH
PLANÓW KAPITAŁOWYCH
Często pomijanym wymiarem oszczędności emerytalnych w formie funduszy jest ich inwestycyjny charakter. Tymczasem, w kontekście zrównoważonego finansowania, to ten właśnie aspekt
emerytalnych oszczędności wydaje się najistotniejszy. Decydując się na inwestowanie ich w
instrumenty finansowe, akcje czy obligacje, decydenci polityczni (w przypadku obowiązkowych
funduszy emerytalnych) lub przyszli emeryci (w przypadku funduszy dobrowolnych) zwiększają
podaż kapitału na rynku. Kluczowym pytaniem jest zatem, w jaki sposób środki te zostaną zainwestowane oraz czy inwestycje te będą zgodne z Porozumieniem Paryskim, polityką klimatyczną
danego państwa i, wreszcie, preferencjami samych emerytów in spe.
Świadomość co do znaczenia tych decyzji przebija się już do opinii publicznej w państwach o
długiej tradycji inwestowania oszczędności emerytalnych w pozapaństwowe fundusze inwestycyjne. Należy do nich Wielka Brytania, gdzie całkowita wartość prywatnych oszczędności emerytalnych w latach 2016-2018 wynosiła ponad 6 bilionów funtów, z czego 3 biliony funtów należały
do osób przed wiekiem emerytalnym. Jednocześnie, 53% społeczeństwa objęte było prywatnymi
programami emerytalnymi (ONS, 2019).
Nie przez przypadek zatem, to właśnie w tym kraju powstała organizacja Make My Money Matter
(MMMM, 2020), aktywizująca przyszłych emerytów do wywierania presji na fundusze emerytalne, aby te przyjęły strategię zrównoważonego finansowania oraz zwiększyły transparentność na
temat sposobu inwestowania środków. Według MMMM, zrównoważone inwestowanie oszczędności emerytalnych może mieć nawet dwadzieścia siedem razy większy wpływ na ochronę klimatu niż zaprzestanie latania samolotem i przejście na dietę wegańską. Aż 68% Brytyjczyków deklaruje chęć, by ich oszczędności były inwestowane z uwzględnieniem nie tylko zysków ale także
wpływu na klimat. Tymczasem, informacje na temat strategii pomnażania ich przyszłych emerytur
pozostają tajemnicą handlową zarządzających funduszami emerytalnymi (APPG, 2020).
Na interwencję w tej sprawie zdecydowali się brytyjscy decydenci polityczni. W 2019 roku, z
inicjatywy członków Izby Lordów, do Ustawy Emerytalnej zaproponowane zostały zapisy zobowiązujące zarządzających funduszami emerytalnymi do adekwatnego zarządzania ryzykiem
klimatycznym oraz zwiększenia transparentności, w tym raportowania zgodnie z międzynarodowym systemem opracowanym przez Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD)
przy Financial Stability Board (TCFD, 2020). Choć TCFD pozostaje aktualnie dobrowolnym systemem, według inicjatorów Ustawy Emerytalnej, dodatkowe obowiązki raportowania umożliwią
przyszłym emerytom większą kontrolę nad celami, w które inwestowane są ich oszczędności,
a bezpośredni nakaz uwzględnienia ryzyka klimatycznego zwiększy prawdopodobieństwo, że
decyzje inwestycyjne należycie je odzwierciedlą. Projekt przechodzi obecnie przez kolejny etap
ustawodawczy w brytyjskiej Izbie Gmin (House of Commons, 2020). Jednocześnie, brytyjski minister finansów zapowiedział objęcie obowiązkowym raportowaniem TCFD wszystkich dużych firm
w Wlk. Brytanii do roku 2025 (HMT, 2020).
W Polsce, poza działającym relatywnie niedługo systemem Otwartych Funduszy Emerytalnych
(OFE), prywatne fundusze emerytalne dopiero się rozwijają. Ważnym krokiem w tym kontekście
było powołanie w 2018 roku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z Ustawą o PPK,
wszyscy pracownicy zostają automatycznie objęci programem w ramach tzw. III filaru polskiego
systemu emerytalnego, a rezygnacja z udziału w nim wymaga pisemnego oświadczenia. Dzięki
tego rodzaju bodźcowi, wielkość środków trafiających do PPK ma szansę być nieco większa,
niż gdyby oświadczenia wymagało przystąpienie do programu. Ważną zachętę stanowi fakt, że
oszczędzającym w ramach PPK dodatkowe, nieopodatkowane PIT środki wpłaca jego pracodawca oraz państwo. Oszczędności zgromadzone w PPK inwestowane są w ramach funduszy
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zarządzanych przez prywatne podmioty - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zgodnie z
ustawą, zależnie od ilości czasu pozostałego do emerytury posiadacza oszczędności, część z nich
inwestowana jest w akcje a pozostała część w obligacje.
Schemat 4. Struktura portfela PPK w zależności od wieku uczestnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o PPK

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec września 2020 roku, czyli de facto
po roku funkcjonowania, wartość funduszy w PPK wynosiła prawie 2 mld złotych a około 40%
pracowników zdecydowało się przystąpić (lub raczej pozostać w programie) (KNF, 2020). Te
statystyki nie obejmują jednak pracowników firm poniżej 20 pracowników, które zobowiązane są
do wprowadzenia programu dopiero od 2021 roku. Najprawdopodobniej, środki inwestowane w
ramach PPK będą się zatem systematycznie zwiększać.
Zgodnie z przepisami Ustawy o PPK, zarządzający tymi funduszami mają ograniczone możliwości inwestowania na rynku akcji. Większość środków powinna być alokowana w papiery największych spółek notowanych na polskiej giełdzie, znajdujących się z indeksie WIG20
(oraz w ograniczonym zakresie w WIG40). Jedynie dziesięć procent środków przeznaczonych
na inwestycje w akcje może być inwestowana w spółki notowane na zagranicznych rynkach.
W praktyce, anegdotyczne dowody wskazują, że ze względu na niską marżę przewidzianą
w przepisach dla funduszy zarządzających PPK, gros środków inwestowana jest wyłącznie
w WIG20 (Tabela 1). Wraz z upływem czasu do emerytury, coraz większa część środków inwestowana jest w, uważane za bezpieczniejsze instrumenty, obligacje.
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Tabela 1. Skład indeksu WIG20 i emisyjność poszczególnych segmentów

BRANŻA

Energia

Paliwa

Przemysł

Handel

Finanse TMT

Spółki

JSW

LOTOS

KGHM

ALLEGRO ALIOR

CDPROJEKT

PGE

PGNIG

CCC

PEKAO

CYFROWY POLSAT

TAURONPE

PKN

DINOPL

PKOBP

ORANGE PL

ORLEN

LPP

PZU

PLAY

SANPL

Łączne
emisje Co2 objęte
EU ETS
[mln tCO2, 2019]

85

24

4

<1

~0

~0

Emisje CO2 (%)

75%

21%

3%

0%

0%

0%

Udział w Indeksie
WIG20 (%)

4%

12%

10%

27%

24%

23%

Takie obostrzenia oznaczają de facto, że zarządzający mają niewielkie pole manewru, nawet jeżeli zidentyfikują poważne ryzyka klimatyczne dla spółek w indeksie. Na chwilę obecną, uczestnicy
PPK nie otrzymują szczegółowych informacji co do tego, jak inwestowane są ich środki.
Rozwiązania te stoją w sprzeczności z celami zrównoważonego finansowania oraz celem dekarbonizacji polskiej gospodarki w ogóle. Fundusze emerytalne pozostają jednym z największych źródeł
skumulowanych oszczędności w Polsce i, w obliczu wyzwania transformacji energetycznej, ich inwestowanie powinno być spójne z tym celem. Zwłaszcza, że według sondażu Kantar (Kantar, 2019), aż
69% Polek i Polaków popiera postulat neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2050, a 81%
popiera tzw. Europejski Zielony Ład. Obecnie, preferencje te nie są odzwierciedlone w strategii inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Wreszcie, jako sygnatariuszka Porozumienia Paryskiego, Polska
powinna w jak najwyższym stopniu zapewniać zgodność przepływów finansowych z jego celami.
Ponadto, z uwagi na potencjalnie doniosłe skutki materializacji ryzyka klimatycznego dla kondycji finansowej wysokoemisyjnych spółek oraz wysoki koszt alternatywny (zrównoważone inwestycje mogą przynosić znacznie wyższe zwroty, zwłaszcza w długim terminie), wymaga tego interes
finansowy przyszłych emerytów. Ryzyko klimatyczne ma bowiem wpływ na wysokość przyszłych
emerytur.
Analiza przykładowego portfela emerytalnego PPK wskazuje, że inwestując środki z części udziałowej w portfel zbudowany na podstawie indeksu WIG20, uwzględniając wzrost cen uprawnień
do emisji CO2 zgodny ze scenariuszami neutralności klimatycznej w roku 2050 (MAE, 2018;
Carbon Tracker, 2018), uczestnik programu wypracuje o 8% mniejszy zysk niż gdyby inwestował
środki z części udziałowej portfela wyłącznie w spółki spoza najbardziej emisyjnego sektora
energetyczno-paliwowego. Różnica w wypracowanych zyskach tych portfeli wynosi ponad 16%
wartości wszystkich uzbieranych składek.
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Tabela 2. Przykładowy portfel PPK

2020

2030

2040

2050

2060

Wartość portfela (PLN)

4,025

30,372

74,518

134,561

175,747

Akcje Wig20 Spółki emisyjne

16%

10%

6%

3%

1%

Akcje Wig20 Pozostałe spółki

47%

53%

49%

36%

22%

Akcje zagraniczne

16%

16%

14%

10%

6%

Alokacja Dłużna / Obligacje

21%

21%

31%

51%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

Wykres 1. Wartość portfela PPK po 39 latach: część udziałowa inwestowana we
wszystkie spółki WIG20 vs. z wyłączeniem spółek z najbardziej emisyjnego sektora
energetyczno-paliwowego

*model nie uwzględnia aspiracji strategicznych spółki PGE, która w październiku 2020 roku ogłosiła wydzielenie
wysokoemisyjnych aktywów ze spółki i rozwój odnawialnych źródeł energii celem osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2050 (PGE, 2020).
**pełny model dostępny jest na www.instrat.pl/sustainablefinance
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Warto podkreślić, że powyższe konkluzje oparte są na konserwatywnych założeniach. Przede
wszystkim, uwzględnione zostało wyłącznie ryzyko transformacyjne dla spółek energetycznych
i paliwowych, związane ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 i ograniczoną możliwością
podniesienia przez te spółki cen produktów w odpowiedzi na ten wzrost. Analiza nie uwzględniła
zatem dodatkowym czynników związanych z ryzykiem fizycznym oraz ryzykiem klimatycznym dla
innych, nieobjętych systemem ETS, sektorów. Realny negatywny wpływ ryzyka klimatycznego
może być zatem wyższy. Oczywiście, przy założeniu, że spółki te nie podejmą koniecznych działań na rzecz dekarbonizacji swoich biznesów.
Tymczasem, w braku obowiązku wypracowania polityki inwestycyjnej uwzględniającej kwestie
klimatyczne przez zarządzających funduszami oraz dostępnych narzędzi, takich jak zgodny z
Ustawą o PPK a zarazem postulatami klimatycznymi indeks spółek, zarządzający funduszami w
ramach PPK kontynuują inwestycje bez uwzględnienia ryzyka klimatycznego i preferencji większości społeczeństwa.

Rekomendacje:
•

Wprowadzenie obowiązku szczegółowego uwzględnienia ryzyka klimatycznego oraz preferencji środowiskowych przyszłych emerytów przez zarządzających funduszami PPK, przy
wyborze spółek do portfela funduszu.

•

Wprowadzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych zgodnego z wymogami Ustawy o PPK
indeksu spółek, których strategia jest zgodna z postanowieniami Porozumienia Paryskiego
i należycie uwzględnia wszelkie ryzyka klimatyczne. Ponadto, raporty niefinansowe tych
spółek powinny być całkowicie zgodne z najwyższymi standardami raportowania.

•

Zarządzający funduszami PPK powinni umożliwić przyszłym emerytom, których oszczędności
inwestują, określenie preferencji co do profilu środowiskowego aktywów, w które inwestowane są ich oszczędności.

