
Odpowiedź na kryzys klimatyczny wymaga 
podobnych działań co odpowiedź na kryzys wywołany 
pandemią COVID-19. Wsparcie publiczne mogłoby 
być pomocne zarówno w wychodzeniu z zapaści, 
jak i transformacji niskoemisyjnej. Jednak przepływy 
finansowe musiałyby być ukierunkowane tak by nie 
podtrzymywać firm lub typów produkcji, na które 
popyt zanika. Jest to znaczne wyzwanie dla polskiej 
polityki rozwojowej, która do tej pory koncentrowała 
się na klasycznych wyzwaniach ekonomicznych: 
wzroście gospodarczym, wysokim zatrudnieniu, 
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1. Wprowadzenie

W przekonaniu prezydencji brytyjskiej COP26 świat stoi obecnie w obliczu poważnego zagro-
żenia zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej, wymagającego szybkiego, a zarazem 
zgodnego działania wspólnoty międzynarodowej. Priorytetem dla władz publicznych powinno być 
zapobieżenie przekroczeniu niebezpiecznych i nieodwracalnych linii krytycznych, które mogłyby 
spowodować trwałe straty dla najuboższych, najbardziej wrażliwych grup społecznych oraz przy-
rody we wszystkich krajach świata. Zarazem prezydencja brytyjska podkreśla, że ostatnie kilkana-
ście miesięcy były okresem szczególnym – zdominowanym przez globalną pandemię COVID-19, 
która odcisnęła swoje piętno na całej gospodarce światowej, uwydatniając zarazem konsekwen-
cje zakłócenia równowagi między ludzkością, a światem przyrody. W wielu krajach pogłębiający 
się kryzys gospodarczy spowodował ograniczenie środków finansowych dostępnych na inwesty-
cje chroniące klimat, w innych wstrzymanie projektów pożądanych środowiskowo. Zdaniem pre-
zydencji najbliższe lata powinny odwrócić te niekorzystne zjawiska, zarazem budując fundament 
trwałego, inkluzywnego i odpornego klimatycznie wzrostu gospodarczego na przyszłość. 

Prezydencja podkreśla, że kluczowym wyzwaniem dla wielu krajów będzie pozyskanie środ-
ków finansowych niezbędnych do podjęcia skutecznych działań chroniących klimat. W art. 2 po-
rozumienia paryskiego sygnatariusze zobowiązali się do zapewnienia finansowania na poziomie 
i w strukturze zgodnej ze ścieżką rozwoju uwzględniającą znaczące ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zwiększenie odporności na zmianę klimatu, co – zgodnie z samą deklara-
cją oraz niezależnymi szacunkami – oznacza wielobilionowe inwestycje na przestrzeni 20-30 lat. 
Wymagać to będzie zasadniczej zmiany w światowym systemie finansowym, bowiem bezprece-
densowa skala i tempo transformacji będą wymagały mobilizacji wszystkich form finansowania: 
publicznego, prywatnego, krajowego i międzynarodowego. Kluczową rolę w ponoszeniu ryzyka 
i katalizowaniu działań, miałyby przy tym odegrać finanse publiczne, które jednak nie zdołają 
zarazem same sfinansować wszystkich niezbędnych inwestycji ograniczających emisję gazów cie-
plarnianych i pozwalających na adaptację do zmian klimatu. Zdaniem prezydencji uwzględnienie 
ryzyka związanego z klimatem i przyrodą we wszystkich decyzjach finansowych nie powinno być 
przy tym „miłym dodatkiem”, lecz raczej gwarantować osiągnięcie zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego, społecznego i środowiskowego w przyszłości. 

