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1. Wstęp

Maciej Bukowski, Prezes WiseEuropa

Rok 2020 był dla Polski, Unii Europejskiej i całego świata wyjątkowo trudny. Koszty społeczne 
i gospodarcze epidemii COVID-19 uświadomiły wszystkim, jak ważne jest inwestowanie z wy-
przedzeniem w zdolność reagowania na szoki. Dzięki spektakularnie szybkiemu opracowaniu no-
wej generacji szczepionek w rok 2021 wchodzimy z optymizmem. Zarazem jesteśmy świadomi, 
że stoimy przed potrójnym wyzwaniem: szybkiego zażegnania kryzysu zdrowotno-społecznego, 
prężnej odbudowy gospodarczej oraz poprawy naszej odporności na podobne zagrożenia w przy-
szłości. Takim zagrożeniem jest globalny kryzys klimatyczny, którego uniknięcie wymaga głębo-
kiej, a jednocześnie szybkiej redukcji emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie państwa uprze-
mysłowione, w tym Polskę. 

Do roku 2030 będziemy musieli zmniejszyć nasze oddziaływanie na klimat Ziemi o ponad 
połowę i to w czasie, w którym przyjdzie nam borykać się ze skutkami gospodarczymi najwięk-
szej od stu lat pandemii. Dlatego wymiar klimatyczny stanowi jedną z kluczowych osi Krajowych 
Planów Odbudowy obecnie przygotowywanych przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Są 
to dokumenty definiujące ramy wydatkowania bezprecedensowych środków z europejskiego 
Funduszu na rzecz Odbudowy i Rozwoju, którego zadaniem jest pomóc Unii Europejskiej nie tylko 
wyjść z bieżącego kryzysu, ale i zainicjować nowy kierunek rozwoju na wiele dekad do przodu. 
W WiseEuropa uważamy, że sukces tego procesu będzie zależał między innymi od sprawnego 
wdrożenia zasad zrównoważonego finansowania, dlatego wspólnie z Santander Bank Polska przy-
gotowaliśmy raport, który mamy zaszczyt Państwu zaprezentować.  

Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska

Instytucje finansowe, w tym banki, już od kilku lat przygotowują się do zmian regulacyjnych, które 
mają na celu zwiększenie zaangażowania w inwestycje społecznie i środowiskowo zrównoważone. 
Znaczące zmiany zachodzą w zakresie szacowania ryzyk klimatycznych oraz przeciwdziałania zja-
wisku tzw. greenwashingu. Działania te wpisują się w ogólny trend transformacji gospodarek eu-
ropejskich w kierunku zeroemisyjnym i wyzwań związanych z Europejskim Zielonym Ładem, które 
dodatkowo zostały wzmocnione doświadczeniami pandemii. Wiemy już, że odbudowa gospodarki 
po kryzysie i jej jednoczesna zielona transformacja są nierozerwalnie połączone. Planowane in-
westycje, także te finansowane z instrumentów unijnych, będą wymagać zaangażowania ze strony 
sektora finansowego. Santander Bank Polska będzie towarzyszył swoim klientom i wspierał ich 
w realizacji tego wyzwania.
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2. Krajowy Plan Odbudowy:   
    Geneza i warunki

2.1. Odbudowa europejskiej gospodarki  
       po pandemii
Gwałtowne załamanie gospodarcze będące skutkiem wybuchu pandemii COVID-19 negatywnie 
odbiło się na ekonomii wszystkich krajów Unii Europejskiej. Aby przeciwdziałać kryzysowi eko-
nomicznemu, liderzy Wspólnoty podjęli decyzję nie tylko o zwiększeniu budżetu UE, czyli środ-
ków dostępnych w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (MFF) na okres 2021-2027, ale także 
o stworzeniu dodatkowych narzędzi przeciwdziałania społeczno-gospodarczym następstwom 
pandemii. W czasie lipcowego szczytu Rady Europejskiej uzgodniono kształt planu odbudowy 
gospodarki europejskiej po kryzysie pandemicznym. 

Na poziomie strategicznym mamy do czynienia z trzema kluczowymi źródłami stymulowa-
nia wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz finansowania odbudowy w UE w najbliższych latach. 
Łączna ich kwota to ok. 2,3 bln EUR, co sprawia, że obecnie analizowany budżet jest rekordowo 
wysoki w historii UE. Pierwszym z dostępnych instrumentów jest pakiet 540 mld EUR przezna-
czonych na wzmocnienie sieci zabezpieczenia społecznego dla pracowników i firm. Drugim są 
Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027, w ramach których do rozdysponowania będzie łącznie 
1074 mld EUR. Trzecim, najważniejszym z perspektywy walki ze skutkami pandemii, instrumen-
tem jest pakiet Next Generation EU (NGEU), opiewający na 750 mld EUR. 