2.3.2. TRANSPARENTNOŚĆ KLIMATYCZNA
I RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE PRZEZ
POLSKIE SPÓŁKI PUBLICZNE
Transparentność jako narzędzie polityki klimatycznej
W braku globalnych instytucji o mandacie wystarczająco silnym do wprowadzania sztywnych
restrykcji co do inwestowania w wysokoemisyjne aktywa oraz ich egzekwowania, podstawowym
instrumentem regulacyjnym w obszarze zrównoważonego finansowania stała się transparentność. Zgodnie z leżącą u jej podstaw hipotezą efektywnego rynku (Fama, 1970), inwestorzy
mający dostęp do pełnej informacji o ryzykach związanych z inwestycjami w wysokoemisyjne
aktywa, wybierać będą bardziej zrównoważone alternatywy lub wymagać zdecydowanych zmian
strategii spółek w kierunku dekarbonizacji. Według zwolenników hipotezy, prywatne finansowanie projektów o negatywnym wpływie na środowisko ma miejsce wyłącznie ze względu na lukę
informacyjną, która należy wyeliminować (Carney, 2015).
Takie rozumowanie zakłada jednak nieograniczoną racjonalność inwestorów oraz doskonałą zdolność rynków do reagowania na ich potrzeby (Christophers, 2017). Założenia takie mogą jednak
okazać się błędne (Ameli et al, 2019), na przykład ze względu na brak narzędzi lub interdyscyplinarnej wiedzy do interpretacji uzyskiwanych informacji. Ponadto, jeżeli horyzont czasowy
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ujawnianych ryzyk będzie długi, część inwestorów może uznać ryzyko za nieistniejące ze względu
na ich intencję wyjścia z inwestycji w krótkim terminie. Doskonałym przykładem ograniczonej
możliwości uwzględnienia raportowanych ryzyk klimatycznych jest struktura Pracowniczych Planów
Kapitałowych, które znacząco ograniczają możliwość wyboru aktywów (zob. 2.3.1. powyżej).
Dlatego, przejrzystość rynku i służące jej raportowanie niefinansowe pełnią ważną rolę w kierowaniu przepływów finansowych na zrównoważone tory. Nie mogą one jednak być substytutem
polityki klimatycznej. Raczej, powinny wspierać coraz ambitniejsze cele dekarbonizacyjne dla
instytucji finansowych (Caldecott, 2020).

Zasada podwójnej istotności
Tym niemniej, ujawnienie informacji klimatycznych i środowiskowych przez poszczególne spółki czy instytucje finansowe dostarcza wartościowych informacji organizacjom pozarządowym i
obywatelom. Dzięki nim, mogą oni domagać się podjęcia działań przez podmioty o największym
śladzie węglowym. Ponadto, konieczność systematycznego gromadzenia i organizowania tego
rodzaju informacji może pozytywnie wpływać na świadomość samych raportujących. W tym
kontekście, kluczowa jest tak zwana zasada podwójnej istotności, która zakłada obowiązek ujawniania informacji zarówno na temat ryzyk klimatycznych zagrażających podmiotowi raportującemu, jak i oddziaływania tego podmiotu na klimat i środowisko. Zasada ta jest kluczowa z punktu
widzenia polityki klimatycznej a także inwestorów kierujących się celami pozafinansowymi w
wyborze aktywów portfelowych.

Reżimy raportowania niefinansowego
Na fundamencie hipotezy efektywnego rynku, od kilku lat powstają kolejne, nowe reżimy raportowania kwestii klimatycznych. W USA, tamtejsza Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)
już w 2010 r. wprowadziła taki obowiązek, choć ograniczony on został wyłącznie do przekazywania informacji o ryzykach klimatycznych (pojedyncza istotność).
W Europie, jego początki sięgają Dyrektywy 2013/34/UE, wdrożonej do polskiego porządku
poprzez ustawę o rachunkowości, zgodnie z którą podlegające jej podmioty zobowiązane są
opublikować sprawozdanie z działalności, w którym należy uwzględnić analizę środowiskowych i
społecznych aspektów działalności. Jej następczynią jest, obowiązująca od 2017 roku, Dyrektywa
ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Zgodnie z jej
przepisami, największe spółki (zatrudniające ponad 500 osób i przekraczające 85 000 000 zł sumy
aktywów bilansu lub 170 000 000 zł przychodów netto ze sprzedaży) obowiązane są raportować
między innymi opis polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień środowiska naturalnego i
rezultatów stosowania tych polityk, a także istotnych ryzyk związanych z działalnością oraz opis
zarządzania nimi.

Co ważne, w Unii Europejskiej już dziś przyjmuje się zasadę podwójnej istotności a jej wyrazem
są Wytyczne Komisji Europejskiej, postulujące by ujawniane informacje były uczciwe, wyważone
i zrozumiałe, kompleksowe ale jednocześnie zwięzłe, a także konsekwentne, spójne i zorientowane na interesariuszy. W aspekcie klimatycznym, emanacją tych zasad powinno być na przykład
raportowanie pośrednich i bezpośrednich emisji CO2 (zakres 1,2 i 3) oraz emisji w przełożeniu
na jednostkę produkcji. Komisja zaleca też poleganie na powszechnie przyjętych standardach
pomiaru wpływu środowiskowego, jak na przykład Ślad Środowiskowy Produktu zawarty w
rekomendacji Komisji 2013/179/EU. Obecnie, Wytyczne powyższe są jedną z podstaw rewizji
Dyrektywy w kierunku szerszych i bardziej skonkretyzowanych obowiązków.
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Podobny trend rozwija się także na arenie globalnej , gdzie w 2015 roku, pod egidą Rady
Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board), powstała Task Force for Climate-related
Financial Disclosures (TCFD). Produktem działań grupy był opublikowana w 2017 roku dobrowolna struktura raportowania ryzyk klimatycznych (TCFD, 2017), którą szybko przyjęły jedne
z największych spółek na świecie, w tym Shell czy Goldman Sachs. Jedną z wad TCFD jest co
prawda zasada pojedynczej istotności; raportujące podmioty zobowiązane są jedynie do ujawniania informacji na temat ryzyk klimatycznych dla ich biznesu, w obszarze zarządzania ryzykiem
klimatycznym, ryzyk i szans dla podmiotu raportującego związanych ze zmianami klimatycznymi,
osadzenia ryzyka klimatycznego w strategii podmiotu, a także emisji CO2 i celów jej redukcji.
Tym niemniej, TCFD pozostaje wiodącym reżimem globalnym, stanowiącym benchmark dla wielu
inwestorów. W 2020 roku, zgodnie z TCFD raportowało 1500 podmiotów, co stanowi wzrost o
85% w stosunku do roku 2019, w tym 1340 spółek wartych łącznie ponad $12 bln i 160 instytucji
finansowych zarządzających aktywami o łącznej wartości $150 bln (TCFD, 2020). O zgodność
z TCFD dbają też inne znaczące reżimy raportowania, takie jak Carbon Disclosure Project (CDP,
2020), który kierując się zasadą podwójnej istotności, umożliwia raportowanie nie tylko kwestii
klimatycznych ale także tych związanych z lasami, zarządzaniem odpadami czy zasobami wody.
Nowa europejska regulacja, Non-Financial Reporting Directive (NFRD), także ma być zgodna z
TCFD w zakresie ujawniania ryzyk klimatycznych. Obowiązkowe raportowanie TCFD dla funduszy
emerytalnych rozważa obecnie parlament brytyjski (zob. 2.3.1.).

Raportowanie niefinansowe przez polskie podmioty
Coraz bogatsze i umożliwiające lepsze porównywanie spółek raportowanie niefinansowe stanowi
ważne źródło informacji dla inwestorów. Należą do nich fundusze emerytalne, a wśród nich także
zarządzający Pracowniczymi Programami Kapitałowymi. Rzetelne ujawnienia ryzyk klimatycznych
przez polskie spółki powinno zatem stanowić ważne źródło informacji dla tych ostatnich.
Polskie spółki zobowiązane są do raportowania informacji niefinansowych na podstawie Ustawy
o rachunkowości oraz Wytycznych Komisji Europejskiej, implementującej Dyrektywę dotyczącą
ujawniania informacji niefinansowych (Komisja Europejska, 2017; 2019). Ponadto, biorąc pod
uwagę praktykę spółek blue-chip notowanych na innych rynkach, należałoby od nich oczekiwać
także raportowania według jednego z przyjętych przez największych inwestorów reżimach takich
jak TCFD. Tymczasem, w świetle polskiego prawa, nawet największe polskie spółeki wchodzące
w skład indeksu WIG20, mogą same wybrać standard, zgodnie z którym raportują. Między innymi dlatego, raportowanie niefinansowe pozostaje na niskim poziomie zaawansowania.
Szerokie badanie raportów niefinansowych polskich spółek przeprowadzone przez kancelarię
Frank Bold we współpracy z Alliance for Corporate Transparency, wskazuje na bardzo niską
jakość tych raportów, zarówno w zakresie ryzyka klimatycznego i wpływu na środowisko, jak i
innych czynników finansowych, takich jak kwestie pracownicze czy prawa człowieka (Alliance for
Corporate Transparency, 2020).
Z kolei, poniższa analiza raportów* niefinansowych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
za rok 2019 wskazuje, że nawet wśród największych spółek publicznych notowanych na polskiej
giełdzie, raportowanie jest niepełne i w wielu przypadkach odbiega od powszechnie przyjętych
standardów. Ponadto, spółki rzadko dostrzegają, a przynajmniej rzadko raportują, dotyczące ich
ryzyko klimatyczne. Choć coraz więcej spółek przekazuje szczegółowe informacje na temat emisji
bezpośrednich i pośrednich emisji zakresu 2, to emisje pośrednie zakresu 3 są bardzo rzadko
raportowane.
*Analiza zawiera informacje na temat 21 spółek stanowiących skład indeksu WIG20 zarówno
przed jak i po debiucie spółki Allegro na rynku głównym GPW.

31

1. Uwzględnienie kwestii klimatycznych w raportach niefinansowych
za rok 2019
Co prawda, tylko 1 na 21 analizowanych spółek z WIG20 w ogóle nie uwzględniła kwestii zmian
klimatycznych w swoim raporcie (nie podając wytłumaczenia).
14 z 21 spółek uwzględniła kwestie klimatyczne w sprawozdaniu zarządu z działalności. Pozostałe
spółki uwzględniły je w odrębnych raportach, np. “Raportach CSR”.

Natomiast, zgodnie z wytycznymi TCFD, zaraportowała tylko 1 spółka, nie uwzględniając zresztą wszystkich wytycznych w raporcie. W przypadku tej spółki, sekcja “Zarządzanie Ryzykiem
Klimatycznym” w ogóle nie została wypełniona. Zabrakło też opisu strategii spółki pod kątem
różnych scenariuszy dekarbonizacji (wzrost temperatury o >1,5, >2, >3,5 stopni Celsjusza) oraz
konkretnych celów redukcji szkodliwych emisji.
1 spółka przedstawiła odniesienia elementów swojego raportu do wytycznych TCFD, jednak jej

raport nie został przygotowany zgodnie z tymi wytycznymi.

2. Identyfikacja ryzyka klimatycznego
9 na 21 spółek nie zidentyfikowało żadnych ryzyk klimatycznych dla swojej działalności.
6 spółek wskazało na konkretne ryzyka klimatyczne dla ich działalności, w tym ryzyka fizyczne ( 1
spółka) i transformacyjne ( 6 spółek). Z nich, 4 spółki przedstawiły informacje na temat ich stra-

tegii zarządzania ryzykami klimatycznymi.

Żadna ze spółek nie wskazała horyzontu czasowego materializacji zidentyfikowanych ryzyk.
Żadna ze spółek nie uwzględniła w raporcie scenariuszy wpływu ryzyk klimatycznych na ich działalność ani kwantyfikacji wpływu owych ryzyk. Żadna ze spółek nie przedstawiła dywersyfikacji

ryzyk ze względu na scenariusz dekarbonizacji w perspektywie 2050 r. (wzrost temperatury o
>1,5, >2, >3,5 stopni Celsjusza).

Wśród instytucji finansowych, 2 uwzględniły informację na temat ekspozycji na sektory wysokoemisyjne. 1 instytucja przedstawiła udział zaangażowania bilansowego w aktywa związane z
energią wysokoemisyjną. Jedna z instytucji przedstawiła horyzont czasowy całkowitego wyjścia z
zaangażowania w takie wysokoemisyjne aktywa (ograniczone jednak do “aktywów węglowych”).

3. Polityka w zakresie kwestii klimatycznych i weryfikacja
jej efektów
11 spółek odwołało się w raportach do przyjętych przez nie polityk wewnętrznych w zakresie
ochrony środowiska i ryzyka klimatycznego. 7 spółek przedstawiło konkretne polityki wewnętrzne i ich założenia. 3 spółki nie przekazały informacji dotyczących takich polityk.

Jednocześnie, wśród 18 spółek przekazujących informacje, tylko 4 przedstawiło polityki w zakresie ryzyka klimatycznego. Pozostałe, były ogólnymi dokumentami dotyczącymi podejścia do
kwestii środowiskowych.

4. Emisje CO2 i plany ich redukcji
14 spółek przedstawiło informacje o bezpośrednich emisjach CO2, a 7 spółek nie zaraportowało

takich informacji.
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Emisje pośrednie zakresu 2 przedstawiło 10 spółek, a 11 ich nie przekazało.
Z kolei, emisje zakresu 3, przedstawiły tylko 3 spółki.
Emisje na jednostkę produktu, przychodu lub na pracownika (zakresy 1+2) przedstawio 7 spółek,
ale w zakresie 3 takich informacji nie przekazała żadna spółka.
Jednym z najważniejszych, zidentyfikowanych w trakcie analizy braków, jest brak informacji na
temat celów redukcji emisji CO2 (we wszystkich zakresach). W niektórych raportach pojawiają
się deklaracje ograniczania emisji o charakterze ogólnym, jednak brakuje konkretnych celów i
wskazania ścieżek ich osiągnięcia. Cele redukcyjne (choć nie we wszystkich zakresach) przedstawiły tylko 3 spółki.
Brakuje także informacji o zgodności poziomów emisji z poszczególnymi scenariuszami określonymi w Porozumieniu Paryskim - takich informacji nie przedstawiła żadna z raportujących spółek.