Mandat negocjacyjny COP26 obejmuje wymianę poglądów na temat finansowania długo-
terminowego, przegląd mechanizmu finansowego UNFCCC oraz rozpoczęcie prac nad nowym 
wspólnym celem finansowym po 2025 roku. Zdaniem prezydencji brytyjskiej ambicje w zakre-
sie finansowania muszą wykraczać poza negocjacje UNFCCC i pobudzać niezbędne inwestycje. 
Z tego względu prezydencja nadała wysoki priorytet międzynarodowym finansom na rzecz klima-
tu, przedstawiając zarazem jedenaście priorytetów w zakresie finansów publicznych, które można 
podzielić na dwa główne obszary działań: (1) wspierających zwiększenie skali finansowania klima-
tycznego w gospodarce światowej, a także (2) poprawiających jego alokację w zgodzie z celami 
porozumienia paryskiego.
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2. Obszary działań w zakresie  
 finansów publicznych

2.1. Zapewnienie adekwatnego finansowania 
globalnej polityki klimatycznej

GŁÓWNE PRIORYTETY PREZYDENCJI 

• Większa skala i przewidywalność finansowania klimatycznego 

• Większa aktywność publicznych banków i funduszy rozwoju na polu klimatu

• Wsparcie wielostronnych funduszy klimatycznych

• Mobilizacja kapitałów prywatnych

• Rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużenia i innych wyzwań 
dot. finansów publicznych mogących wpływać na inwestycje klimatyczne 

KONTEKST I TREŚĆ PRIORYTETÓW

Priorytet 1: Szacowane potrzeby inwestycyjne transformacji klimatycznej sięgają – wedle 
różnych szacunków – 2-4% światowego PKB. Znalezienie tej kwoty będzie szczególnym wyzwa-
niem dla państw rozwijających się. Z tego względu kraje rozwinięte zobowiązały się w ciągu kil-
ku najbliższych lat do wspólnego uruchomienia 100 mld dolarów rocznie ze źródeł publicznych 
i środków prywatnych zmobilizowanych dzięki interwencjom publicznym. Obawą prezydencji 
COP26 jest, że zobowiązanie to będzie trudniejsze do wypełnienia w obliczu pandemii COVID-19 
i potrzeb do odbudowy dotkniętych ją gospodarek państw uprzemysłowionych. Prezydencja dą-
żyć więc będzie do tego, aby kraje rozwinięte wypełniły istniejące deklaracje, a zarazem przedsta-
wiły ambitne zobowiązania w zakresie finansowania działań związanych z klimatem na przyszłość, 
zapewniając odpowiednią przewidywalność przyszłych przepływów finansowych, bez czego pro-
cesy planowania w krajach rozwijających się byłyby utrudnione. Przykład dało w tym względzie 
samo Zjednoczone Królestwo, którego Premier zobowiązał się do podwojenia środków publicz-
nych przeznaczonych na międzynarodowe finansowanie działań związanych z klimatem do kwoty 
11,6 mld funtów w latach 2021-2025, apelując zarazem do wszystkich krajów rozwiniętych o jak 
najbardziej ambitne i dalekosiężne działania w tym samym duchu.
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Priorytet 2: Kluczową rolę w zapewnieniu publicznego finansowania klimatycznego mają 
odegrać banki i fundusze rozwoju. Z tego względu prezydencja COP26 wezwała Wielostronne 
Banki Rozwoju i ich udziałowców do wywiązania się ze swoich zobowiązań w zakresie finanso-
wania działań klimatycznych po 2020 roku. W szczególności dotyczy to określenia jasnych me-
todologii i planów wdrożeniowych zarówno w zakresie włączania natury do głównego nurtu ich 
działań, jak i dostosowania go do celów Porozumienia Paryskiego oraz uruchomienia zasobów 
w celu budowania potencjału krajów w zakresie opracowywania i finansowania planów transfor-
macji niskoemisyjnej. Podobne wezwanie skierowane zostało do wszystkich publicznych banków 
rozwoju, zachęcając je do włączenia nie tylko mitygacji emisji gazów cieplarnianych, ale i adaptacji 
do zmian klimatu i ochrony przyrody do jądra swoich działań, a także pomocy w przekierowaniu 
prywatnych przepływów finansowych na rzecz zrównoważonego rozwoju niskoemisyjnego i od-
pornego na zmiany klimatu.

