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Cel prezentacji

• Zwrócenie uwagi na przyspieszenie dyskusji i 
propozycje regulacji w obszarze ESG na rynku 
finansowym – już nie „czy” tylko „jak bardzo” i 
„jak szybko”

• Omówienie nowych regulacji

• Omówienie ryzyk i wyzwań w sektorze 
finansowym



Plan prezentacji

• Definicje

• Kontekst

• Nowe ryzyka i ich kanały 
oddziaływania na sektor finansowy

• Zasady i regulacje 

• Nowe wyzwania



Definicje



Green finance, sustainable finance
responsible finance - definicje 
Green Finance obejmuje wszelkie 
inicjatywy podejmowane przez podmioty 
prywatne i publiczne (np. firmy, banki, 
rządy, organizacje międzynarodowe itp.) w 
zakresie opracowywania, promowania, 
wdrażania i wspierania za pomocą 
instrumentów finansowych projektów o 
zrównoważonym wpływie na szeroko 
rozumiane środowisko. 

Green Finance zapewnia narzędzia 
finansowe służące generowaniu działań o 
pozytywnych i trwałych efektach 
zewnętrznych.

Green Finance odnosi się do instrumentu 
finansowego - w tym kapitałowego, 
dłużnego, dotacji i grantów, zakupu i 

sprzedaży lub narzędzia zarządzania 
ryzykiem (na przykład: gwarancji 
inwestycyjnej, produktu 
ubezpieczeniowego, instrumentów 
pochodnych itp.) związanego z 
wywołaniem/dostarczeniem pozytywnych 
efektów zewnętrznych w zakresie ochrony 
środowiska, które są rzeczywiste, 
zweryfikowane i uzupełniające (nie 
zastępujące).

Sustainable finance (Zrównoważone 
finansowanie) jest definiowane jako 
włączenie zasad środowiskowych, 
społecznych i ładu korporacyjnego do 
decyzji biznesowych, rozwoju 
gospodarczego i strategii inwestycyjnych.



Green finance, sustainable finance
responsible finance - definicje 
Responsible finance (Odpowiedzialne finanse) to oferowanie 
usług finansowych w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i 
etyczny. 

Podstawowe elementy to:

• oferowanie 
odpowiednich usług 
finansowych w celu 
zaspokojenia potrzeb 
finansowych klientów

Ochrona 
klienta

• umożliwienie klientom 
lepszego zrozumienia 
oferowanych 
produktów i usług oraz 
podejmowania 
świadomych decyzji

Zwiększanie 
świadomości

• nakierowanie na wyniki 
finansowych ale też 
społeczne 

Wymiar 
społeczny

• oferowanie wysokiej 
jakości i odpowiednich 
usług dla wykluczonych 
i wrażliwych 
segmentów rynku

Inkluzywność



Kontekst zmian na rynku 
finansowym



Zmiana temperatury od 1850



Konsensus naukowy, społeczny i 
polityczny 
• Istnieje szeroki konsensus naukowy, że osiągnięcie

wystarczającego łagodzenia wymaga bezprecedensowego
przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.

• Ograniczenie globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2
stopni Celsjusza wymaga zmniejszenia o 45 procent emisji
CO2 do 2030 r. i osiągnięcia zerowego poziomu netto do
2050r.

• Pomimo porozumienia paryskiego z 2015 r. emisje gazów
cieplarnianych są wysokie i rosną, paliwa kopalne nadal
dominują w globalnym koszyku energetycznym, a cena
dwutlenku węgla pozostaje zdecydowanie niska, co wzmacnia
potrzebę uzupełniających się polityk.





Co to oznacza dla rynku 
finansowego?

• Działania (m.in. rządów, 
banków rozwojowych) w 
zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu były jak 
dotąd daleko niewystarczające
do realizacji zobowiązań 
podjętych na mocy 
Porozumienia Paryskiego.

• Domyślne założenie rynku 
finansowego, że w najbliższej 
przyszłości nie zostaną podjęte 
żadne dalsze polityki związane 
z klimatem jest błędne.

• Gdy realia zmian klimatu stają 
się coraz bardziej widoczne, 
nieuniknione jest, że rządy 
będą zmuszone działać 
bardziej zdecydowanie niż 
dotychczas.