5. Inne wskaźniki
Najczęściej pojawiającymi się wskaźnikami poza emisjami CO2 jest poziom zużycia paliw
i energii oraz poziom emisji innych gazów cieplarnianych, a także zużycie plastiku.

6. Informacje nieistotne
Wa raportach pojawia się także wiele informacji o niskim charakterze istotności. Należą do nich
choćby:
• Informacja o modernizacji elewacji budynku sortowni odpadów jako przykład
działania prośrodowiskowego,
•

Informacja o zasilaniu jednej stacji benzynowej energią z OZE w przypadku
koncernu paliwowego,

•

Wykład eksperta na temat zmian klimatycznych dla pracowników oraz przekazanie im informacji na temat możliwych sposobów redukcji indywidualnego śladu
węglowego, w przypadku koncernu energetycznego wytwarzającego znaczną część
energii z węgla.

Ponadto, kilka firm umieszcza w swoich raportach informacje świadczące o wątpliwym podejściu
do ochrony środowiska, takie jak:
•

Umieszczenie celu redukcji zaangażowania w finansowanie sektora węglowego
przez bank w jego polityce związanej z dbałością o reputację.

•

Informacja o prowadzeniu działań lobbingowych przeciwko ambitnym celom polityki
klimatycznej, w związku z identyfikacją ryzyka transformacyjnego dla spółki.

Wnioski z powyższej analizy raportów niefinansowych spółek wchodzących w skład najbardziej
ekskluzywnego indeksu na warszawskiej giełdzie, że polskie spółki publiczne pozostają w znacznej mierze nieprzygotowane na nadchodzące zmiany regulacyjne, które przyniosą nowe, bardziej
restrykcyjne i wymagające obowiązki raportowania. Wiele z nich nie spełnia standardów, którymi
coraz częściej kierują się najwięksi zagraniczni inwestorzy, dla których kwestie środowiskowe
odgrywają coraz większe znaczenie.
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Nie napawa optymizmem także brak wystarczającej uwagi poświęcanej ryzykom klimatycznym.
Przeciwnie, sposobem mitygowania ryzyk transformacyjnych zdaje się być wciąż lobbing przeciwko ambitnym politykom klimatycznym. W tym kontekście, szczególną uwagę zwraca brak
informacji na temat ekspozycji instytucji finansowej na wysokoemisyjne aktywa. Tylko niektóre
spółki z sektora finansowego podają takie informacje, ale nie mają one charakteru szczegółowego i zdają się być ograniczone do aktywów węglowych.
Przede wszystkim jednak, większość spółek zdaje się nie dostrzegać różnicy pomiędzy ryzykiem klimatycznym i koniecznością szybkiej dekarbonizacji zgodnie z Porozumieniem Paryskim
(poziom makro), oraz działaniami o charakterze symbolicznym i postronnym, o małym jednak
znaczeniu dla klimatu (poziom mikro). Z punktu widzenia stabilności finansowej i polityki klimatycznej, wniosek ten napawa niepokojem.
Tymczasem, raportowanie kwestii klimatycznych, choć obowiązuje od niedawna, na dobre weszło
już do finansowego mainstreamu. TCFD rozpoczęła już prace nad nowym reżimem raportowania
informacji związanych z szerszym oddziaływaniem spółek na ekosystemy (Task Force for Naturerelated Financial Disclosure) (TNFD, 2020), a Komisja Europejska po raz kolejny zapowiada zwiększenie ambicji w ramach unijnej Strategii Zrównoważonego Finansowania. Jednym z obowiązków
administratorów indeksów w ramach wspomnianego powyżej Rozporządzenia Benchmarkowego,
jest obowiązek uruchomienia indeksu zgodnego z postanowieniami Porozumienia Paryskiego. Z
punktu widzenia atrakcyjności dla inwestorów, tak szybko postępujące zmiany są złą wiadomością dla nieprzygotowanych na nie polskich spółek.

Rekomendacje:

34

•

Polskie spółki publiczne powinny jak najszybciej rozpocząć przygotowania do
wejścia w życie nowych, bardziej wymagających przepisów UE w zakresie raportowania klimatycznego opartego o zasadę podwójnej istotności.

•

Obszary wymagające natychmiastowych działań to raportowanie emisji zakresu 3
oraz szczegółowa identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk klimatycznych.

•

Największe spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 powinny dostosować swoje
raporty niefinansowe do standardów TCFD, aby odpowiedzieć na wymagania zagranicznych inwestorów.

•

Powinny także ocenić zgodność swoich działalności z postanowieniami Porozumienia
Paryskiego i wyznaczyć wiarygodne cele jej ewentualnego dostosowania, w konkretnym horyzoncie czasowym. Powinny dokonać tego we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami, takimi jak Science-Based Targets initiative (SBTi, 2020).

•

Instytucje finansowe powinny dokonać kompleksowej analizy swoich portfeli i zaangażowania bilansowego pod kątem ryzyk klimatycznych i wspierania wysokoemisyjnych sektorów. Analizy takie powinny być wykonane we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami takimi jak Partnership for Carbon Accounting Financials
(PCAF, 2020).

2.3.3. GREENWASHING JAKO NOWY RODZAJ
MANIPULACJI RYNKOWEJ
Czym jest greenwashing?
Rynek finansowy może być istotnym instrumentem finansowania dekarbonizacji gospodarki, pod
warunkiem skutecznego przekierowania zasobów na zrównoważone inwestycje. W tym kontekście,
nie należy zapominać o inwestorach detalicznych będących znaczącym źródłem długoterminowego
finansowania na europejskich rynkach (Better Finance, 2017). Dlatego pozyskanie ich zaufania do
produktów finansowych o zrównoważonym profilu jest kluczowe dla rozwoju tych instrumentów, a w
konsekwencji także dla faktycznej alokacji środków na przedsięwzięcia zgodne z celami klimatycznymi
(Basel Committee on Banking Supervision, 2019).
Efektywna alokacja kapitału na rynkach finansowych jest utrudniona przez występowanie na nich problemu asymetrii informacji; sprzedawcy produktów dysponują większą wiedzą o nich niż potencjalni
klienci, którym trudno jest zweryfikować istotne cechy instrumentów (Armour i in., 2016). Zjawisko to
może prowadzić do missellingu, czyli sprzedaży klientom produktów nieodpowiednich do ich wymagań
(Cichorska, 2017). Wskutek missellingu, klienci narażeni są na szkody, a jeżeli zdarza się on systematycznie, to cały rynek jest narażony na utratę ich zaufania. Szczególnym typem missellingu jest greenwashing, polegający oferowaniu produktów o negatywnym, lub w najlepszym wypadku neutralnym,
wpływie na środowisko, jako pro-ekologicznych (Delmas & Burbano, 2011). Klasyfikację greenwashingu jako formy missellingu potwierdza zresztą ESMA w swojej poradzie (technical advice) dla Komisji
Europejskiej dotyczącej uwzględnienia kwestii środowiskowych w Dyrektywie MiFID (ESMA, 2019).
G re e n w a s h i n g m o ż e p o l e g a ć n a ró ż n e g o ro d z a j u p r a k t y k a c h . P o p u l a r n y m p u n k t e m
odniesienia pozostaje w tym przedmiocie typologia zaproponowana w raporcie spółki
TerraChoice z 2007 roku, w którym wyróżniono następujące „grzechy" (za: Fert, 2015):
•

•
•
•
•
•
•

Ukrycie kosztu alternatywnego (Sin of the Hidden Trade-Off) – sugerowanie
ekologicznych właściwości produktu lub usługi w oparciu o jedną tylko jego cechę
lub wąski zespół cech, wyróżnionych w sztuczny sposób, ignorujących inne istotne
właściwości danego produktu lub usługi;
Brak dowodu (Sin of No Proof) – deklaracje, które nie znajdują poparcia w łatwo
dostępnych materiałach albo gwarancjach renomowanych organizacji;
Brak precyzji (Sin of Vagueness) – używanie określeń tak szerokich lub nieprecyzyjnych, że w rzeczywistości mogą one wprowadzać odbiorcę w błąd;
Podkreślenie cech nieistotnych (Sin of Irrelevance) – sugerowanie właściwości
produktu poprzez podkreślenie cechy nieistotnej (np. cechy posiadanej przez każdy
produkt danego typu, ze względu na przepisy prawa);
Promocja mniejszego zła (Sin of Lesser of Two Evils) – podkreślanie ekologicznych
właściwości danego produktu lub usługi należących do kategorii, która jako całość
ma zdecydowanie negatywny wpływ na środowisko;
Kłamstwo (Sin of Fibbing);
Posługiwanie się fałszywymi eko-etykietami (Sin of Worshiping False Labels)
– tworzenie i używanie własnych etykiet odnoszących się do ekologii i opatrywanie
nimi produktów w taki sposób, że odbiorca odnosi wrażenie, że dany produkt jest
certyfikowany przez podmiot zewnętrzny.

Zjawisko greenwashingu może dotyczyć informacji o działalności firmy w ogóle lub informacji o konkretnych produktach i usługach finansowych, oferowanych klientom. W polskim
prawie istnieje szereg regulacji mających przeciwdziałać misselingowi, głównie w związku z koniecznością implementacji postanowień prawa unijnego. Większość z nich dotyczy
jednak obowiązków informacyjnych, gdyż to właśnie zwiększenie transparentności pozostaje
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głównym środkiem ochrony klienta na rynku finansowym (Moloney, 2015; Orlicki, 2017).
Regulacją, która odegra znaczącą rolę w walce z greenwashingiem jest europejska Taksonomia,
czyli klasyfikacja zrównoważonych form działalności gospodarczej. Rozporządzenie to, wraz
z aktami wykonawczymi, szczegółowo określi, które inwestycje mają prawo być uznane za
zrównoważone.

Polski rynek finansowy a greenwashing
W tym kontekście, wyzwaniem pozostaje zatem nie tylko możliwość pozyskania rzetelnych informacji na temat zrównoważonych produktów i usług, ale także umiejętność ich krytycznej oceny.
Jednym z problemów, coraz bardziej widocznych na polskim rynku, jest brak rozróżnienia pomiędzy czynnikami ESG, to jest środowiskowymi (E), społecznymi (S) i w obszarze zrównoważonego
zarządzania (G). Kategorie te często traktowane są zbiorczo, co umożliwia podmiotom uzyskujących wysokie oceny w zakresie jakości zarządzania, na przykład poprzez wdrożenie Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW, osiąganie wysokich ratingów pomimo mało ambitnych
polityk w obszarze ochrony klimatu. Wydaje się, że praktyka taka powinna zostać wyeliminowana, na przykład poprzez wymóg, że zakwalifikowanie do kategorii produktu “ESG” wiąże się z
obowiązkiem spełnienia wysokich standardów we wszystkich trzech kategoriach.
Przykładem tego rodzaju konfuzji jest uruchomiony niedawno przez warszawską giełdę indeks
“WIG ESG”. W indeksie tym znalazły się spółki uzyskujące wysoką ocenę ‘ESG’ wykonywaną przez
niezależną firmę ratingową Sustainalytics oraz wysoką ocenę w zakresie zgodności z Kodeksem
Dobrych Praktyk. Z tego klucza, w indeksie znalazły się takie spółki jak PGNiG (producent gazu i
innych paliw kopalnych), PGE (właścicielka Bełchatowa - jednej z najwyżej emisyjnych elektrowni
na świecie - jeszcze przed ogłoszeniem przez koncern strategii ‘spin-offu’ aktywów węglowych),
a także koncerny naftowe Lotos i Orlen (GPW, 2019). Skład indeksu wzbudził co prawda pewne
kontrowersje, ale głównie ze względu na dużą wagę czynnika zgodności z Kodeksem Dobrych
Praktyk GPW i małą wagę ‘czynnika ESG’ (Invesgo, 2019). Niewiele pojawiło się natomiast głosów
krytykujących brak rzeczywistego, pozytywnego wpływu spółek wchodzących w skład indeksu na
środowisko. Raczej, indeks został przyjęty przez rynek jako krok w pozytywnym kierunku, ku
zrównoważonemy inwestowaniu w Polsce.
Ocenić to należy negatywnie, zważywszy na wątpliwe zasługi niektórych spółek wchodzących
w skład indeksu dla ochrony klimatu i środowiska. Warto też dodać, że żadna ze spółek wchodzących w skład indeksu, której raporty niefinansowe były przedmiotem analizy w części 2.3.2.
niniejszego raportu, nie przedstawiła informacji na temat zgodność jej działalności i strategii
z postanowieniami Porozumienia Paryskiego. Wręcz odwrotnie, rzut oka na oceny Transition
Pathway Initiative, prowadzącej analizy pod tym kątem, wskazuje, że wielu spółkom wchodzącym
w skład indeksu daleko do takiej zgodności.
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Wykres 2. Węglowy wynik PGE wg Transition Pathway Initiative

Wykres 3. Węglowy wynik JSW wg Transition Pathway Initiative

Źródło: Transition Pathway Initiative.
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Wraz z zaostrzającymi się regulacjami europejskimi w obszarze zrównoważonego finansowania
oraz popularyzacją tego podejścia na polskim rynku, różnego rodzaju ‘zielonych’ lub zrównoważonych produktów finansowych będzie przybywać. Mogą one być wartościowym uzupełnieniem
finansowania transformacji w kierunku zeroemisyjnym przez inwestora publicznego. W tym celu,
potrzebna jest jednak nie tylko skuteczna regulacja, uniemożliwiająca greenwashing i inne formy
wprowadzania inwestorów w błąd, ale także efektywne jej egzekwowanie przez organy nadzoru
takie jak Komisja Nadzoru Finansowego.