Priorytet 3: Centralnymi elementami międzynarodowej architektury finansowania działań na 
rzecz klimatu są fundusze klimatyczne, wynikające z porozumienia paryskiego: (1) Zielony Fundusz 
Klimatyczny, (2) Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska i (3) Fundusz Adaptacyjny – oraz inne 
wielostronne instrumenty klimatyczne, w tym Fundusz Inwestycji Klimatycznych i Globalny 
Fundusz Infrastrukturalny. Prezydencja COP26 wezwała te wielostronne fundusze do poprawy 
swoich zdolności ukierunkowywania zasobów na najbardziej transformacyjne działania łagodzą-
ce zmiany klimatu i pozwalające na adaptację do nich. Nacisk powinien być przy tym położony 
na zwiększenie potencjału planowania krajowego i wspieranie programowania w poszczególnych 
krajach. Ponadto fundusze powinny – zdaniem prezydencji – podjąć skoordynowane wysiłki na 
rzecz zwiększenia zobowiązań, przyciągnięcia wkładów od szerszego grona darczyńców, przy-
spieszenia zatwierdzania programów, zwiększenia efektywności i poprawy dostępu do zasobów.

Priorytet 4: Środki publiczne powinny służyć mobilizacji finansowania prywatnego. Zdaniem 
prezydencji COP26 mimo, że wiele pracy włożono w opracowanie innowacyjnych rozwiązań 
finansowych, nadal trudno jest skalować nowe instrumenty i modele finansowania mieszanego. 
Z tego względu wezwała ona instytucje publiczne i prywatne do podjęcia działań obejmujących 
budowanie zdolności w krajach otrzymujących pomoc do uwzględniania kwestii klimatycznych 
w planowaniu inwestycyjnym, w tym w zakresie poprawy otoczenia inwestycyjnego i wdrażania 
spójnych standardów i taksonomii zrównoważonego finansowania. Jednocześnie prezydencja we-
zwała podmioty zapewniające finansowanie do skupienia się na odblokowaniu inwestycji sektora 
prywatnego, w szczególności w zakresie nowych technologii niskoemisyjnych, rozwiązań doty-
czących dostosowania i odporności oraz regionów, które przyciągają mniej kapitału prywatnego. 
Jednocześnie zadeklarowała, że będzie współpracować z wielostronnymi bankami rozwoju i pry-
watnymi instytucjami finansowymi w celu pokonania barier i szybkiego uruchomienia finansowa-
nia klimatycznego. Współpraca ta obejmie też koalicje inwestorów prywatnych, globalne kampa-
nie (np. Race to Zero) i banki rozwoju, tak aby mogły one jak najlepiej wspierać kraje rozwijające 
się, w tym kraje najbardziej narażone na skutki zmian klimatu, w zwiększaniu skali finansowania 
prywatnego dostępnego w celu sfinansowania planów adaptacji.

Priorytet 5: Połączenie wyższych wydatków na walkę z COVID-19 i niższych dochodów 
spowodowanych koniecznymi reakcjami sprawiło, że wiele krajów stanęło w obliczu niezwykle 
trudnej presji fiskalnej, a w wielu przypadkach w obliczu narastającego kryzysu zadłużenia. Rynki 
wschodzące i kraje rozwijające się doświadczyły bardzo dużego odpływu kapitału a w wypadku 
części z nich gwałtownie obniżono rating długu państwowego. Brak przestrzeni fiskalnej oznacza, 
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że wiele rządów ma trudności z dokonywaniem inwestycji niezbędnych do reagowania na co-
raz pilniejsze i bardziej oczywiste wyzwania związane ze zmianą klimatu i utratą różnorodności 
biologicznej. Prezydencja COP26 zadeklarowała wolę współpracy z ministrami finansów państw 
G20 i Klubem Paryskim, MFW, Bankiem Światowym i innymi organizacjami międzynarodowymi 
nad inicjatywami budującymi wspólne ramy umożliwiające krajom o niskim dochodzie, najbardziej 
narażonym na skutki zmian klimatu, skorzystanie z bardziej skutecznego, przejrzystego i elastycz-
nego podejścia do spłaty zadłużenia. 