Kluczowym elementem pakietu NGEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (Recovery and Resilience Facility). Oferuje on państwom członkowskim 672,5 mld 
EUR, z czego 360 mld EUR ma być dostępnych w formie pożyczek, a 312,5 mld EUR w formie 
grantów. Z tej puli Polska ma mieć do dyspozycji ok. 57 mld EUR, z czego 34 mld EUR w formie 
pożyczek oraz 23 mld EUR w formie grantów.

Wśród pozostałych źródeł finansowania przewidzianych w ramach NGEU są: ReactEU (47,5 
mld EUR), Horizon Europe (5 mld EUR), Invest EU (5,6 mld EUR), Rural Development (7,5 mld 
EUR), Just Transition Fund (10 mld EUR) oraz RescEU (1,9 mld EUR). 
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Tabela 1. Środki dostępne w ramach unijnego Funduszu Odbudowy
 

Europejski Pakiet Odbudowy UE (mld 18’EUR) Polska (mld 18’EUR)

Pakiet kryzysowy [w tym Ochrona firm i pracowników] 540 [100] [11,2]

Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 1074 72,2

Next Generation EU 750 TBD

w tym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności  672,5 57,3

Granty 312,5 23,1

Pożyczki 360 34,2

Łącznie 2 364 Przynajmniej 140,7

Źródło: Zielona Odbudowa. Od kryzysu do realnej zmiany (WiseEuropa, 2020) http://wise-europa.eu/wp-content/
uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf

Aby mieć możliwość wykorzystania środków przewidzianych w ramach Instrumentu na 
Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, każdy kraj musi przedłożyć Krajowy Plan Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (KPO). Proces prowadzący do jego akceptacji, a tym samym zgody na wyko-
rzystanie środków, jest złożony. Państwa członkowskie są zobowiązane przygotować Krajowe Plany 
Odbudowy do 30 kwietnia 2021 r. Do tego czasu mogą one prowadzić robocze uzgodnienia z Komisją 
Europejską w ramach nieformalnych konsultacji. Po oficjalnym przekazaniu projektu KPO do KE na-
stępuje okres dwóch miesięcy przeznaczonych na jego ocenę. Jeżeli będzie ona pozytywna, KE jest 
zobowiązana zwrócić się z formalnym wnioskiem do Rady Europejskiej, która w ciągu czterech tygodni 
zatwierdza kwalifikowaną większością Plan dla danego kraju, a tym samym wydaje zgodę na urucho-
mienie środków na inwestycje znajdujące się w planie. Ponieważ projekty wpisane do KPO muszą być 
zrealizowane najpóźniej do 2026 r., a środki będą alokowane w 70% w okresie 2021-2022 oraz w 30% 
w 2023 r., w 2022 r. przewiduje się całościowy przegląd planów z możliwością ich ewentualnej mody-
fikacji i dostosowania pod kątem uruchomienia ostatniej transzy finansowania.

Zgodnie z obwarowaniami wynikającymi z propozycji Komisji Europejskiej, poszczególne 
państwa muszą alokować środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
w 37% na projekty proklimatyczne, zaś w 20% na inicjatywy w obszarze cyfryzacji. Ponadto 
wszystkie projekty realizowane w innych kategoriach niż klimat i cyfryzacja muszą wpisywać się 
w zasadę „nie szkodzić” („do no significant harm”), wynikającą wprost z Europejskiej Taksonomii 
Zrównoważonych Inwestycji. Oznacza to m.in., że działania wspierające inwestycje oparte o pali-
wa kopalne, jeśli nie spełniają progów emisyjności określonych przez Taksonomię, są automatycz-
nie wykluczone z możliwości finansowania. 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
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2.2. Krajowy Plan Odbudowy – obecny stan  
       przygotowań

Krajowy Plan Odbudowy – Jak powinien wyglądać?

W rozumieniu Komisji Europejskiej, Krajowy Plan Odbudowy powinien być kompleksowym 
pakietem reform, które powinny przede wszystkim uwzględniać Zalecenia Semestru Europejskiego 
dla poszczególnych krajów. Zalecenia dla Polski przedstawia poniższa tabela (Tabela 2), w której 
zestawiono je z najaktualniejszymi informacjami udostępnionymi przez przedstawicieli admini-
stracji publicznej1. 