Nowe ryzykaRosnąca presja

NIEUNIKNIONA 
REAKCJA POLITYKI 
FINANSOWEJ I 
MONETARNEJ



Presja na zazielenianie sektora 
finansowego rośnie
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Nadzorcy i regulatorzy

Inwestorzy
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Sektor finansowy
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Supervisors and Regulators

Investors
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Financial Sector



Nowe ryzyka w sektorze 
finansowym



Ekstremalne zjawiska pogodowe, stopniowe zmiany
klimatu i zakłócenia związane z przejściem na
gospodarkę niskoemisyjną mogą mieć wpływ na ceny
aktywów i stabilność finansową.



„Nowe ryzyka” sektora 
finansowego

„Zmiana 
klimatu”

Ryzyko fizyczne

Ryzyko prawne 
(regulacyjne
i nadzorcze)

Ryzyko reputacji

Ryzyko zmiany preferencji 
klientów inst. finans.

Ryzyko odpowiedzialności 
za szkody

Ryzyko transformacji

Ryzyko stabilności instytucji finansowych

Brak wiedzy, danych, 
kompetencji …

Ryzyko biznesowe





Ewolucja inicjatyw ESG

Źródło: IMF (2019)



„Zielone regulacje”

dobrowolne 
(rekomendacje, 

standardy)

obowiązkowe

zorientowane na
ryzyka

klimatyczne

zorientowane na
na promocję 

zrównoważonego 
finansowania

globalne, unijne, krajowe



Cele UE 

2020 (w odniesieniu do 1990)
• Redukcja emisji GHG: 20%
• Udział energii odnawialnej: 20%
• Poprawa efektywności energetycznej: 20%
2030 (do 1990)
• Redukcja emisji GHG: 40%
• Udział energii odnawialnej: 32 % (cel zmieniony w 2018 - 27%)
• Poprawa efektywności energetycznej: 32,5% (cel zmieniony w 2018 - 27%)
2050 (do 1990)
• Redukcja emisji GHG: przynajmniej 80%
• Udział energii odnawialnej: przynajmniej 80% (elektryczność)
• Poprawa efektywności energetycznej: brak celu ilościowego

2030 redukcja emisji: wg sektorów
- Sektor ETS (energetyka, duzy przemysł np. cement, stal) minus 43% (do 2005)
- Sektor Non-ETS (gł. Transport i rolnictwo) minus 30% (do 2005)



Dotychczasowe inicjatywy 
UE



W kierunku głównego wyznacznika 
polityki w UE 

Źródło: Deloitte Advisory Sp.z o.o. sp.k. (2019)



Plan działania UE
UE Action Plan – 10 punktowy plan (2018), w tym:
• Projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających

zrównoważone inwestycje opracowanie Taksonomii pozwalającej
określić czy dana działalność ekonomiczna jest środowiskowo
zrównoważona

• Projekt Rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji dotyczących
zrównoważonych inwestycji i ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

• Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji
niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych
z klimatem

• Projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w odniesieniu do
wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników
referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność



Ramy ułatwiających zrównoważone 
inwestycje

• rozporządzeniem ustanawia się cele środowiskowe i kryteria
służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza jest
zrównoważona środowiskowo, w celu określenia stopnia
zrównoważenia środowiskowego inwestycji.

• rozporządzenie ma zastosowanie do:
a) przyjętych przez państwa członkowskie lub Unię środków określających
wszelkie wymogi nakładane na podmioty rynkowe w odniesieniu do
produktów finansowych lub obligacji korporacyjnych, które są
wprowadzane do obrotu jako zrównoważone środowiskowo;

b)uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe jako
inwestycje zrównoważone środowiskowo lub jako inwestycje o podobnych
cechach.

• Integralną częścią Ram jest Taksonomia (jako Delegated Act)



Ujawnianie informacji dotyczących 
zrównoważonych inwestycji i ryzyk dla 

zrównoważonego rozwoju

Zharmonizowane przepisy dotyczące przejrzystości, mające
zastosowanie do uczestników rynku finansowego, pośredników
ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa
ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych
produktów inwestycyjnych, oraz do firm inwestycyjnych, które
świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, w zakresie
uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych lub w procesie doradztwa,
a także przepisy dotyczące przejrzystości produktów
finansowych, które wśród swoich celów mają zrównoważone
inwestycje, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla.