STAN OBECNY W POLSCE

Polska – jako członek Unii Europejskiej oraz szybko rosnąca gospodarka wschodząca znajduje 
się pod względem dostępu do finansowania klimatycznego w dużo lepszej sytuacji niż większość 
państw świata. Zarazem – w związku z wyjściową strukturą gospodarczą – zakres potrzeb finan-
sowych wynikających z transformacji w kierunku zeroemisyjnym jest bardzo duży: sięgający ok. 
2%-3% PKB do roku 2050. Głębokich zmian wymaga bowiem nie tylko opierająca się w ponad 
70% na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego elektroenergetyka, ale i zaopatrujący w energię 
cieplną miasta sektor ciepłowniczy, wymagające termomodernizacji budynki mieszkalne, trans-
port zdominowany przez kilkunastoletnie samochody osobowe i dostawcze czy szybko rosnący 
przemysł zgłaszający rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na energię. Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do roku 2050 będzie więc wymagało mobilizacji 40-60 mld złotych rocznie na nowe 
projekty inwestycyjne w tych sektorach i zapewne jeszcze kilku mld na cele adaptacyjne. 

Pozyskanie tego finansowania w pierwszym rzędzie umożliwić może krajowy system banko-
wy, na czele z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, publicznym bankiem rozwoju, wchodzącym 
wraz z Polskim Funduszem Rozwoju w skład kontrolowanej przez państwo grupy finansowej, któ-
rej zadaniem jest finansowanie inwestycji rozwijających gospodarkę. Zarówno BGK jak i PFR już 
dziś angażują się – bezpośrednio i pośrednio (gwarancje) w promocję zielonych inwestycji, jed-
nak skala tego działania jest nadal stosunkowo mała. Zarazem obie instytucje miały wiodącą rolę 
w finansowaniu tzw. Tarczy Antycovidowej tj. programu wsparcia publicznego dla firm w okresie 
pandemii COVID-19. Skala dostarczonego przez nie finansowania znacznie przekraczała 100 mld 
złotych, co wskazuje, że zarówno od strony operacyjnej jak i finansowej (w systemie pomocy 
zwrotnej i gwarancji) są one – wspólnie z bankami komercyjnymi i w sposób pomocniczy do ban-
ków komercyjnych – w pełni zdolne do współsfinansowania potrzeb inwestycyjnych gospodarki 
wynikających z zeroemisyjnej transformacji. 

Dodatkowo w najbliższej dekadzie Polska będzie jeszcze miała dostęp do znacznej (ok. 1%-2% PKB) 
bezzwrotnej pomocy UE (fundusze strukturalne wynikające m.in. z polityki spójności), któ-
ra w przynajmniej 37% powinna trafiać na cele związane z dekarbonizacją polskiej gospodarki. 
Zarazem – w odróżnieniu od wielu państw rozwijających się i rozwiniętych – Polska jest krajem 
o relatywnie dobrej pozycji fiskalnej (dług publiczny poniżej 60% PKB, deficyt w przekroju całe-
go cyklu koniunkturalnego nieznacznie przekraczający wzrost gospodarczy i stabilizujący poziom 
zadłużenia) przez co państwo może potencjalnie wspierać aktywnie wybrane działania transfor-
macyjne lub adaptacyjne wszędzie tam, gdzie ich czysto rynkowa wycena nie pozwala na finanso-
wanie tylko komercyjne. W połączeniu z tym, że największe polskie przedsiębiorstwa (np. spółki 
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energetyczne) oraz sektor publiczny (w tym samorządy) mają dostęp do podobnej skali finanso-
wania udzielanego przez Europejski Bank Inwestycyjny i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej można powiedzieć, że transformacja niskoemisyjna jest w Polsce przede 
wszystkim wyzwaniem organizacyjno-instytucjonalnym niż finansowym per se. 