Tabela 2. Spójność Krajowego Planu Odbudowy z Zaleceniami Semestru Europejskiego

Zalecenia Semestru 
Europejskiego

(1)

Ujawnione obszary 
Polskiego KPO

(2)

Ocena spójności między  
(1) i (2)

1

Wsparcie odbudowy gospo-
darki i prowadzenie polityk 
fiskalnych mających na celu 
osiągnięcie ostrożnej sytuacji 
fiskalnej w średnim terminie 
i zapewnienie długookresowej 
zdolności do obsługi długu, 
przy jednoczesnym zwiększe-
niu inwestycji oraz poprawie 
odporności, dostępności i sku-
teczności systemu ochrony 
zdrowia, m.in. przez zapewnie-
nie wystarczających zasobów 
i przyspieszenie wdrażania 
usług e-zdrowia.

Odporna gospodarka, filar 
obejmujący przede wszyst-
kim cyfryzację i rozwój 
technologii w przedsię-
biorstwach oraz programy 
kształcenia nowych umie-
jętności. 

Odporne społeczeństwo, 
gdzie uwzględniane będą 
projekty głównie z obsza-
rów edukacji, rynku pracy 
i ochrony zdrowia.

W dotychczasowych zapowie-
dziach rządowych dot. KPO 
brak jest jednoznacznego od-
niesienia się do problemu ma-
kroekonomicznej stabilności. 
Pojawiły się za to zapowiedzi 
dot. uwzględnienia problemu 
odporności systemowej w za-
kresie ochrony zdrowia, jednak 
ich treść nie została ujawniona. 

2

Łagodzenie wpływu kryzy-
su na zatrudnienie, przede 
wszystkim poprzez udosko-
nalanie elastycznych form 
organizacji pracy, jak również 
pracę w obniżonym wymiarze 
czasu, lepsze ukierunkowa-
nie świadczeń społecznych 
i zapewnienie dostępu do tych 
świadczeń osobom potrzebu-
jącym oraz podnoszenie umie-
jętności cyfrowych i promo-
wanie transformacji cyfrowej 
przedsiębiorstw i administracji 
publicznej.

Rząd patrzy na wymiar zatrud-
nieniowy i społeczny przede 
wszystkim przez pryzmat ka-
pitału ludzkiego i edukacji, 
w tym kompetencji cyfrowych, 
uwzględnia także problem 
transformacji przedsiębiorstw 
i instytucji publicznych 
w kierunku gospodarki cyfrowej 
i zrównoważonej środowisko-
wo, jednak czyni to w sposób 
niepowiązany ze skwantyfiko-
wanymi celami w zakresie kli-
matu, energii i gospodarki. 

1  Szczegółowa ocena spójności KPO z Zaleceniami Semestru Europejskiego dostępna jest w najnowszej publikacji 
WiseEuropa dostępnej online: http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
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Tabela 2. c.d.

3

Wspieranie przedsiębiorstw 
w dostępie do finansowania 
oraz poprawa ich płynności, 
przyspieszenie realizacji go-
towych projektów w zakre-
sie inwestycji publicznych 
i promowanie inwestycji 
prywatnych oraz ukierunko-
wanie inwestycji na trans-
formację ekologiczną i cy-
frową, w szczególności na 
infrastrukturę cyfrową, czy-
ste i wydajne wytwarzanie 
i wykorzystanie energii oraz 
zrównoważony transport 
w celu stopniowej dekar-
bonizacji gospodarki, m.in. 
w regionach górniczych.

Odporne środowisko, 
jako filar wspierający pro-
ces zielonej transformacji 
polskiej gospodarki i sku-
piający projekty z zakre-
su redukcji niskiej emisji, 
zmniejszenia emisji dwu-
tlenku węgla, ograniczenia 
ubóstwa energetycznego, 
zwiększenia efektywności 
energetycznej poszcze-
gólnych sektorów, promo-
wania termomoderniza-
cji, OZE oraz gospodarki 
obiegu zamkniętego.

Odporne państwo, gdzie 
kluczowe będą inicjatywy 
wspierające rozwój no-
wych technologii i cyfry-
zacja usług publicznych, 
a także projekty infra-
strukturalne.

Od strony formalnej wymiar wspie-
rania transformacji środowiskowej 
i dekarbonizacji polskiej gospodarki 
przy pomocy środków Instrumentu 
Odbudowy został w polskich pla-
nach uwzględniony. Barierą jego 
skutecznego wdrożenia może być 
jednak niepełne przygotowanie 
strategiczne i operacyjne Polski, 
a więc brak realnych projektów 
mogących w zakładanym czasie 
kontrybuować istotnie do celów 
klimatycznych i środowiskowych. 
Istnieje duże ryzyko wydatkowania 
środków bez osiągnięcia efektów 
współmiernych z celami europej-
skimi na rok 2030.