Rekomendacje:
•

Polskie instytucje finansowe i inne działające na rynku podmioty powinny dokonać
kompleksowego przeglądu oferowanych przez nie produktów, pod kątem zgodności z najwyższymi standardami ochrony środowiska. Standardem wyznaczającym
właściwy kierunek powinna być w tym kontekście europejska Taksonomia.

•

Standardy społeczne (S) lub dobre praktyki zarządcze (G) nie powinny być substytutem zachowania wysokich standardów środowiskowych (E) w określaniu produktów
jako ‘zrównoważone’, ‘zielone’ lub inne podobne.

2.4. PODSUMOWANIE
Choć trend zrównoważonego finansowania w Polsce jeszcze na dobre się nie rozwinął, to wyzwania z nim związane już dotykają nasz rynek. Potrzeba odpowiedzi na nie jest pilna. Po pierwsze,
dlatego że ryzyko klimatyczne będzie się w najbliższych dziesięcioleciach nasilać i nie ominie
polskiego systemu finansowego, stwarzając zagrożenie choćby dla oszczędności emerytalnych
Polek i Polaków. Po drugie, dlatego, że nowe instrumenty i wymogi regulacyjne stwarzają dla
polskiego rynku nowe możliwości rozwoju. Wykorzystanie ich będzie jednak możliwe tylko, o ile
w kraju stworzone zostaną solidne fundamenty dla zrównoważonych instrumentów. Byłoby to
zresztą zgodne ze zobowiązaniami Polski jako sygnatariuszki Porozumienia Paryskiego.
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KOMPETENCJE REGULATORA RYNKU
FINANSOWEGO I BANKU CENTRALNEGO
W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO
FINANSOWANIA
3.1. PROMOWAĆ CZY PILNOWAĆ OTO JEST PYTANIE

3

Wyzwania dla rynku finansowego związane z ryzykiem klimatycznym i szanse stwarzane przez
innowacyjne ‘zielone’ produkty wymagają reakcji instytucji rynkowych. Jedną z kluczowych
kwestii będących obecnie przedmiotem dyskusji jest zakres owej reakcji. Bo o ile nie ulega
wątpliwości, że związany ze stabilnością finansową obszar ryzyka klimatycznego leży w gestii
zarówno regulatorów rynku finansowego jak i banków centralnych, to ich mandat do aktywnego promowania zrównoważonego podejścia do finansów ma wielu przeciwników. Argumentem
wstrzymującym zdecydowane działania jest też często brak wystarczająco wysokiej jakości
danych do budowy klimatycznych scenariuszy utrudniający ocenę ryzyka.
Odpowiedzią na te argumenty jest ‘zasada zapobiegawczości’ (ang. precautionary principle)
zapożyczona przez przedstawicieli akademii zajmujących się ryzykiem klimatycznym z obszaru
polityki środowiskowej (Chenet et al, 2019). Zgodnie z nią, w obliczu radykalnej niepewności i
niemożliwości szczegółowego prognozowania na podstawie dostępnych danych, zamiast skupiać
się na identyfikacji prawdopodobnych scenariuszy, podejście zapobiegawcze koncentruje się na
najgorszych możliwych przypadkach, konstruując strategię w celu ich uniknięcia (Dupuy, 2002 za:
Kedward et al, 2020).

Polityka makroostrożnościowa wprowadzona w następstwie kryzysu finansowego jest zresztą
spójna z zasadą zapobiegawczości. Podejmując działania mające na celu ograniczenie prawdopodobnego pojawienia się niestabilności w systemie finansowym (De Nicolo, 2012; Favara
& Ratnovski, 2014 za: Kedward et al, 2020), polityka ta ma na celu uniknięcie dużych strat w
różnych scenariuszach, niezależnie od ich prawdopodobieństwa (Taleb et al. 2014; Bahaj & Foulis
2016 za: Kedward et al, 2020). Celowo nie jest ona „neutralna”, ponieważ wykorzystuje narzędzia sektorowe do zarządzania obszarami bardziej podatnymi na ryzyko systemowe, takimi jak
nieruchomości.
Biorąc pod uwagę strukturalną niezdolność rynków finansowych do zarządzania ryzykiem systemowym związanym ze zmianami klimatu lub wręcz strukturę napędzającą to ryzyko, regulatorzy
i banki centralne powinni podjąć zdecydowane działania o charakterze kreacyjnym (ang. market-shaping) a nie tylko naprawczym (ang. market-fixing). Działania te pozwoliłyby uniknąć tzw.
Momentu Minsky’ego, gdy zbyt późna reakcja na ryzyko klimatyczno prowadzi do nieuporządkowanej i potencjalnie katastrofalnej przeceny aktywów (Carney, 2015). Zasada zapobiegawczości
powinna znaleźć odzwierciedlenie również w polskich warunkach.
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3.2. KONSTYTUCYJNE PODSTAWY DZIAŁAŃ
WŁADZ PUBLICZNYCH W OBSZARZE
OCHRONY KLIMATU
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. Jako, że zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na środowisko (IPCC, 2018), władze publiczne mają obowiązek im przeciwdziałania.

Zasada zrównoważonego rozwoju i obowiązek ochrony środowiska
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).
Ponadto, zgodnie z art. 74 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.

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).
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Ponadto, art. 86 Konstytucji formułuje adresowany do każdego – osób fizycznych, prawnych i
innych jednostek organizacyjnych – obowiązek dbałości o stan środowiska oraz odpowiedzialność za spowodowane jego pogorszenie. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że 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).
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 i nadzór nad rynkiem finansowym nie mogą być prowadzone w zupełnym oderwaniu
od kwestii środowiskowych, w tym zmian klimatycznych.

3.3. NARODOWY BANK POLSKI
3.3.1. 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. Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji, centralnym bankiem państwa jest Narodowy
Bank Polski. Odpowiada on za wartość polskiego pieniądza, przysługuje mu wyłączne prawo jego
emisji 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 z kolei 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.
Zgodnie z art. 3 Ustawy o NBP, podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to
celu podstawowego. 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, kształtowanie 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).
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W literaturze wskazuje się też, że określenie celu działania 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 znajdują 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 założeniach polityki pieniężnej na rok 2007 (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, sam NBP wskazuje 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 sektora
bankowego w kierunku zrównoważonego rozwoju i, tym samym, wspieranie polityki
klimatycznej wynikającej z przepisów Porozumienia Paryskiego.
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3.3.2. 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).
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.

3.3.3. CZY NBP MOŻE PROMOWAĆ
ZROWNOWAŻONE 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.:
•
•
•
•
•
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Zielone luzowanie ilościowe - skup aktywów skierowany przede wszystkim na zielone aktywa lub wykluczający aktywa o niekorzystnym profilu klimatycznym (Green
Quantitative Easing lub Green QE);
Zróżnicowane stawki rezerwy obowiązkowej dla banków finansujących inwestycje
zrównoważone środowiskowo;
Preferencyjne refinansowanie kredytów udzielonych dla finansowania inwestycji
zrównoważonych środowiskowo (Green Target Refinancing Operations, GTRO);
Wytyczne odnośnie udzielania kredytów (credit guidance), na przykład minimalny
wymagany udział kredytów na inwestycje zrównoważone środowiskowo w całym
portfelu kredytowym banków;
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 (zob. 3.4. poniżej). 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.
W świetle podstawowego celu NBP można przyjąć, że jest on uprawniony do promowania zrównoważonego finansowania, rozumianego jako implementacja polityk mających na celu rozwój
rynku finansowego, zgodnie z określonymi priorytetami Rady Ministrów w ramach swojego
dodatkowego mandatu do wspierania polityki gospodarczej rządu. Interpretację tę wspierają przedstawione powyżej konstytucyjne argumenty, zwłaszcza programowy charakter zasady
zrównoważonego rozwoju.
W obecnych warunkach, kluczowa jest jednak odpowiedź na pytanie, 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 stawiałaby pod znakiem
zapytania możliwość oparcia się na ustawowym celu wspierania polityk gospodarczych rządu.
Jak się jednak wydaje, niezależnie od skali i intensywności faktycznych działań polskiego rządu w
zakresie mitygacji ryzyka klimatycznego, treść polityki gospodarczej rządu, którą wspierać może
NBP, wyznaczają przede wszystkim wiążące prawnie zobowiązania. Zobowiązania te wynikają
aktualnie m.in. z zasad konstytucyjnych omawianych powyżej, a także postanowień prawa unijnego. Te źródła prawa 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. Niezależnie więc od faktu, czy rząd wypełnia ciążące na nim zobowiązania z
zakresu polityki klimatycznej, powinny być one traktowane jako wyznaczające treść jego polityki
gospodarczej, a zarazem jako zakres tych działań, które NBP może wspierać na podstawie swojego uzupełniającego mandatu.
Jednak nawet jeżeli uznamy, że promowanie zrównoważonego finansowania mieści się w
mandacie NBP, taka działalność banku centralnego mogłaby stwarzać pewne 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 związku z tym, wszelkie
działania promocyjne powinny być poddawane uprzedniej ocenie z punktu widzenia zgodności
z celem podstawowym NBP.
W kontekście bierności rządów i dużych politycznych kosztów decyzji przyjmowania regulacji
mających na celu internalizację środowiskowych kosztów “brudnych” inwestycji, to właśnie banki
centralne wydają się być odpowiednimi podmiotami, żeby wesprzeć, w ramach swojego mandatu, działania na rzecz walki ze zmianami klimatu, poprzez promowanie zrównoważonego finansowania. Oczywiście, banki centralne nie mogą (i nie powinny) zastępować rządów i podmiotów
prywatnych i “nadrabiać” za ich niedostateczne działania. (Bolton et. al. 2020). Obawy dotyczące
przyjęcia przez banki centralne tej roli są uzasadnione, ale zważywszy na zakres postulowanych
w literaturze działań “promocyjnych”, wydają się przesadzone. Obecnie banki centralne ryzykują
raczej, że nie zrobią wystarczająco dużo, by należycie uwzględnić w swojej działalności ryzyko
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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.

3.3.4. INSTRUMENTY POLITYKI NBP I MOŻLIWE
DZIAŁANIA W OBSZARZE KLIMATU
CEL

POLITYKA PIENIĘŻNA
Kształtowanie krótkoterminowej stopy procentowej - stawki
POLONIA - w pobliżu stopy referencyjnej NBP, celem kontroli ceny
pieniądza.

Podstawowe operacje otwartego rynku: warunkowy bądź bezwarunkowy skup i sprzedaż papierów wartościowych na rynku międzybankowym
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).

INSTRUMENT

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.

MOŻLIWE
DZIAŁANIA
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Zielone luzowanie ilościowe (Green QE): Ze względu na chroniczną
nadpłynność sektora bankowego, w Polsce od 1998 roku, podstawowymi operacjami otwartego rynku NBP są operacje absorbujące w postaci
emisji bonów pieniężnych (Pyka 2010:129). W konsekwencji, w bilansie
banku centralnego, przed skupem obligacji skarbowych w odpowiedzi na wybuch pandemii koronawirusa, po stronie aktywów właściwie
nie było 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 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).

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

CEL
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NISKI
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 pozostawia mało miejsca na integrację czynników klimatycznych. Jednakże, w
przypadku zaistnienia konieczności skupu aktywów z rynku NBP powinien w ramach integracji czynników środowiskowych przyjąć preferencyjne 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.
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.
POLITYKA PIENIĘŻNA NBP jako tzw. pożyczkodawca
ostatniej instancji Pożyczkodawca ostatniej instancji

INSTRUMENT

NBP działa poprzez transakcje repo – warunkowe operacje otwartego
rynku, polegające 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.

MOŻLIWE
DZIAŁANIA

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.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

NISKI
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 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. 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 czynników klimatycznych.
Na przykład, poziom haircutów dla aktywów przyjmowanych przez NBP
pod zastaw operacji repo oraz kredytu lombardowego mógłby być niższy
dla aktywów klimatycznie zrównoważonych, takich jak zielone i zrównoważone obligacje.

CEL

POLITYKA PIENIĘŻNA
Finansowanie długoterminowe

W Polsce podstawowym instrumentem używanym przez NBP w celu
zapewnienia długoterminowego refinansowania banków jest kredyt
wekslowy, jednak od czasu uruchomienia w 2010 r. nie skorzystał z
niego żaden bank (RPP, 2011; Puls Biznesu, 2020, PAP, 2020).

