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Czym jest Zielona Obligacja? 
 

• Nie ma jednej definicji Green Bond(GB). GB jest częścią szybko rozwijających się 
Green Finance.  

• Główna instytucja certyfikująca Green Bonds tj. ICMA wprowadziła następujące 
określenie: 

- Green Bonds are any type of bond instrument where the proceeds will be 
exclusively applied to finance or re-finance, in part or in full, new and/or existing 
eligible Green Projects and which are aligned with the four core components of 
the GBP. 

• Te cztery komponenty, o których mowa w definicji to: 
- Wykorzystanie środków na jeden z określonych sektorów, 
- Proces oceny i selekcji projektów, 
- Zarządzanie środkami, 
- Raportowanie.  
Emitowanie zielonych obligacji wymaga dodatkowych działań podejmowanych przez 
emitenta w celu zapewnienia inwestorów, że środki z tych obligacji są przeznaczone 
na projekty środowiskowe. Są to działania przed emisją, w czasie emisji i 
wydatkowania środków oraz po wykupie.  
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Czym jest Zielona Obligacja? 
 • Środki pochodzące z obligacji muszą być wykorzystywane na finansowanie projektów na jeden z 

poniższych sektorów(wg ICMA GBP 2018): 
- OZE, 
- Efektywność energetyczna, 
- Ochrona przed zanieczyszczeniami, 
- Zasoby naturalne i ochrona ziemi, 
- Biodywersyfikacja, 
- Ochrona wody, 
- Adaptacja do zmian klimatu, 
- Gospodarka obiegu zamkniętego,  
- Zielone budynki 
• ICMA GBP zawiera również negatywną listę sektorów, tzn. projekty z niektórych sektorów nie mogą 

być uznane ze zielone (np. produkcja broni, spalanie węgla, elektrownie atomowe, duże 
elektrownie wodne) 

• W czerwcu 2019 roku Technical Expert Group zaprezentował Komisji Europejskiej propozycję 
dobrowolnego standardu Green Bonds (EU GBS), który ma być, jak standard ICMA, dobrowolny i 
pozalegislacyjny.  

• EU GBS ma sprzyjać efektywności, przejrzystości, porównywalności i zaufaniu na rynku zielonych 
obligacji oraz ograniczyć greenwashing, bo ma opierać się na wypracowanej taksonomii sektorów 
(również opublikowanej w czerwcu 2019roku). 

Proces standaryzacji GB zmierza w kierunku ujednolicenia różnych zasad,  tj. ICMA GBP, EU GBS, 
ASEAN GBS czy Climat Bonds Standards.  
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Etapy emisji, weryfikacji i 
raportowania Green Bonds wg EU GBS 
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Główni emitenci (dane wg Climate Bond Initiative) 
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Główni Emitenci 

• W roku 2017 i 2018 nastąpiło niemal zdwojenie wartości emisji w 
porównaniu z rokiem 2016. Emisja GB osiągnęła w 2018 r. 168 mld US $.  

• W 2018 roku emisja w euro była większa niż w US $. 
• Skumulowana wartość (od 2008) emisji Green Bonds wynosi: 521 mld US 

$; w tym USA 22,8%, Chiny 14,8%, Francja 10,9%. Historycznie pierwszym 
emitentem był 11 lat temu Bank Światowy. 

• W ostatnich latach znacznie zwiększyły się emisje obligacji rządowych do 
17,5 mld $. ( w 2018r). 

• Coraz większe znaczenie  mają również zielone listy zastawne (Green 
Covered Bonds) – w 2018 roku 6 mld US $ wyemitowały banki hipoteczne i 
REITy.  

Rynek zielonych obligacji bardzo szybko rośnie w ostatnich latach, ale nadal 
jest stosunkowo mały. Rynek jest dobrze zdywersyfikowany pod względem 
rodzajów emitentów i krajów pochodzenie emitentów.  
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Główni Emitenci 

• Polska jako kraj była pierwszym emitentem Zielonych Obligacji. Do końca 2018 roku 
w dwóch emisjach (2016 i 2018) pozyskano środki 1,8 mld euro (wg własnego 
standardowego prospektu emisyjnego EMTN zarejestrowanego na giełdzie w 
Luksemburgu). Polskie Zielone Obligacje są notowane na platformie Luxemburg 
Green Exchange. 

• Przed emisją przyjęto Green Bond Framework, który uzyskał opinię z Sustainalytics 
(tzw. Second Party Opinion), że cele i projekty są zgodne z Green Bonds Principles i 
Sustatinable Develoment Goals oraz sprzyjają wypełnieniu celów klimatycznych 
Polski i UE oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Sustanalitics również 
wyraził pozytywną opinię o procesie wyboru projektów i zarządzaniu środkami. 

• Polska emisja 2016 roku została już rozliczona, tzn. raport dla inwestorów wskazał, 
że pozyskane środki z emisji zostały w całości przeznaczone na cele określone w 
Green Bond Framework. Raport uzyskał pozytywną opinię Sustainalytics. 

• We wrześniu 2019 roku Moody’s upublikował Green Bond Assessment dla polskich 
GB. Uzyskały one 2 w 5-stopniowej skali (tzn. very good). 

• W 2019 roku emisję zielonych listów zastawnych przeprowadził PKO Hipoteczny 
(250 mln zł) oraz ING Bank Hipoteczny (buduje książkę na 400 mln zł, program na 5 
mld euro). 

Maciej H.Grabowski,                             
Instytut Odpowiedzialnych Finansów 

7 



Cechy Green Bonds 

• Opłacalność w inwestowanie w Green Bonds i konwencjonalne obligacje 
jest podobna. Nie ma premii na rynku za „zieloność”. 

• Płynność GB jest niższa niż tradycyjnych instrumentów, co wynika z małego 
rynku wtórnego oraz wyższych kosztów spread’ów ask-bid dla GB (wg 
badań BIS) 

• Z punktu widzenie bezpieczeństwa zielone i konwencjonalne obligacje są 
podobne zarówno w segmencie obligacji rządowych, korporacyjnych, oraz 
emitentów sub-narodowych (wg badań BIS) 

• Inwestorami w GB są fundusze inwestycyjne, banki, firmy 
ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze publiczne/rządowe, 
banki centralne. Wiele z tych instytucji zmienia swoje polityki i strategie 
inwestycyjne ograniczając lub wykluczając inwestycje w „brudne” projekty 
i/lub wskazując minimalny udział zielonych aktywów w swoich portfelach.  

• We wrześniu 2019 roku BIS (Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych) 
otworzył fundusz (open-end), który ma ułatwić bankom centralnym 
inwestowanie rezerw w Zielone Obligacje. 
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