3

Poprawa klimatu inwesty-
cyjnego, w szczególności 
przez ochronę niezależno-
ści sądów oraz zapewnie-
nie skutecznych konsultacji 
publicznych i zaangażowa-
nie partnerów społecznych 
w proces kształtowania po-
lityki.

Wymiar ten był, jak dotąd, nie-
obecny w zapowiedziach rządu dot. 
KPO i wymaga uzupełnienia. 
Poprawa klimatu inwestycyjnego 
w obszarze zielonym i cyfrowym 
wymagać będzie przede wszyst-
kim reform otwierających rynki 
(np. liberalizacja ustawy 10H dot. 
energetyki wiatrowej na lądzie, 
oprzyrządowanie prawno-insty-
tucjonalne energetyki morskiej, 
uspójnienie działań antysmo-
gowych z polityką klimatyczną, 
udostępnienie częstotliwości do 
technologii 5G i uruchomienie ade-
kwatnych aukcji itp.). 

Od strony finansowej stymulacji 
zrównoważonych inwestycji sprzy-
jałoby wprowadzenie m.in. tzw. 
green supporting factor w banko-
wości, a więc preferencyjnego trak-
towania kredytów spełniających 
założenia Taksonomii Zrównowa-
żonego Finansowania od strony 
kapitałowej. 

Uwaga dot. zaangażowania partne-
rów społecznych w proces kształ-
towania polityki jest także istotna 
z perspektywy samego procesu 
wypracowywania KPO.  Zwiększe-
nie transparentności i szeroki pro-
ces konsultacyjny przewidywanych 
reform wynikających z KPO już na 
tym etapie przyczyniłyby się do 
zwiększenia efektywności plano-
wanej strategii odbudowy krajowej 
gospodarki po pandemii. 

Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej i danych Ministerstwa Rozwoju, uak-
tualnione z Zielona Odbudowa. Od kryzysu do realnej zmiany (WiseEuropa, 2020) http://wise-europa.eu/wp-content/
uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
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Jednocześnie przygotowane przez poszczególne kraje członkowskie Plany powinny nie tylko 
przyczynić się do poprawy krajowych gospodarek, lecz także do realizacji czterech strategicznych 
celów UE2 oraz Inicjatyw Flagowych określonych w „Strategii zrównoważonego wzrostu gospo-
darczego na rok 2021”3.

Tabela 2. Cele Krajowych Planów Odbudowy

Opis celu Wskaźniki, które pozwolą weryfikację skuteczności Planu 

1. Promowanie 
spójności 
gospodarczej, 
społecznej  
i terytorialnej Unii

Państwa członkowskie powinny wskazać, w jaki sposób ich Plan przyczyni się do wzmoc-
nienia spójności UE, biorąc pod uwagę różnice lokalne, regionalne i krajowe, wykorzystu-
jąc wskaźniki makroekonomiczne określające m.in. dochód (poziom i dystrybucja), zatrud-
nienie, edukację.

2. Wzmocnienie 
odporności 
gospodarczej  
i społecznej

Państwa członkowskie powinny przedstawić, w jaki sposób plany przyczynią się do 
wzmocnienia ich odporności gospodarczej i społecznej poprzez określenie spodziewanego 
wpływu Planu na wskaźniki m.in. stabilności makroekonomicznej, produktywności, pozio-
mu bezpieczeństwa kluczowych łańcuchów wartości i infrastruktury krytycznej, dostępu 
do surowców krytycznych czy dywersyfikacji i odporności kluczowych ekosystemów go-
spodarczych.

Państwa członkowskie mogą również opisać wpływ swoich planów na finanse publiczne 
i bufory finansowe w sektorze prywatnym jako wskaźnik odporności sektora finansowego.

3. Łagodzenie 
społecznych  
i gospodarczych 
skutków kryzysu

Skuteczność Planów w łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych kryzysu będzie 
oceniana z wykorzystaniem wskaźników pozwalających określenie wpływu Planu m.in. na 
PKB, dochody gospodarstw domowych, systemy opieki zdrowotnej, bezrobocie, wskaźniki 
zatrudnienia i aktywności zawodowej.

4. Wspieranie 
zielonej i cyfrowej 
transformacji 
gospodarki

Zielona transformacja gospodarki:
Państwa członkowskie powinny określić wpływ reform i inwestycji m.in. na redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, udział energii odnawialnej, efektywność energetyczną czy integra-
cję systemu energetycznego. Ponadto poszczególne kraje powinny wyjaśnić, w jakim stop-
niu Plan przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatyczno-energetycznych 
na 2030 r. oraz 2050 r. 

Cyfrowa transformacja gospodarki
Poszczególne kraje powinny wskazać, w jaki sposób plan przyczyni się do poprawy ich wy-
ników cyfrowych mierzonych wymiarami wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego (DESI).