INSTRUMENT

Skuteczniejszym narzędziem byłoby na przykład funding for lending
używane przez Bank Anglii lub tzw. operacje TLTRO – Targeted Long
Term Refinancing operations - prowadzone przez Europejski Bank
Centralny.
Zasady działania tych programów są podobne. Bank centralny ustala
maksymalną kwotę długoterminowego finansowania, która stanowi
odsetek (zazwyczaj ok. 30%) wartości wszystkich kredytów udzielonych
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się o refinansowanie bank komercyjny. Bank komercyjny może następnie
zaciągnąć w ramach udostępnionego limitu preferencyjnie oprocentowany kredyt długoterminowy. 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 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).

MOŻLIWE
DZIAŁANIA

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

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).
WYSOKI
W odniesieniu do NBP, możliwość realizacji GTRO jest uzależniona od
dokonania zmian ustawowych. Obecnie, NBP może udzielać bankom
kredytu refinansowego w złotych „w celu uzupełnienia ich zasobów
pieniężnych”. 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.
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Jednocześnie, NBP powinien wykluczyć kredyty udzielone choćby przedsięwzięciom związanym z inwestycjami niezgodnymi z celami polityki
klimatycznej, z kalkulacji salda dostępnego dla banków finansowania.
CEL

POLITYKA PIENIĘŻNA
Zarządzanie rezerwami dewizowymi

NBP gromadzi rezerwy dewizowe i zarządza nimi, a także zapewnia
bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. Jak
deklaruje Bank, 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).

INSTRUMENT

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).

MOŻLIWE
DZIAŁANIA

Nie wydaje się, by istniały przeszkody, przez które NBP nie mógłby
inwestować w aktywa 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 obligacji.
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, są 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.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

WYSOKI
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.
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CEL

INSTRUMENT

POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA
Prace analityczne

Wiodąca rola NBP w ramach nadzoru makroostrożnościowego wiąże
się z zapewnieniem wsparcia analityczno-badawczego Komitetowi
Stabilności Finansowej (od 2016 r. organ właściwy w zakresie stabilności polskiego systemu finansowego), 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.
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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.
WYSOKI
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).
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.

CEL

INSTRUMENT

POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA
Komitet Stabilności Finansowej

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).
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.
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CEL

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 kompetancji 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.
WYSOKI
W ramach KSF powinna zostać utworzona Grupa Roboczej ds. Ryzyk
Klimatycznych, która wspierałaby Komitet w przygotowaniu analitycznych ram dla działań makroostrożnościowych.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Ze względu na specyfikę 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.
INSTRUMENT
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Wiodącą organizacją w tym obszarze jest Network for Greening
the Financial System (NGFS), utworzona w 2017 roku przez osiem
banków centralnych i organów nadzoru. Wśród nich, znalazły się
między innymi Bank of England, Banque de France, Bundesbank czy
Bank Centralny Holandii. Obecnie (30.10.2020), organizacja zrzesza

75 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, NBP, nie zdecydował się na przystąpienie do NGFS.
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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.
WYSOKI
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.

3.4. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
3.4.1. WPROWADZENIE
Komisja Nadzoru Finansowego została powołana w 2006 roku, w miejsce instytucji nadzoru sprawujących wcześniej nadzór sektorowy: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego.
Ze względu na przyjęty model nadzoru zintegrowanego, KNF odpowiada za nadzór na całym
rynkiem finansowym, który dzieli się zwyczajowo na sektor bankowy, ubezpieczeniowy i sektor
rynku kapitałowego.
Prawna pozycja Komisji sprawia, że jest ona zobowiązana jest zarówno do mitygowania ryzyka
klimatycznego jak i promowania i wspierania zrównoważonych finansów oraz ustanawiania standardów rynkowych w tym zakresie. W odniesieniu do ryzyka klimatycznego, jego uwzględnienie,
wraz z rosnącym natężeniem skutków zmian klimatycznych, staje się niezbędne dla efektywnego
sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilności,
co należy do ustawowych obowiązków Komisji. Ponadto, Komisja zobowiązana jest do podejmowania działań mających na celu rozwój rynku finansowego, jego konkurencyjności i innowacyjności, w co wpisuje się cel promowania zrównoważonych finansów.
Jak na razie jednak, ze strony Komisji nie widać zdecydowanych działań w obszarze klimatu, choć
są one niezbędne. Podmioty nadzorowane, takie jak banki czy fundusze inwestycyjne i emerytalne, nie są w stanie podjąć odpowiednich działań w tym zakresie samodzielnie, ze względu
na szereg uwarunkowań motywacyjnych i zawodność rynków w wycenianiu zagrożeń i kosztów
klimatycznych (w dużej mierze eksternalizowanych) a także słabą pozycję klientów instytucji
finansowych.
Brak działań Komisji czyni z niej wyjątek na tle jej odpowiedników w innych krajach europejskich.
Trend w kierunku poważnego traktowania zagrożeń klimatycznych przez nadzorców rynku z
jednej strony oraz wspierania przez nich zrównoważonych finansów z drugiej, jest bardzo wyraźny (zob. rozdział 4 poniżej)
Zaniedbania KNF w tym zakresie mogą być tym bardziej brzemienne w skutki ze względu na fakt,
że Polska jako kraj o gospodarce w szczególnym stopniu opartej na produkcji i spalaniu paliw
kopalnych, jest wyjątkowo silnie narażona na ryzyka klimatyczne. Ich materializacja odbije się na
stabilności i efektywności polskiego rynku finansowego, a tym samym na oszczędnościach Polek
i Polaków. W związku z postępującą finansjalizacją polskiej gospodarki, czego wyrazem są zmiany
prawne i dokumenty programowe przyjmowane przez władze publiczne, takie jak wprowadzenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych czy Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, zarządzenie
ryzykiem klimatycznym na rynku finansowym i zapewnienie wiarygodności nowych, zrównoważonych produktów finansowych, staje się tym ważniejsze.

3.4.2. DZIAŁANIA W OBSZARZE
ZROWNOWAŻONYCH FINANSÓW
PODEJMOWANE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM
Rola i działania KNF w zakresie zrównoważonego
bieżących inicjatyw legislacyjnych i regulacyjnych
rynków finansowych. Inicjatywy te podejmowane
Można je podzielić na działania podjęte w ramach
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finansowania, usytuowane są w kontekście
dotyczących tego aspektu funkcjonowania
są przede wszystkim na szczeblu unijnym.
przyjętego przez Komisję Europejską Planu

Działania, które dotyczą głównie rynków kapitałowych oraz działania w zakresie nadzoru i regulacji bankowej, których podstawę stanowi głównie tzw. „Pakiet Bankowy”.

Działania podjęte w ramach Planu Działania: finansowanie
zrównoważonego wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej
Plan Europejskiego Zielonego Ładu przyjęty Komisję Europejską w 2019 roku od początku zakładał znaczącą rolę dla sektora finansowego, zarówno w obszarze finansowania transformacji w
kierunku zeroemisyjnym (financing green) jak i wymuszania proekologicznych zmian na samym
rynku finansowym (greening finance). Te założenia są zbieżne z priorytetami KE w dziedzinie
regulacji finansowej, wynikającymi z uprzednio przyjętych deklaracji.
W 2016 roku, z inicjatywy KE powstała Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonych
Finansów. Końcowy Raport Grupy, opublikowany w styczniu 2018 roku (HLEG, 2018), zawierający opis głównych barier rozwoju zrównoważonych finansów w Unii Europejskiej oraz zalecenia
co do koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie, stał się podstawą dla Planu Działania w
zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Plan Działania jest dokumentem programowym, zawierającym opis celów, które Komisja chce osiągnąć w obszarze rozwoju
zrównoważonych finansów oraz dziesięć kluczowych działań, koniecznych dla ich realizacji.
Tabela 6. Plan Działania Komisji Europejskiej w zakresie finansowania zrównoważonego
wzrostu
DZIAŁANIE

IMPLEMENTACJA

Cel I: ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestowanie celem
osiągnięcia zrównoważonego wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu

1

2

3

4
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Ustanowienie unijnego
systemu klasyfikacji
zrównoważonych działań
gospodarczych

Przyjęto Rozporządzenie 2020/852
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających
zrównoważone inwestycje
(tzw. Taksonomia).

Stworzenie norm
i oznakowań dla ekologicznych
produktów
finansowych

Europejski standard Zielonych Obligacji został
opracowany przez Techniczną Grupę Ekspertów.
Jego stosowanie jest obecnie dobrowolne.
KE prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzenia
wiążących aktów prawnych.
Standard powiązany jest z Taksonomią.

Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w usługach doradztwa finansowego

W kwietniu 2019 roku, ESMA opublikowała propozycje
ujęcia kwestii zrównoważonych finansów w dyrektywach MIFID i IDD.

Opracowanie wskaźników referencyjnych zrównoważonego
rozwoju

Przyjęto Rozporządzenie 2019/2089 zmieniające
Rozporządzenie BMR ws. wskaźników referencyjnych
(benchmarks) poprzez wprowadzenie
wskaźników powiązanych z klimatem

Cel II: zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu,
wyczerpywania się zasobów, degradacji środowiska oraz kwestii społecznych

5

6

7

Pełniejsze uwzględnienie zrównoważonego rozwoju
w usługach ratingowych
i badaniach rynku

Doprecyzowanie obowiązków
inwestorów instytucjonalnych
i podmiotów zarządzających
aktywami

Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w wymogach
ostrożnościowych

W lipcu 2019, ESMA opublikowała wytyczne dla
agencji ratingowych dotyczące ujawniania uwzględniania przez nie czynników ESG w ratingach. W raporcie
technicznym dla KE, ESMA nie rekomendowała nakładania na agencje ratingowe dalszych obowiązków
związanych ze zrównoważonymi finansami.

W kwietniu 2019 roku, ESMA opublikowała
stanowisko w sprawie ujęcia kwestii zrównoważonych
finansów w dyrektywach MIFID i UCTS/AIFM.
KE przygotowała projekty nowelizacji aktów delegowanych do dyrektyw MIFID , UCITS i AIFM
już w 2019 roku. W 2020 roku Komisja poddała
je pod konsultacje publiczne.
Nowy pakiet regulacji wymogów kapitałowych CRDV/
CRR2 (Pakiet Bankowy) nie reguluje kwestii zrównoważonych finansów bezpośrednio, ale zobowiązuje EBA
do analizy zasadności ich uwzględnienia.

Cel III: wspieranie przejrzystości i podejścia długoterminowego
w działalności finansowej i gospodarczej.

8

9
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Pełniejsze ujawnianie
informacji dotyczących
zrównoważonego rozwoju
i sprawniejsze tworzenie
zasad rachunkowości

Wspieranie zrównoważonego
ładu korporacyjnego
i przeciwdziałanie
krótkowzrocznemu podejściu
na rynkach kapitałowych

W czerwcu 2019, KE wydała niewiążące wytyczne
dotyczące raportowania niefinansowego. Obecnie
trwają konsultacje dotyczące zmiany Dyrektywy
NFRD, regulującej raportowanie niefinansowe .
W listopadzie 2019, przyjęto Rozporządzenie
2019/2088 w sprawie ujawniania przez uczestników
rynku finansowego i doradców finansowych, informacji
związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze
usług finansowych.

W grudniu 2019, EBA, ESMA i EIOPA opublikowały
raporty dotyczące presji krótkoterminowej
na europejskich rynkach finansowych wraz
z rekomendacjami działania dla KE.

Można się spodziewać, że agenda europejska będzie coraz ambitniejsza. Wszak niedługo po
przyjęciu unijnego standardu zielonych obligacji, Komisja zadeklarowała, że sama wyemituje
ponad €200 mld zgodnych z nim papierów dłużnych (Von der Leyen, 2020).Ze względu na potrzebę kontroli nad przestrzeganiem nowych zasad i standardów, rosła będzie także rola regulatorów
rynków finansowych.
Działania na polu regulacji rynków finansowych wpisują się w szerszą strategię Unii, tzw.
Europejski Zielony Ład, przyjętą przez Komisję w 2019 roku. W związku z przyjęciem tego dokumentu, obecnie Komisja pracuje nad aktualizacją Planu Działania w zakresie zrównoważonych
finansów. Europejska agenda regulacyjna będzie zatem ewoluować, wymuszając dostosowanie
do nowych wymogów.