Zielone benchmarki – nowe 
wskaźniki

• wskaźnik referencyjny niskoemisyjności (EU 
Climate Transition Benchmark)

• wskaźnik referencyjny pozytywnego wpływu 
na emisyjność (EU Paris-aligned Benchmark)



Nadzorcy/Regulatorzy europejscy

– ESMA porady techniczne dotyczące kwestii 
zrównoważonego rozwoju na rynku ratingów kredytowych 
(2019)

– ESMA wytyczne dotyczące wymogów informacyjnych 
mających zastosowanie do ratingów kredytowych (2019)

– EBA projekt wytycznych w sprawie udzielania pożyczek i 
monitorowania (2019)

– EIOPA porady techniczne dotyczące integracji ryzyk i 
czynników zrównoważonego rozwoju w aktach 
delegowanych Solvency II i Insurance Distribution Directive
(2019)



Generalny wpływ na rynek 
finansowy

• Nowe zasady mają zastosowanie do uczestników
rynku finansowego, w tym do zarządzających
aktywami, firm ubezpieczeniowych, doradców
inwestycyjnych, doradców ubezpieczeniowych

• Muszą oni uwzględniać ryzyko związane ze
zrównoważonym rozwojem oraz, w stosownych
przypadkach, inne czynniki zrównoważonego rozwoju
w obszarach: wymagań organizacyjnych, warunków
operacyjnych, zarządzania ryzykiem, identyfikacji
profilu i preferencji inwestorów



Ocena
• Unijne regulacje stanowią „game changer”

• Unijne rozwiązania mają szansę stać się standardami 
globalnymi (taxonomia, green bonds standard)

• Rozporządzenia wiążą w całości i są bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

• Ich wejście w życie (wraz z aktami delegowanymi) 
zacznie się w przyszłym roku i zakończy najpóźniej w 
2022

ALE DODATKOWO:

• Za „100 dni” poznamy szczegóły Europejskiego 
Zielonego Ładu (Ursula von der Leyen)



Europejski Zielony Ład

• Nowe, ambitniejsze cele klimatyczne

• Europejski Pakt Klimatyczny

• Strategia Zielonego Finansowania

• Europejski Plan Zrównoważonych Inwestycji (1 
bln EUR)

• EBI jako „bank klimatyczny”



„Musimy wykorzystać inwestycje 
prywatne, umieszczając zielone i 
zrównoważone finansowanie w centrum 
naszego łańcucha inwestycyjnego i 
systemu finansowego.”

Ursula von der Leyen
POLITICAL GUIDELINES FOR THE NEXT EUROPEAN COMMISSION 2019-2024



Dotychczasowe inicjatywy 
wspierane przez ONZ 



Principles for Responsible 
Investment

• Opracowane przez inwestorów dla inwestorów

• Funkcjonują od 2006

• Dobrowolny i aspiracyjny zestaw 6 zasad 
inwestycyjnych, które oferują menu 35 możliwych 
działań w celu włączenia zagadnień ESG do praktyki 
inwestycyjnej





Zasady Odpowiedzialnych
Ubezpieczeń

• Uruchomione w czerwcu 2012 r. w Rio de 
Janeiro

• Dobrowolny i aspiracyjny zestaw zasad 

• 4 główne zasady

– Integracja ESG

– Zwiększanie świadomości społ.

– Współpraca z rządami i regulatorami

– Zwiększanie przejrzystości

• Członkostwo wiąże się z korzyściami



Zasady Odpowiedzialnej 
Bankowości

Dostosujemy naszą strategię biznesową, 
aby była spójna z i przyczyniła się do 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób i celów społecznych wyrażonych w 
SDG, Porozumieniu Paryskim i 
odpowiednich ramach krajowych i 
regionalnych.

Będziemy stale zwiększać nasz pozytywny 
wpływ i ograniczać negatywny, zarządzać 
ryzykiem dla ludzi i środowiska 
wynikającym z naszych działań, produktów 
i usług. W tym celu będziemy ustawiać i 
publikować cele w obszarach gdzie 
możemy mieć największy wpływ.

Będziemy odpowiedzialnie
współpracować z naszymi klientami i
zachęcać do zrównoważonych praktyk i
umożliwiać działalność gospodarczą, 
które zapewniają wspólny dobrobyt
obecnym i przyszłym pokoleniom.

Będziemy proaktywnie i odpowiedzialnie
konsultować, angażować się i
współpracować z odpowiednimi
zainteresowanymi stronami, aby 
osiągnąć cele społeczeństwa.

Będziemy realizować nasze
zobowiązanie do przestrzegania tych
zasad poprzez skuteczne zarządzanie i
wdrożenie kultury odpowiedzialnej
bankowości.