Zgodność 
z Inicjatywami 
Flagowymi 
określonymi  
w Strategii 
zrównoważonego 
wzrostu 
gospodarczego  
na rok 2021

W KPO konieczne jest wskazanie, które elementy Planu przyczynią się do realizacji sied-
miu europejskich Inicjatyw Flagowych określonych w komunikacie dot. rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2021:
1. Zwiększenie mocy (OZE oraz łączenie sektorów)
2. Renowacja (poprawa efektywności energetycznej)
3. Ładowanie i tankowanie (stacje tankowania wodoru, punkty ładowania samochodów 

elektrycznych)
4. Łączność (usługi szerokopasmowe)
5. Modernizacja (cyfryzacja administracji publicznej)
6. Zwiększenie skali (zwiększenie produkcji półprzewodników)
7. Zmiana i podnoszenie kwalifikacji (kompetencje cyfrowe i kształcenie zawodowe)

Źródło: Opracowanie WiseEuropa na podstawie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_
service_part1_v3_en_0.pdf

2  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf 
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en
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Obecny stan przygotowania Polskiego Planu Odbudowy

W Polsce instytucją odpowiedzialną za przygotowanie planu oraz koordynację jest Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Dotychczasowy model przygotowywania Krajowego 
Planu Odbudowy skupiał się na identyfikacji projektów inwestycyjnych, które są obecnie na za-
awansowanym etapie przygotowania. W ostatnich miesiącach MFiPR wyselekcjonowało z ok. 
2500 propozycji nadesłanych przez pozostałe resorty oraz przedstawicieli samorządów 1200 po-
tencjalnych projektów, których realizacja mogłaby być spójna z założeniami KPO. Mając jednak 
na uwadze, że nadrzędnym celem Planu jest przedstawienie kompleksowej strategii odbudowy, 
identyfikacja projektów będzie najprawdopodobniej mogła stanowić jedynie uzupełnienie działań 
pozwalających na określenie kształtu reform we wszystkich obszarach, które mogą być finanso-
wane ze środków przewidzianych w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
Z perspektywy obecnie trwającego w Polsce procesu przygotowywania KPO ważne jest, aby za-
proponowane nowe regulacje i zmiany w obecnie istniejących:

1. odpowiadały skali i tempu zmian wymaganym do osiągnięcia celów określonych przez 
kluczowe dokumenty strategiczne dot. polityki rozwoju oraz polityk sektorowych

2. były wewnętrznie spójne – co wymaga systemowej koordynacji pomiędzy resortami

3. wnosiły wartość dodaną – stanowiły uzupełnienie dostępnych funduszy europejskich z in-
nych instrumentów finansowania (w tym m.in. Wieloletnich Ram Finansowych, Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji etc.)

Obserwując obecne działania administracji można się spodziewać, że kolejnymi krokami po-
przedzającymi złożenie ostatecznego projektu KPO do KE będą regularne, nieformalne konsulta-
cje. Pozwolą one na zapewnienie, że proponowane przez rząd reformy w każdej z dziedzin odpo-
wiadają wymaganiom formalnym Komisji, a tym samym pozwolą na jak najszybsze uruchomienie 
europejskich środków. 
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3. Rola banków w zielonej  
    odbudowie

Powodzenie Krajowych Planów Odbudowy zależeć będzie od tego, w jaki sposób działania sek-
tora publicznego (w tym Komisji Europejskiej i rządów krajowych) współgrać będą z aktywno-
ścią instytucji finansowych, a zwłaszcza banków komercyjnych. W krótkim okresie banki stoją 
przed wyzwaniem utrzymania rentowności w sytuacji szybko pogarszającej się – w następstwie 
pandemii COVID-19 – sytuacji finansowej wielu swoich klientów i groźby trwałego pogorszenia 
własnych bilansów. W nieco dłuższej – około rocznej – perspektywie, banki muszą wspomóc 
swoich klientów w procesie restrukturyzacji, a następnie umożliwić im ponowną ekspansję w od-
budowującej się gospodarce. Wymaga to zarówno pragmatycznego podejścia do poszczególnych 
firm i gospodarstw domowych (finansowanie operacyjne, odroczenie spłat itp.) w okresie kryzysu, 
jak i innowacyjnego myślenia o zmianie własnej polityki produktowej w okresie post-kryzysowym. 
W obu kontekstach kluczowe będzie wpisanie się sektora bankowego w politykę publiczną, która 
równolegle przechodzi bardzo duże zmiany. Komisja Europejska i kraje członkowskie UE chcą 
bowiem wykorzystać kryzys COVID-19 do znaczącej przebudowy fundamentów własnej gospo-
darki, a w szczególności przestawienie jej w perspektywie roku 2030 na tory zielone i cyfrowe. 