Pakiet Bankowy i klimatyczne wzmocnienie nadzoru
bankowego w UE
Podczas gdy Plan Działania KE kładzie nacisk głównie na transparentność rynków kapitałowych,
kwestie klimatyczne są na poziomie unijnym stopniowo integrowane również w przepisach regulujących sektor bankowy. Podstawą prawną w tym zakresie jest przyjęty w 2019 roku „Pakiet
Bankowy”, który upoważnił EBA do podjęcia szeregu działań związanych z ryzykiem klimatycznym i promowaniem zrównoważonych finansów w bankowości.
Przede wszystkim, w ramach Pakietu, zmienione zostało rozporządzenie regulujące kompetencje
i funkcjonowanie samej EBA. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, wykonując swoje zadania EBA
bierze pod uwagę innowacje technologiczne, innowacyjne i zrównoważone modele biznesowe,
a także tak zwane czynniki ESG (Environmental, Social, Governance), które obejmują również
kwestie klimatyczne (jako podkategorię czynników środowiskowych).
Oprócz zmiany ogólnego mandatu EBA, Pakiet Bankowy udzielił urzędowi mandatu do rozpoczęcia prac nad integracją kwestii klimatycznych do nadzoru bankowego w kilku aspektach:
1. oceny zasadności włączenia do badania i oceny nadzorczej (SREP) kwestii ryzyka
środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego;
2. opracowanie standardów technicznych dokonywania przez instytucje finansowe
notowane na giełdzie ujawnień w zakresie kwestii klimatycznych, do których, na
mocy zmienionego Pakietem Bankowym rozporządzenia CRR2, instytucje te będą
zobowiązane od 2022 roku;
3. ocena zasadności wprowadzenia specjalnego traktowania ekspozycji związanych z
zielonymi aktywami na potrzeby regulacji kapitałowej tzw. (green supporting factor).
Ze względu na odległy horyzont czasowy części z tych działań, w opublikowanym przez siebie
własnym Planie Działania dotyczącym zrównoważonych finansów EBA zaleca podejmowanie
autonomicznych działań w tym zakresie przez instytucje nadzorowane (EBA 2020). W szczególności, zdaniem EBA konieczne jest uwzględnianie ryzyka klimatycznego w działalności banków,
zwiększenie jakości i zakresu informacji publikowanych w ramach III filara w odniesieniu do
raportowania niefinansowego oraz uwzględnianie czynników klimatycznych w testach warunków
skrajnych.
Ponadto, EBA już zaczęła uwzględniać kwestie klimatyczne w innych działaniach, nieobjętych
mandatem zawartym w Pakiecie Bankowym. Na konieczność uwzględniania przez banki ryzyka
klimatycznego EBA wskazuje już w opublikowanych w maju 2020 roku wytycznych dotyczących
udzielania i monitorowania kredytów.
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3.4.3. KOMPETENCJE KNF W ZAKRESIE
ZROWNOWAŻONYCH FINANSÓW
CEL

INSTRUMENT

MOŻLIWE
DZIAŁANIA

NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY NAD SEKTOREM BANKOWYM
Komunikacja oraz działania analityczne

KNF nie zajęła dotychczas stanowiska odnośnie ryzyka klimatycznego
w sektorze bankowym. Jednak KNF będzie odczuwać coraz wyraźniej
presje na zajęcie własnego stanowiska w tym przedmiocie pochodzącą
z dwóch źródeł: z jednej działać będzie presja rynkowa – wdrażające
własne rozwiązania w tym zakresie banki i inne podmioty nadzorowane będą oczekiwać zajęcia przez KNF stanowiska co do ich praktyk.
Inwestorzy instytucjonalni będą oczekiwać minimalizacji ryzyka klimatycznego na poziomie pojedynczych instytucji, jak i całego systemu finansowego, a klienci detaliczni poszukiwać zrównoważonych klimatycznie
produktów. Podmioty nadzorowane lepiej odpowiedzą na te potrzeby
z pomocą regulatora. Drugim źródłem presji jest lawina inicjatyw legislacyjnych na szczeblu unijnym, których implementacja wymaga aktywnej
komunikacji nadzorcy z sektorem.
Ze względu na wczesne stadium na jakim znajduje się praktyka nadzorcza w zakresie ryzyka klimatycznego oraz wspierania zrównoważonych
finansów, ważne jest rozpoczęcie przez KNF komunikacji z podmiotami
nadzorowanymi w duchu dialogu, i dokonanie kompleksowej analizy
stosowanych przez te podmioty praktyk, w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz próba oszacowania skali eskpozycji sektora
bankowego na ryzyko klimatyczne. Liczne europejskie banki centralne
i regulatorzy rynku dokonali już wstępnych szacunków w tym zakresie, na różnym poziomie szczegółowości. Analizę taką przeprowadził
choćby EBC (Giuzio i in., 2019), EBA w odniesieniu do europejskiego
sektora bankowego jako całości (EBA, 2018, s. 25), EIOPA w odniesieniu
do ekspozycji ubezpieczycieli (EIOPA, 2019), holenderski bank centralny
(Regelink i in., 2017) (w tym bardzo szczegółową analizę ryzyk transformacyjnych (Vermeulen i in., 2018)) oraz francuski regulator ostrożnościowy
(ACPR, 2019). Ze względu na prawdopodobną dużą skalę tego ryzyka,
wynikającą z silnego uzależnienia polskiej gospodarki od węgla, tego
rodzaju identyfikacja, powinna być dokonana jak najszybciej.
Ze względu na względną metodologiczną odmienność ryzyka klimatycznego od tradycyjnych kategorii ryzyk finansowych, KNF będzie również
zmuszona do wykształcenia kompetencji własnych w tym zakresie.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

WYSOKI
KNF powinna jasno zakomunikować swoje stanowisko w zakresie wpływu
zmian klimatycznych na sektor finansowy i oczekiwania wobec instytucji
nadzorowanych a także zarysować plan działań nadzorczych
w tym obszarze.
Konsekwencją deklaracji uwzględniania ryzyka klimatycznego w swoich
działaniach powinno być przystąpienie przez KNF do międzynarodowej
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sieci regulatorów Network for Greening the Financial System, zgodnie
z publiczną deklaracją Komisji w listopadzie 2020 r. (300Gospodarka,
2020). Przystąpienie do NGFS pomoże KNF rozwijać kompetencje
własne w obszarze ryzyka klimatycznego i zrównoważonych finansów.
KNF powinna dokonać analizy rynku pod kątem ryzyka klimatycznego
w dwóch aspektach: pomiaru ekspozycji polskiego sektora bankowego
na ryzyko klimatyczne (co może zostać dokonane w ramach Komitetu
Stabilności Finansowej) oraz analizy praktyk instytucji nadzorowanych
odnośnie zarządzania ryzykiem klimatycznym.
CEL

NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY NAD SEKTOREM BANKOWYM
Nadzór mikroostrożnowściowy

Podstawą regulacji ostrożnościowej banków są wymogi kapitałowe, obecnie regulowane na mocy tzw. umowy kapitałowej z Bazylei (jej III wersji).
Ten niewiążący standard został w UE implementowany na podstawie
pakietu CRD/CRR. W ramach regulacji wyróżnia się tzw. trzy filary:

INSTRUMENT

•

I filar: wymogi kapitałowe,

•

II filar: zarządzanie ryzykiem i tzw. kapitałem wewnętrznym banku
oraz ocena nadzorczą

•

III filar: publiczne ujawnienia, mające wzmocnić dyscyplinę
wynikającą z nadzoru dyscypliną rynkową.

Ze względu na harmonizację wymogów kapitałowych w Unii, KNF (ani
polski ustawodawca) nie mają kompetencji do wprowadzenia zmian w
tym zakresie, mimo iż pakiet CRD/CRR przewiduje szereg tzw. opcji
narodowych (np. art. 459 CRR, który rozważany jest jako podstawa nakładania wymogów kapitałowych związanych z klimatem przez nadzorców
krajowych (Finance Watch, 2020). KNF ma jednak duża swobodę działania
w ramach Filara II (oceny nadzorczej) oraz makroostrożnościowych środków niezharmonizowanych.
KNF może dokonać integracji ryzyka klimatycznego w ramach nadzoru
mikroostrożnościowego wykorzystując swoje kompetencje nadzorcze w
ramach II filara, czyli tzw. Badania i Oceny Nadzorczej (BION).

MOŻLIWE
DZIAŁANIA
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Na podstawie ustaleń dokonanych w ramach tego procesu, KNF może
nakazać bankom określone działanie. Uprawnienia przysługujące KNF
w tym zakresie są bardzo szerokie i obejmują szereg różnych środków.
W szczególności, w przypadku zidentyfikowania w procesie BION ryzyk
klimatycznych, które nie są przez bank odpowiednio uwzględnione w
ramach wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem, a w konsekwencji,
na które nie jest alokowany odpowiedni kapitał wewnętrzny, KNF może
nałożyć na bank obowiązek zwiększenia kapitałów własnych banku lub
utworzenia rezerw.

Komisja może też nakazać bankowi opracowanie i zastosowanie odpowiednich procedur dotyczących zarządzania ryzykiem klimatycznym w
ramach systemu zarządzania ryzykiem.
Wymóg zwiększenia funduszy własnych nałożony w ramach BION w
związku z ryzykiem klimatycznym, którego nie uwzględniają modele
wewnętrzne banków stanowiłby swego rodzaju nadzorczą implementację idei Brown Penalizing Factor, nad którym miałby jednak tę przewagę, że byłby „szyty na miarę” dla badanej instytucji, a nie ustalany
odgórnie. Jest to więc elastyczne i od razu dostępne narzędzie ograniczania ryzyka klimatycznego i stymulowania zielonego kredytowania.
Istotną wadą wymogów kapitałowych, ustalanych na podstawie
wewnętrznej metody banków (IRB), jest bowiem poleganie w zbyt
dużej mierze na danych historycznych, co prowadzi do zjawiska overfittingu (Haldane, 2014; Bierman 2020). Dane te informują o przeszłych
zachowaniach danych klas kredytobiorców lub aktywów, ale nie dają
gwarancji, że będą oni zachowywali się tak samo w przyszłości. Od
ograniczeń tych wolne są stress testy analizujące pozycje kapitałowe i
płynnościowe banku w różnych scenariuszach, które mogą być przyjęte
w oderwaniu od danych historycznych. Na gruncie pakietu CRD/CRR
stress testy muszą być przeprowadzane zarówno przez sam bank (regularnie) jak i przez nadzorcę (corocznie). Ich zakres i treść przyjętych
scenariuszy nie są w żaden sposób ograniczone, a więc zarówno same
banki jak i KNF mogą przeprowadzić testy przyjmujące w scenariuszu
materializację ryzyk klimatycznych.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE
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WYSOKI
KNF powinna w ramach badania BION przeanalizować zarówno praktyki
nadzorowanych banków w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem
klimatycznym, jak i materialny wpływ ryzyk klimatycznych na ich bilanse
(jeżeli banki same nie prowadzą takiego badania). Taka analiza powinna
być przeprowadzona z uwzględnieniem tradycyjnych kategorii ryzyka
(ryzyka kredytowego oraz ryzyka płynności, ryzyka rynkowego w odniesieniu do księgi handlowej itp.) oraz w ramach istniejących regulacji dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania bankiem.
Komisja powinna zachęcać banki do opracowywania scenariuszy testów
klimatycznych warunków skrajnych, przeprowadzanych przez same
banki. Ponadto KNF powinna zacząć uwzględniać kwestie klimatyczne
w ramach nadzorczych stress testów. Wyniki tych testów pozwoliłyby
zrozumieć skalę ekspozycji polskiego sektora bankowego na ryzyko
klimatyczne lepiej, niż analiza oparta jedynie o klasyfikację poszczególnych ekspozycji. Wyniki klimatycznych stress testów stanowiłyby punkt
wyjścia dla dalszych działań zmierzających do mitygacji zidentyfikowanych ryzyk.

CEL

INSTRUMENT

NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY NAD SEKTOREM BANKOWYM
Nadzór makroostrożnościowy

Ryzyka klimatyczne porównywane są do finansowego ryzyka systemowego, któremu nadzór makroostrożonościowy ma przeciwdziałać
(Gruenewald, 2020). W związku z tym, konieczna jest nie tylko początkowa identyfikacja, ale też późniejszy stały monitoring ekspozycji
sektora finansowego jako całości na ryzyka klimatyczne. Monitoring ten
mógłby stać się podstawą dla makroostrożnościowej polityki antycyklicznej w aspekcie klimatycznym.
W literaturze zaproponowano użycie „węglowego bufora antycyklicznego” nakładanego w okresie “węglowego boomu”, kiedy kredytowanie „brudnych” sektorów gospodarczych utrzymuje się na wysokim
poziomie. Zgromadzony w tym okresie kapitał pomógłby w absorpcji
strat w późniejszej fazie „cyklu węglowego”, w której aktywa węglowe
straciłyby na wartości lub ulegały osieroceniu (D’Orazio & Popoyan,
2019).