Będziemy okresowo sprawdzać nasze
indywidualne i zbiorowe wdrażanie tych
Zasad oraz będziemy transparentni i
odpowiedzialni za nasze pozytywne i
negatywne skutki oraz nasz wkład w 
realizację celów społecznych.



30 banków, które opracowały Zasady 
Odpowiedzialnej Bankowości



3 Kroki PRB
K

ro
k 

 1

Analiza wpływu
ekonomicznego, 
społecznego i 
środowiskowego

K
ro

k 
2

Wyznaczenie 
celów 
zwiększania 
pozytywnego i 
zmniejszania 
negatywnego 
wpływu. 
Implementacja 
tych celów

K
ro

k 
3

Raportowanie, 
zwiększanie 
transparentności 
i rozliczanie się z 
wyznaczonych 
celów



Max 4 lata na implementację PRB

Bank staje się
sygnatariuszem Zasad
Odpowiedzialnej
Bankowości (i członkiem
UNEP FI )

Bank publikuje swój
pierwszy raport i
samoocenę w sprawie
Zasad Odpowiedzialnej
Bankowości w ciągu
18 miesięcy po podpisaniu 
Zasad, a nastęnie corocznie, 
zgodnie z swoim cyklem 
sprawozdawczym

W ciągu maksymalnie
czterech lat Bank w pełni
wdroża wymagane kroki
w zakresie analizy wpływu,
ustalania i wdrażanie celów,
i rozliczania się z nich



Korzyści bezpośrednie i pośrednie

• Pełne wdrożenie wymogów PRB może potrwać 
do czterech lat

• Sekretariat UNEP FI i Komitet Bankowy 
współpracują z Bankiem, zapewniając 
wsparcie i wskazówki

• Bank ma dostęp do uczenia się od innych 
banków, do grup roboczych wspieranych przez 
ekspertów, szkoleń, narzędzi, regularnych 
informacji zwrotnych i porad ekspertów.



Inne inicjatywy

Potencjał zielonych 
regulacji



Wyzwania



Wyzwania

Problemem, oprócz niskiej (choć rosnącej)
świadomości, są:

• Brak informacji i danych o wpływie na klimat i 
klimatu na instytucje finansowe i ich klientów

• Brak wiedzy (narzędzi, standardów, praktyki)

• Brak wykwalifikowanej kadry potrafiącej 
mierzyć i zarządzać tymi nowymi ryzykami



Wyzwania

Co najmniej 4 obszary działania instytucji
finansowych wymagają zmian i dostosowań by
wdrożyć regulacje:

• Organizacja zarządzania nowymi ryzykami

• Monitorowanie i zarządzanie nowymi ryzykami, 
ich integracja z zarządzaniem ryzykiem 
finansowym i niefinansowym

• Rozwój zasobów i narzędzi analitycznych (analiza 
scenariuszowa, metodologie, narzędzia, dane)

• Zakres ujawnienia ryzyk klimatycznych (disclosure)



Wyzwania

Instytucje powinny zacząć planować:

• Identyfikację luk będących przeszkodą w 
wdrożeniu ewentualnej strategii ESG

• Opracowanie strategii ESG

• Przeprowadzenie analizy wpływu

• Wyznaczenie celów „klimatycznych”

• Wdrożenie systemu monitorowania



Dziękuję za uwagę!



Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej 

iof.org.pl

I śledzenia nas na Twitterze:

@IOF

Kolejne debaty:

- Nowe ryzyka związane ze zmianami klimatu i jak nimi zarządzać.

- Ewolucja zmian w raportowaniu spółek publicznych.



Kwestie do dyskusji:
• Czy presja na „zazielenianie” jest już odczuwalna na poziomie 

poszczególnych instytucji finansowych?

• Czy polski sektor finansowy jest przygotowany do wdrażania 
nowych zalecań, np. EBA dotyczących uwzględniania 
czynników ESG w ocenie ryzyka?

• Z jakimi potencjalnymi wyzwaniami wiązać się może integracja 
ESG?

• Czy polskie instytucje finansowe mogą być zainteresowane 
przyjmowaniem standardów międzynarodowych UNEP FI (w 
bankowości, ubezpieczeniach)? Dlaczego tak/nie? 

• Czy i jak rozwiązanie na poziomie banków/ubezpieczycieli 
zagranicznych można przenosić do polskich instytucji 
finansowych?