Schemat 1. Rola banków na poszczególnych etapach wychodzenia z kryzysu

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa
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Tak szeroko zakrojone zmiany wymagać będą znacznej mobilizacji kapitału prywatnego i publicz-
nego. Szacuje się, że w ciągu najbliższej dekady (a nawet dłużej) rządy państw członkowskich 
i firmy prywatne działające na terytorium UE będą musiały zwiększyć swoje nakłady inwestycyjne 
o ok. 180-300 mld EUR rocznie, co odpowiadać będzie ok. 1%-2% PKB Wspólnoty w tym okresie. 
Środki te będą przeznaczane przede wszystkim na budowę dużej ilości nowych, zeroemisyjnych 
mocy elektroenergetycznych i grzewczych, elektryfikację transportu (m.in. stopniową wymianę 
floty pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów na elektryczne lub wodorowe), znaczące 
podniesienie efektywności cieplnej istniejących oraz nowobudowanych budynków mieszkalnych 
i użytkowych, a także wdrożenie nisko lub zeroemisyjnych procesów produkcyjnych w rolnic-
twie i wielu gałęziach przemysłu. Od europejskich firm i rządów wymaga to pilnego opracowania 
szczegółowych strategii i planów działania, obejmujących m.in. przebudowę łańcuchów dostaw 
w zgodzie z paradygmatem ESG, minimalizację zużycia energii i powstawania odpadów w proce-
sie produkcji oraz budowę nowych mocy elektroenergetycznych w zakresie niespotykanym od 
kilkudziesięciu lat. 

Złożoność oraz skala przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celów redukcyjnych na rok 
2030 (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990) wymagać będą 
podjęcia w najbliższych latach szeregu skoordynowanych działań po stronie sektora publicznego 
(w roli regulatora i inwestora) oraz prywatnego (firm i konsumentów). Kluczową rolę do odegrania 
w tym procesie będą miały instytucje finansowe, w tym przede wszystkim banki inwestycyjne i ko-
mercyjne. W oczywisty sposób realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu w procesie od-
budowy gospodarki po pandemii COVID-19 zależeć będzie od udostępnienia przedsiębiorstwom, 
instytucjom publicznym i konsumentom poziomu finansowania wystarczającego do pokrycia wy-
datków inwestycyjnych niezbędnych do dokonania realnej transformacji. Zarazem finansowanie 
to powinno być zaoferowane na warunkach nie gorszych, a być może nawet lepszych od środków 
kredytujących przedsięwzięcia tradycyjne – neutralne lub sprzeczne z celami klimatycznymi. Jest 
to – z punktu widzenia sektora finansowego – zadanie o tyle trudniejsze, że będzie się ono rów-
nolegle nakładać na konieczność restrukturyzacji istniejącego portfela kredytowo-pożyczkowego, 
w dużej mierze ulokowanego w przedsięwzięciach niezgodnych z założeniami gospodarki neutral-
nej klimatycznie. 

Część odpowiedzi na te wyzwania udziela nowy pakiet działań Unii Europejskiej obejmu-
jący zarówno działania regulacyjne (m.in. tzw. Pakiet Zimowy w energetyce, zwiększenie ambi-
cji redukcyjnych do roku 2030, zmiany w systemie EU ETS), instytucjonalne (m.in. Taksonomia 
Zrównoważonego Finansowania, europejski Standard Zielonych Obligacji, standard upowszech-
niania informacji pozafinansowych itp.), jak i finansowe (nowe Wieloletnie Ramy Finansowe, 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 
InvestEU, Fundusz Modernizacyjny itp.). Do kwestii tej częściowo odnosi się także regulacja 
CRR, która wprowadza możliwość korekty wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ry-
zyka kredytowego w przypadku, gdy aktywa objęte finansowaniem przyczyniają realizacji celów 
środowiskowych. 

W przypadku europejskich środków przeznaczonych na odbudowę gospodarki po kryzy-
sie wywołanym pandemią COVID-19, Unia Europejska zamierza pozyskać 225 mld EUR (pakiet 
odbudowy europejskiej gospodarki Next Generation EU) na rynku poprzez emisję wspólnych, 
długoterminowych zielonych obligacji. Ponadto duża część środków dedykowanych odbudowie 
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(przynajmniej 30% w skali UE i 37% środków alokowanych poszczególnym państwom) ma zostać 
przeznaczona na transformację niskoemisyjną, a pozostałe nie mogą być wydatkowane na cele 
sprzeczne z celami środowiskowymi (zasada „nie szkodzić”). Zatem w krótkim czasie rynek zrów-
noważonych inwestycji powiększy się w istotnym stopniu, a na europejskim rynku kapitałowym 
może uplasować się kilkukrotnie większy wolumen zielonych instrumentów niż miało to miejsce 
do tej pory. Przyczyni się to do zwiększenia płynności i atrakcyjności tego segmentu i będzie sta-
nowiło odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony inwestorów (niedawna emisja zielonych 
obligacji przez rząd Niemiec była nadsubskrybowana pięciokrotnie). 