MOŻLIWE
DZIAŁANIA

Limit mógłby zostać wprowadzony zasadniczo na dwa sposoby – albo w
postaci „twardego” limitu ekspozycji (ustalonego jako odsetek aktywów
w bilansie banków, których „brudne” ekspozycje nie mogą przekroczyć)
albo jako sektorowy współczynnik dźwigni (w związku z którym ekspozycje na sektor uznany za „brudny” będą pociągać za sobą zwiększone wymogi kapitałów własnych, nieważonych ryzykiem) (D’Orazio &
Popoyan, 2019, s. 31).
W tym celu, Komitet Stabilności Finansowej mógłby wydawać rekomendacje dotyczące poziomu ryzyka systemowego, który ustala Minister
Finansów w drodze rozporządzenia.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

WYSOKI
KNF, w ramach KSF powinna prowadzić stały monitoring ekspozycji na
ryzyka klimatyczne i „brudne” sektory gospodarki, podobny do prowadzonego obecnie przez KSF monitoringu akcji kredytowej i cen aktywów (np. nieruchomości).
Monitoring ten mógłby stać się podstawą do późniejszych działań
nadzorczych, takich jak wprowadzenie, na postawie bufora ryzyka
systemowego, „bufora węglowego”.
KNF powinna rozważyć wprowadzenie limitu ekspozycji kredytowych
dla „brudnych” sektorów gospodarki, narażonych na „osierocenie”
ich rynkowych aktywów.
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CEL

INSTRUMENT

NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY NAD SEKTOREM BANKOWYM
Środki niezharmonizowane

Pakiet CRD/CRR nie harmonizuje wszelkich możliwych środków regulacji działalności bankowej, a jedynie te elementy, które odnoszą się do
adekwatności kapitałowej. Państwa członkowskie mogą więc nakładać na
banki inne ograniczenia, wykraczające poza kwestie zarządzania kapitałem. W szczególności, ograniczenia te mogą dotyczyć ekspozycji banki
na określone aktywności, produkty, bądź kredytobiorców (Schoenmaker
& Van Tilburg, 2016, s. 326).
KNF już dziś stosuje tego typu instrumenty. Przykładowo, na skutek
zagrożenia dla stabilności finansowej w związku z udzielaniem przez
banki kredytów objętych ryzykiem walutowym (tzw. kredytów frankowych), KNF ograniczyła możliwość udzielania tych kredytów jedynie do
osób, które otrzymują w walucie kredytu większość swojego dochodu,
na mocy Rekomendacji S (Komisja Nadzoru Finansowego, 2018).

MOŻLIWE
DZIAŁANIA

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

CEL

Niezharmonizowane instrumenty regulacji aktywności banków są
szczególnie interesujące w kontekście kwestii klimatycznych. Mogą one
służyć nie tylko jako narzędzie ograniczania ryzyka klimatycznego dla
samych banków, ale również jako narzędzie polityki publicznej, służące
do ograniczania kredytowania dla działalności klimatycznie negatywnej i
wspierania przedsięwzięć o klimatycznie pozytywnym skutku.
UMIARKOWANY
KNF powinna rozważyć wprowadzenie limitu ekspozycji kredytowych
dla „brudnych” sektorów gospodarki, narażonych na „osierocenie” ich
rynkowych aktywów.
KNF mogłaby wprowadzić, powiązane z kryteriami klimatycznymi
wskaźniki, odpowiadające obowiązującym obecnie wskaźnikom DTI lub
LTV. Mogłaby też uwzględnić kryteria klimatyczne w ramach obliczania
tych wskaźników, lub zobowiązać do tego nadzorowane banki.
NADZÓR NAD TFI

Z danych dotyczących rynku polskiego wynika, że uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, choć mało powszechne w porównaniu z innymi państwami europejskimi, stanowi najpopularniejsza formę
inwestycji finansowych Polaków, po lokatach depozytach bieżących i terminowych (lokatach) w bankach i SKOKach (IZAF, 2019; ING, 2017).
INSTRUMENT

Niemal ½ instrumentów znajdujących się w portfelach polskich funduszy
stanowią akcje (IZAF, 2019). Z instrumentami udziałowymi wiążą się z kolei
prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek portfelowych, które wykonują zarządzający funduszami, mogąc w ten sposób wpływać na kierunek
działalności tych spółek.
W związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, rola
TFI w zarządzaniu oszczędnościami Polek i Polaków będzie rosła.
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Kwestie klimatyczne są zatem istotne po pierwsze, w odniesieniu do
selekcji akcji, które fundusze posiadają w swoich portfelach z punktu
widzenia ryzyka klimatycznego i odpowiedniego due dilligence zarządzających funduszami w tym zakresie. Po drugie, z punktu widzenia
wykonywania przez zarządzających funduszami praw korporacyjnych w
spółkach portfelowych, co może mieć wpływ na długoterminowe strategie tych spółek.

MOŻLIWE
DZIAŁANIA

W odniesieniu do ryzyka klimatycznego, KNF bada jakość systemu
zarządzania ryzykiem przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI)
zarządzające funduszami, w ramach procedury BION. Metodyka BION
dla TFI nie przewiduje jednak obecnie badania sposobu zarządzania
przez TFI ryzykiem klimatycznym (KNF, 2019).
W odniesieniu do ryzyka klimatycznego, KNF bada jakość systemu
zarządzania ryzykiem przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI)
zarządzające funduszami, w ramach procedury BION.
Metodyka BION dla TFI nie przewiduje jednak obecnie badania sposobu zarządzania przez TFI ryzykiem klimatycznym (KNF, 2019).
W odniesieniu do głosowania przez fundusze z posiadanych przez nie
akcji, KNF odpowiedzialna jest za nadzór nad wykonywaniem dwóch
obowiązków regulacyjnych. Po pierwsze, TFI powinny posiadać politykę
wykonywania praw głosu z posiadanych przez nie akcji. Po drugie, i jak
się wydaje istotniejsze, od 2020 roku na TFI (lub podmiotach, którym
te przekazały zarządzanie funduszem) ciąży obowiązek opracowania
polityki zaangażowania.
WYSOKI
KNF powinna, w ramach procedury BION, analizować czy ryzyko klimatyczne jest należycie uwzględniane w systemach zarządzania ryzykiem
przez TFI.
KNF powinna w ramach swojego nadzoru analizować, czy zarządzający
aktywami angażują się w wykonywanie praw udziałowych w spółkach
portfelowych w najlepszym interesie uczestników funduszu, m.in.
poprzez uwzględnienie ryzyka klimatycznego.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

W tym celu KNF powinna analizować czy TFI posiadają politykę wykonywania praw głosu z posiadanych przez nie akcji.
KNF powinna z najwyższą uwagą dokonać analizy wypełniania przez TFI
obowiązku publikacji polityki zaangażowania, który podmioty te musiały wypełnić w 2020 roku. KNF powinna sprawować nadzór nad treścią
opublikowanych polityk zaangażowania, w tym uwzględnienia przez nie
ryzyka klimatycznego i potencjalnie wyższych zwrotów ze zrównoważonych inwestycji. KFN powinna także, w ramach swoich działań nadzorczych, analizować zgodność późniejszego głosowania zarządzających
funduszami z tymi politykami.
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CEL

GREENWASHING

Greenwashing, jako rodzaj misselingu jest potencjalnie uregulowany
istniejącymi przepisami regulującymi obowiązki informacyjne instytucji
finansowych wobec klientów. Przepisy te co do zasady nie odnoszą się
jednak do zjawiska greenwashingu wprost.
KNF na gruncie regulacji dotyczących ochrony klienta na rynku finansowym posiada bardzo szerokie uprawnienia, obejmujące całe spektrum
działań nadzorczych, od uprawnienia do żądania informacji i dokumentów, poprzez wydawanie zaleceń, aż po kary finansowe. Istotna jest
analiza sposobu, w jaki KNF czyni użytek z tych uprawnień w praktyce
nadzorczej.

INSTRUMENT

Publicznie dostępne informacje sugerują, że w ramach nadzoru nad
praktykami rynkowymi, Komisja w dużej mierze opiera się na informacjach uzyskanych od uczestników rynku, czyli klientów nadzorowanych
podmiotów, które stanowią „jedno z najcenniejszych źródeł pozyskiwania informacji nadzorczej o potencjalnych nieprawidłowościach” (KNF,
2019c). W rocznych sprawozdaniach z działalności, KNF obszernie
omawia spływające do niej skargi i informacje o nieprawidłowościach,
wskazując w jaki sposób odniosła się do zawartych w nich zawiadomień
i czy podjęła odpowiednie działania (KNF, 2019b, 2020b). Informacje te
sugerują więc, że działania KNF w zakresie ochrony klientów na rynku
finansowym są przede wszystkim reaktywne i opierają się na sygnałach
zewnętrznych, a w małej mierze oparte na prewencyjnych działaniach
własnych. Ponadto, działania reaktywne mają charakter tajny. Na przykład, organizacje społeczne zgłaszające Komisji naruszenia obowiązku
raportowania niefinansowego, nie mają możliwości uzyskania informacji
o statusie i postępach w tych sprawach.
Podobne wnioski płyną z oceny działalności KNF przeprowadzonej
w 2019 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW w
raporcie pokontrolnym zalecił – „zgodnie z priorytetami samej KNF”
– wzmocnienie nadzoru nad praktykami rynkowymi nadzorowanych
firm, zwiększenie częstotliwości kontroli, uwzględnienie mniejszych
podmiotów w działalności nadzorczej oraz zwiększenie tematycznych
inicjatyw nadzorczych. MFW podkreślił, że w odniesieniu do ochrony
klientów, konieczne jest przyjęcie bardziej systemowego podejścia
prewencyjnego (IMF, 2019). Podobnie, konkluzja o niskiej skuteczności
działań prewencyjnych w zakresie ochrony klientów sektora finansowego stanowi jeden z głównych wniosków z raportu NIK z 2013 roku
(Najwyższa Izba Kontroli, 2013).

MOŻLIWE
DZIAŁANIA
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Obecna polityka nadzorcza z pewnością nie jest wystarczająca w
kontekście przeciwdziałania greenwashingowi. Greenwashing może być
trudniej wykrywaną przez inwestorów indywidualnych formą missellingu, gdyż, w odróżnieniu od missellingu związanego z ryzykiem produktu finansowego lub podawaniem niekompletnych informacji o kosztach
świadczonych usług, nie musi on wiązać się z poniesieniem przez inwestorów straty w krótkim horyzoncie czasowym.

Z tego też względu, inwestorzy, poza tymi jednoznacznie zorientowanymi na zrównoważone produkty, będą mniej skłonni do rozpoznania
praktyki greenwashingu i przekazywania informacji o nim organowi
nadzoru. Ponadto, w wielu przypadkach, inwestorzy indywidualni nie
będą posiadać specjalistycznej wiedzy niezbędnej do odróżnienia
produktów o faktycznie zrównoważonym profilu. W odniesieniu do
greenwashingu, bardziej skutecznym modelem nadzoru wydaje się
intensywny, prewencyjny nadzór bieżący, obejmujący przede wszystkim
materialną analizę rzetelności przedstawianych informacji o produktach
finansowych. To może być dokonywana w oparciu o wizyty nadzorcze
oraz analizy uzyskanych od podmiotów nadzorowanych dokumentów,
w tym procedur wewnętrznych.
KNF powinna podjąć działania w zakresie przeciwdziałania greenwashingowi.
KNF jest wyposażona we wszelkie potrzebne kompetencje i sankcje,
żeby efektywnie monitorować rynek i zapewnić zastosowanie się do
nowych wymogów, brakuje jedynie opracowania jasnej i przemyślanej
strategii przeciwdziałania greenwashingowi i wspierania przejrzystości
na rynkach w celu ochrony klientów.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

CEL

INSTRUMENT

WYSOKI
KNF powinna opracować i opublikować strategię przeciwdziałania
greenwashingowi, obejmującą wizyty nadzorcze oraz tematyczne
działania nadzorcze, takie jak analiza informacji dotyczących zrównoważonego profilu instrumentów finansowych - przekazywanych klientowi
zarówno w ramach informacji przedkontraktowych, jak i tych zawartych
NADZÓR NAD RAPORTOWANIEM NIEFINANSOWYM

Waga informacji niefinansowych została dostrzeżona stosunkowo
niedawno. Obowiązek raportowania niefinansowego został nałożony na
podmioty nim objęte od grudnia 2016 roku (na podstawie Dyrektywy
z roku 2014). Z kolei w odniesieniu do nadzoru KNF nad raportowaniem niefinansowym, dostępne są informacje za okres od 2018 roku.
Praktyka nadzorcza w tym zakresie jest więc jeszcze na wczesnym
etapie. Należy też zastrzec, że KNF sprawuje nadzór jedynie nad spółkami publicznymi zobowiązanymi do raportowania niefinansowego.
Analiza ilościowa wskazuje, że w 2018 roku KNF wystosowała 6 zaleceń
wobec 151 podmiotów zobowiązanych do publikacji informacji, a w
2019 roku 8 zaleceń wobec 158 podmiotów.

MOŻLIWE
DZIAŁANIA
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Z publikowanych przez KNF informacji wynika, że przekazane do 8
emitentów zalecenia odnośnie przekazywania do publicznej wiadomości raportów rocznych zawierających oświadczenia i sprawozdania
na temat informacji niefinansowych dotyczyły: opisu istotnych ryzyk
związanych z działalnością jednostek, opisu kluczowych niefinansowych
wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki oraz

niewystarczającego zakresu danych jednostkowych (KNF, 2020a).
KNF analizuje więc materialną treść dokonywanych ujawnień informacji niefinansowych i wydaje w tym zakresie odpowiednie zalecenia. Z
względu na brak jawności wystosowanych zaleceń KNF, ocena ich treści
jest jednak niemożliwa.

POTENCJAŁ
ODDZIAŁYWANIA
I REKOMENDACJE

WYSOKI
KNF powinna rozwijać swoje kompetencje w zakresie raportowania
kwestii klimatycznych i aktywnie komunikować się z rynkiem, co do
swoich oczekiwań nadzorczych. Rola regulatora rynku w odniesieniu do
informacji niefinansowych musi polegać na ścisłej weryfikacji i proaktywnym kwestionowaniu ujawnianych przez firmy informacji niefinansowych, zwłaszcza tam, gdzie informacje te są niejasne, nieścisłe lub
wieloznaczne.
Ponadto, regulator powinien pełnić rolę promotora dobrych standardów i praktyk, przyczyniając się tym samym do zwiększenia porównywalności ujawnianych informacji. Rola regulatora musi więc polegać na
kształtowaniu zachowań nadzorowanych podmiotów, a nie jedynie na
reagowaniu na rażące przypadki naruszeń.

65

ZRÓWNOWAŻONE FINANSE JAK ROBIĄ TO INNI?
4.1. BANKI CENTRALNE
W EUROPIE I NA ŚWIECIE

4

Mandaty banków centralnych różnią się w zależości 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.
Tymczasem, istnieją 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).
Podejmowane dotychczas działania nie wyczerpują jednak 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, Dafermos et. al.
2020). Tak zwana neutralność rynkowa (market neutrality) stała się pretekstem do zakupu obligacji korporacyjnych nawet najbardziej emisyjnych firm. Banki kierowały się w tym wyłącznie
wysokimi ratingami, nieuwzględniajacymi jednak dostatecznie ryzyk klimatycznych.
Tym niemniej, działania w obszarze promowania zrównoważonych finansów oraz zarządzania
ryzykiem klimatycznym są już podejmowane przez banki centralne w Europie i poza nią. Stanowić
one mogą przykłady i inspiracje także dla NBP.
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
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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, 2020a, 2020b; 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 (FT, 2019). EBC wskazuje na zakupy zielonych obligacji w ramach programu luzowania
ilościowego jako przykład sposobu uwzględnienia ryzyka klimatycznego w polityce pieniężnej
(2018b:21). W ostatnim czasie EBC zapowiedział zresztą bardziej sprecyzowane działania na
rzecz uwzględniania ryzyk klimatycznych w swojej działalności i wspierania zielonych finansów,
deklarując, że zacznie akceptować obligacje klimatyczne (climate linked bonds), które do tej
pore były wykluczone z jego programu skupu aktywów (APP) oraz z operacji warunkowych, jeżeli
miały zmienny kupon (uzależniony od osiągnięcia przez emitenta celu klimatycznego). Ponadto, z
wystąpień członków Zarządu EBC da się wyczytać zapowiedź uzależnienia nabywania aktywów w
tych programach od ujawnienia przez emitenta danych o ryzyku klimatycznym z nimi związanym
(Schnabel 2020a, 2020b).
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 przedstawiciele 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 (Reuters, 2020), który zapowiedział, że
Amerykański bank centralny niedługo dołączy do sieci NGFS.

67

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” (FT, 2020a) na walkę ze zmianami klimatu.

4.2. INICJATYWY EUROPEJSKICH REGULATORÓW
RYNKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE KLIMATU
Przeprowadzona przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)
wśród 34 regulatorów finansowych ankieta wskazała, że większość z nich wdraża działania mające
odpowiadać na problemy rynku w zakresie zrównoważonych finansów, choć 62% ankietowanych
wskazało, że ich mandat nie zawiera szczegółowego odniesienia do działania w tym obszarze.
83% ankietowanych regulatorów zadeklarowało wspieranie zrównoważonych finansów poprzez
zwiększanie przejrzystości rynków, a 45% wskazało na zwalczanie greenwashingu.
Preferowanymi narzędziami regulacji są niewiążące wytyczne i rekomendacje. Wielu regulatorów
wskazało jednak, że w odniesieniu do większości zagadnień (akceptacja prospektów, udzielanie
zezwoleń, nadzór nad sprawowaniem obowiązków informacyjnych przez emitentów), brakuje
szczegółowych zasad dotyczących kwestii środowiskowych (IOSCO, 2020).
Pomimo to, wiele instytucji nadzorczych w Europie podejmuje konkretne działania, nie czekając
na konkretyzację prawa na poziomie Brukseli. W kontekście rozważań na temat mandat KNF
warto podkreślić, że podstawą ich działań w tym zakresie, są zharmonizowane przepisy prawa
europejskiego, a zakres ich kompetencji jest co do zasady podobny do KNF.
Financial Conduct Authority (Wielka Brytania)

Brytyjski regulator rynku finansowego, FCA, podjął szereg działań związanych z kwestiami klimatycznymi w polityce nadzorczej. W październiku 2018 roku, FCA opublikowała dokument konsultacyjny, w którym skierowała do uczestników rynku i organizacji społecznych szereg pytań dotyczących pożądanego sposobu uwzględnienia czynników klimatycznych w swojej praktyce. Finalne
stanowisko FCA w tej sprawie, które ukazało się rok później, skupia się na raportowaniu niefinansowym firm (zarówno emitentów instrumentów finansowych oraz podmiotów nadzorowanych), ale
też zawiera też jasną deklarację kwestionowania przez FCA praktyk mogących stanowić greenwashing (FCA, 2019a). Jednocześnie, dostęp klientów do odpowiednich dla nich produktów i
usług o profilu ESG stanowić ma jeden z priorytetów FCA. FCA dokonała też pobieżnego badania
praktyki rynkowej co do oznaczeń i informacji o produktach, z którego wynika wynika, iż reklamowanie produktów jako środowiskowo przyjaznych lub spełniających standardy ESG stosowane
jest dość szeroko, często bez oczywistego uzasadnienia (FCA, 2019a). Prace w tym obszarze toczą
się również w ramach Climate Financial Risk Forum (CFRF), czyli organu formułującego zalecenia
odnośnie ryzyk klimatycznych dla sektora finansowego. W ramach Grupy Roboczej ds. Ujawnień
CFRF, powstał raport, który zawiera szereg rekomendacji dla banków i zarządzających aktywami
odnośnie ujawniania tych kwestii w ramach przedkontraktowych obowiązków informacyjnych oraz
informacji produktowych (np. w ramach KIID dla funduszy inwestycyjnych). Mimo, iż dokument nie
jest wiążący, a stanowi jedynie zalecenia w przedmiocie dobrych praktyk, zalecenia odnośnie ujawnianych informacji na poziomie produktu są szczegółowe, wraz z podaniem przykładowych miar,
które firmy inwestycyjne mogą raportować (CFRF, 2020).
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Autorité des marchés financiers (Francja)

Wyjątkowo aktywny na polu zrównoważonych finansów i przeciwdziałania greenwashingowi jest
francuski nadzorca. Pierwszy raport o praktykach w zakresie społecznie odpowiedzialnego inwestowania stosowanych przez podmioty nadzorowane przez AMF został opublikowany jeszcze w
2015 roku (AMF, 2015). Od tego czasu, kwestie niefinansowe, w tym czynniki środowiskowe oraz
ryzyko klimatyczne, stały się integralną częścią agendy nadzorczej AMF. Regulator ten zobowiązał się do wsparcia zrównoważonej transformacji sektora finansowego w swoim strategicznym
planie pięcioletnim #Supervision2022, opublikowanym w 2018 roku (AMF, 2018a) i opublikował
szczegółową mapę drogową dla planowanych działań związanych ze zrównoważonymi finansami
(AMF, 2018b). Z kolei, w 2019 roku AMF wraz z francuskim regulatorem ostrożnościowym ACPR,
utworzyła Komisję ds. Klimatu i Zrównoważonych Finansów, która stanowić ma strategiczne
wsparcie inicjatyw związanych z tym obszarem. AMF opublikowała też drugi raport dotyczący
praktyk zarządzających aktywami w zakresie zrównoważonych inwestycji (AMF, 2019). Ponadto,
wraz z uchwaleniem w 2019 roku francuskiej ustawy dotyczącej zrównoważonego wzrostu (La
Loi PACTE), AMF została zobowiązana do monitorowania jakości informacji niefinansowych przekazywanych klientom detalicznym przez zarządzających funduszami inwestycyjnymi. W wykonaniu powierzonego mandatu, AMF opublikowała nowe zasady dotyczące dystrybucji funduszy
inwestycyjnych, zgodnie z którymi jedynie fundusze stosujące określone przez AMF minimalne
standardy „znaczącego zaangażowania” (significantly engaging methodology) będą mogły
bez przeszkód posługiwać się oznaczeniami ESG (w nazwie, prospekcie, KIID oraz materiałach
marketingowych). Akt wprost wskazuje na cel ograniczenia greenwashingu w swoim uzasadnieniu (AMF, 2020). Przyjęty mechanizm przypomina zresztą rozwiązania w ramach europejskiej
Taksonomii, zgodnie z którymi wyłącznie inwestycje zgodne z określonymi przez nią standardami
będą mogły być określane jako zrównoważone środowiskowo.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Niemcy)

Niemiecki regulator, w wydanych w 2020 roku wytycznych, odniósł się do czynników środowiskowych przede wszystkim w kontekście zarządzania ryzykiem klimatycznym. Greenwashing
został uwzględniony w uwagach dotyczących ryzyka reputacyjnego oraz due dilligence inwestycji
(BaFin, 2020). Ponadto, w wydawanym przez siebie biuletynie, BaFin podkreślił, że ujawnienia
ryzyk klimatycznych przez banki w ramach III Filaru może ograniczać greenwashing (BaFin, 2019).
Regulator nie podjął natomiast działań, ani nie opublikował żadnych komunikatów dotyczących
ochrony klienta przed greenwashingiem w związku ze świadczeniem usług finansowych.

5. PODSUMOWANIE
Regulatorzy rynków finansowych i banki centralne na całym świecie stoją przed systemową zmianą. Ryzyko klimatyczne, choć wciąż ekstremalnie trudne w pomiarze, jest stanowi egzystencjalne
zagrożenie dla systemów finansowych i nie może być zignorowane. Z drugiej strony, umocniony
przez postanowienia Porozumienia Paryskiego trend w kierunku zrównoważonego finansowania,
w tym nowopowstające instrumenty i rynki, wymaga szybkiego rozbudowania wiedzy instytucjonalnej i aparatu instrumentów nadzorczych.
Wyzwaniem jest także tempo zmian. Wprowadzone na przestrzeni kilku ostatnich lat reżimy raportowania są już dziś powszechnym standardem i przedmiotem rewizji w kierunku bardziej wymagających obowiązków. Przyjęta niedawno przez Komisję Europejską Strategia Zrównoważonych
Finansów także jest obecnie uaktualniana, a na świecie pojawiają się podobne inicjatywy, takie
jak choćby chiński standard zielonych obligacji. Kwestie klimatyczne na całym świecie weszły już
do finansowego mainstreamu, a debata o przyszłości toczy się już wokół kwestii objęcia ochroną przez rynek finansowy także bioróżnorodności (Pinzon et al 2020) czy szeroko rozumianych
kwestii społecznych (Robins et al, 2018).
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Zjawiska te nie omijają także Polski, stwarzając szanse i wyzwania dla Narodowego Banku
Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Podstawą dla ich dalszych działań będzie budowa
wiedzy instytucjonalnej i rozwój innowacyjnych narzędzi nadzorczych. W tym kontekście, cieszy
deklaracja KNF przystąpienia do międzynarodowej sieci wsparcia NGFS. Pora na podobną decyzję pod stronie NBP.
Zrównoważone finanse mogą być szansą dla polskiego rynku i rodzimych inwestorów. Wszak to
właśnie Polska była w 2016 roku protagonistką na rynku nominowanych w euro zielonych obligacji. Pora przenieść tę globalną ambicję na lokalny poziom.
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Urz. UE L 302, z 17.11.2009, s. 32, z późn. zm.

Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, Dz. U. EU C 215 z
5.7.2017, s. 1.

Rozporządzenie BMR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w
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OPIS METODOLOGII BADAŃ
Analiza wpływu ryzyka klimatycznego na portfele emerytalne w ramach PPK

Pełen model finansowy, wraz z założeniami dotyczącymi składu portfeli PPK, wpływu ryzyka klimatycznego na spółki, w

które inwestowane są środki z części udziałowej portfela, oraz pośrednio wpływu ryzyka klimatycznego na portfel PPK,
dostępne są na www.instrat.pl/sustainable-finance

Analiza raportów niefinansowych spółek w WIG20

Analiza raportów niefinansowych wykonana na podstawie raportów za rok 2019, spółek wchodzących w skład indeksu
WIG20 na dzień 1 sierpnia 2020 r., oraz spółki Allegro, która weszła w skład indeksu po zakończeniu pierwszego etapu
badania.

Przyjęte kryteria zostały opracowane na podstawie kryteriów w obszarze klimatu i środowiska przyjętych przez Frank

Bold i Alliance for Corporate Transparency w badaniu: The Alliance for Corporate Transparency Research Report 2019:
An analysis of the sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive. Do
powyższych dodano kryterium “Informacje nieistotne zawarte w raporcie”.
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