Ponadto działania Komisji Europejskiej na polu zielonego finansowania dadzą zapewne przy-
kład innym emitentom, takim jak Europejski Bank Inwestycyjny, państwa członkowskie i samo-
rządy lokalne czy komercyjne instytucje finansowe i niefinansowe. Zachętą do finansowania lub 
refinansowania projektów poprzez emisje zielonych obligacji może być też zapowiedziana przez 
Europejski Bank Centralny (EBC) gotowość do ich skupowania w ramach prowadzonej przez sie-
bie polityki monetarnej i inwestycyjnej. W szczególności od 1 stycznia 2021 banki komercyjne 
będą mogły przedstawiać zielone obligacje jako zabezpieczenie w EBC, a sam bank deklaruje 
silne wsparcie dla innowacji w obszarze zrównoważonego finansowania. Z kolei na poziomie 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego analizowana jest obecnie możliwość wprowadzenia 
większej wrażliwości na ryzyko zielonych aktywów w formie „zielonego czynnika wspierającego”, 
a więc preferencji dla „zrównoważonych” elementów portfela kredytowego banków komercyj-
nych. W praktyce wprowadzenie takiego instrumentu oznaczałoby, że banki będą mogły przezna-
czać mniej kapitału na zielone kredyty, co powinno obniżać koszt finansowania zielonych inwesty-
cji i przyspieszyć przejście do zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki. Z tego powodu 
wprowadzenie zielonego czynnika wspierającego powinno być także rozważone w Polsce przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Wyprzedzenie pod tym względem innych krajów UE stworzyłoby 
szansę na uplasowanie polskiego systemu bankowego wśród liderów zielonych finansów, silnie 
wspierając rozwój tego segmentu oferty kredytowej w kraju. Wprowadzenie zielonego czynnika 
wspierającego podniosłoby atrakcyjność zielonych inwestycji w Polsce i uprawdopodobniło osią-
gnięcie celów Krajowego Planu Odbudowy oraz Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu do 
roku 2030. 
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4. Podsumowanie  
    i rekomendacje

• Rządy państw członkowskich i firmy prywatne, w tym banki komercyjne, muszą wpisać się 
w unijne działania na rzecz odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19. Tym 
samym konieczne jest dostosowanie Krajowego Planu Odbudowy do celów strategicznych 
Wspólnoty, w tym tych wynikających z nowego, zrównoważonego kierunku rozwoju UE okre-
ślonego przez Europejski Zielony Ład. 

• Realizacja inwestycji przewidzianych przez KPO zależeć będzie zatem nie tylko od skuteczne-
go wykorzystania istniejących instrumentów finansowych, lecz także adaptacji oferty sektora 
finansowego do wyzwań, jakie związane są z budową niskoemisyjnej gospodarki.

• Państwa stają więc przed podwójnym wyzwaniem. Pierwszym z nich jest konieczność przy-
gotowania dużej liczby zrównoważonych projektów infrastrukturalnych. Natomiast drugim 
jest opracowanie systemów wsparcia i ram regulacyjnych dla sektora prywatnego, by ten 
– w budownictwie, transporcie, przemyśle, energetyce oraz rolnictwie – podjął działania 
znacząco redukujące emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów czy zużycie energii 
w perspektywie roku 2030. Tak skonstruowany, nowy klimat inwestycyjny powinien pozwolić 
na zwiększenie aktywności inwestorów, a tym samym pośrednio przyczynić się do rozwoju 
europejskiej gospodarki. 

• Zarazem sektor bankowy musi być gotowy do finansowania tych przedsięwzięć na atrakcyj-
nych warunkach finansowych. Mając na uwadze zmieniające się polityki Europejskiego Banku 
Centralnego i krajowych banków centralnych do dyspozycji instytucji finansowych są:

• instrumenty dostarczane przez Komisję Europejską w ramach Wieloletnich Ram 
Finansowych czy Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

oraz 

• gwarancje udzielane przez rządowe lub europejskie banki rozwoju (np. Europejski Bank 
Inwestycyjny czy Bank Gospodarstwa Krajowego w Polsce). 
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Schemat 2. Rola poszczególnych instytucji w finansowaniu odbudowy gospodarki po pandemii

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa
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Rekomendacje dot. planu inwestycyjnego 
przygotowywanego w ramach KPO 

 → Zapewnienie, że inwestycje wdrażane w ramach KPO spełniają kryterium „gotowe do wdro-
żenia” (zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego), a jednocześnie będą odpowiadały skali i tempu 
przemian zachodzących w UE

 → Zwiększenie skali finansowania dekarbonizacji w sektorach takich jak rolnictwo, transport 
czy przemysł, dotychczas odgrywających drugorzędną rolę w krajowej dyskusji poświęconej 
finansowaniu dekarbonizacji

 → Zapewnienie zgodność inwestycji proponowanych przez KPO z unijną taksonomią zrównowa-
żonego finansowania i wdrożenie wymogów raportowania niefinansowego, niezbędnych do 
kompleksowej oceny zgodności projektów z celami środowiskowymi

 → Stosowanie Taksonomii zarówno w przypadku prywatnych, jak i publicznych inwestycji ob-
jętych KPO. Jednocześnie, dla sprawnego przeprowadzenia procesu finansowania inwestycji 
w ramach KPO, niezbędna jest minimalizacja obciążeń biurokratycznych i wymogów w zakre-
sie sprawozdawczości, a także możliwie pełna cyfryzacja procesów

 → Fundusze unijne nie powinny być wykorzystywane na inwestycje, które w perspektywie naj-
bliższych lat nie przyniosą wartości dodanej dla gospodarki i celów strategicznych, a jedynie 
przyczynią się do utrzymania statusu quo sektorów mających problemy strukturalne. Jest to 
w interesie finansów publicznych, a także przyszłych pokoleń, których nie możemy zadłużać

 → Utrzymanie systemu dotacyjnego przy finansowaniu projektów wysoko innowacyjnych, obar-
czonych dużym ryzykiem. Natomiast w przypadku projektów „standardowych” oraz tam, gdzie 
system dotacyjny może zaburzać równowagę konkurencyjną na rynku, finansowanie powinno 
odbywać się poprzez instrumenty zwrotne

 → Wprowadzenie wysokiej standaryzacji procedur aplikacyjnych – zarówno od strony klienta, 
jak i od strony banku. Zróżnicowanie procedur aplikacyjnych (np. w ramach regionów) jest 
niekorzystne dla banków komercyjnych, działających na terenie całego kraju, z uwagi na ko-
nieczność dublowania i wdrażania odrębnych procedur dla każdego z województw

 → Zwiększenie dostępu do danych i rejestrów publicznych (ZUS czy US) pozwoli na szybszą 
weryfikację podmiotów oraz wpłynie na zwiększenie zdolności kredytowej – ten aspekt jest 
szczególnie ważny w przypadku MŚP
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Inne publikacje:

„Zielona odbudowa, Od kryzysu do realnej zmiany”, 
Bukowski M. (red), WiseEuropa, Warszawa 2020

„Orzeł z popiołów. Gospodarka po COVID-19”, 
Bukowski M. (red), WiseEuropa, Warszawa 2020

„Prąd Zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce”, 
Bukowski M. (red), WiseEuropa, Warszawa 2020

ENERGIA, KLIMAT I ŚRODOWISKO

Program Energia, Klimat i Środowisko

Polska, Europa i świat stoją obecnie przed niespotykanymi w historii wyzwaniami środowiskowymi 
i zasobowymi. Uniknięcie groźnych zmian klimatu, poprawa zdrowia publicznego oraz wzrost 
bezpieczeństwa surowcowego wymaga głębokiej transformacji gospodarczej. Wykorzystanie 
szans i uniknięcie pułapek rozwojowych z tym związanych wymaga dogłębnej oceny krótko- 
i długoterminowych skutków polityki ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami 
naturalnymi. W ramach Programu Energia, Klimat i Środowisko przygotowujemy kompleksowe 
analizy sektorowe oraz makroekonomiczne poświęcone szeroko rozumianej niskoemisyjnej 
transformacji gospodarce w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy aktywni w takich obszarach, 
jak: polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa 
efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa. 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/ZielonaOdbudowa.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/04/ORZEŁ-Z-POPIOLÓW-GOSPODARKA-PO-COVID-19-Raport.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/04/ORZEŁ-Z-POPIOLÓW-GOSPODARKA-PO-COVID-19-Raport.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/06/Prąd-Zmienny-Panorama-niskoemisyjnych-inwestycji-w-energetyce.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/06/Prąd-Zmienny-Panorama-niskoemisyjnych-inwestycji-w-energetyce.pdf
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