Udostępnienie tego finansowania w skali wymaganej potrzebami transformacji wymagać bę-
dzie jednak konsekwentnych reform o charakterze podobnym do tych, jakie podejmują wszystkie 
kraje rozwinięte: (1) określenie priorytetów transformacji na poziomie kraju, poszczególnych branż, 
firm oraz instytucji finansowych – w tym BGK, PFR i NFOŚiGW, (2) zapewnienie opłacalności po-
szczególnych projektów poprzez osadzenie ich w stabilnej infrastrukturze instytucjonalnej sprzy-
jającej podejmowaniu długoterminowych inwestycji zeroemisyjnych, (3) unikanie carbon-lock-in 
poprzez suboptymalną alokację zasobów publicznych na schyłkowe branże wysokouwęglowione 
poza środkami uzasadnionymi tzw. Sprawiedliwą Transformacją, (4) dbanie o właściwe rozłożenie 
inwestycji w czasie w celu uniknięcia ryzyka niedoinwestowania lub przeinwestowania w wyniku 
nieprawidłowego planowania na poziomie mikro i makroekonomicznym itp. Z tego względu warto 
rozważyć przekształcenie PFR i BGK w instytucje, których zasadą działania jest rozwój zrówno-
ważony, co w pierwszym kroku wymagać będzie zmodyfikowania założeń strategicznych co do 
profilu działania tych instytucji w najbliższej dekadzie. W kolejnym kroku BGK mógłby – wspólnie 
z bankami komercyjnymi – przygotować pakiet instrumentów wspomagających rozwój kredyto-
wania transformacji energetycznej i paliwowej w samorządach, firmach prywatnych czy gospo-
darstwach domowych. Bez takiego wsparcia rozwój zrównoważonego finansowania gospodarki 
może być w Polsce wolniejszy od potrzeb wyznaczanych przez tempo transformacji w kierunku 
gospodarki net-zero w roku 2050. Zarazem państwo musi lepiej rozumieć jak działania podej-
mowane w sposób rozproszony w całym systemie finansów publicznych kontrybuują do redukcji 
emisji CO2. Z tego względu pożądane byłoby pilne wdrożenie w sprawozdawczości w sektorze 
publicznym zasad Taksonomii Zrównoważonego Finansowania UE, co w kolejnym kroku pozwoli-
łoby stawiać poszczególnym jednostkom sektora publicznego cele z zakresu redukcji emisji i rozli-
czać je z ich osiągnięcia za pomocą środków publicznych. W dłuższej perspektywie bardzo ważne 
jest także usprawnienie dialogu z interesariuszami (samorządy, banki rozwoju, banki komercyjne, 
agencje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie itp.) tak aby kształtowanie polityki z zakre-
su zrównoważonego finansowania publicznego mogło w przyszłości bardziej elastycznie i w spo-
sób bardziej adekwatny do potrzeb reagować na zmieniające się potrzeby transformacji.  
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PRIORYTETOWE DZIAŁANIA DLA POLSKI

• Przekształcenie PFR i BGK – na wzór EBI – w instytucje wspierające z założenia tylko wzrost 
zrównoważony (poziom strategiczny i operacyjny) – strategie i plany ESG 

• Opracowanie przez BGK wspólnie z bankami komercyjnymi pakietu niezbędnych instrumen-
tów gwarancyjnych wspierających zeroemisyjne inwestycje prywatne gospodarstw domo-
wych i firm

• Usprawnienie dialogu z interesariuszami – zarówno współpracy publicznych instytucji finan-
sowych z prywatnymi, jak i z regulatorem i administracją publiczną

• Harmononizacja sprawozdawczości w sektorze publicznym z Taksonomią Zrównoważonego 
Finansowania UE – w celu ukierunkowania jego działań inwestycyjnych na cele zrównoważone
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2.2. Lepsza alokacja funduszy klimatycznych

GŁÓWNE PRIORYTETY PREZYDENCJI 

• Przydział środków finansowych związanych ze zmianą klimatu, a w szczególności dotacji, 
dla najbiedniejszych i najbardziej podatnych na zagrożenia 

• Zwiększenie dostępności funduszy klimatycznych dla uboższych krajów i regionów

• Udostępnienie finansowania na cele adaptacji i odporności

• Finanse dla natury i rozwiązań opartych na przyrodzie 

• Spójne ujęcie wpływu zmian klimatu na finansowanie

• Poprawa ujęcia kwestii płci w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu

KONTEKST I TREŚĆ PRIORYTETÓW

Priorytet 6: Dostępność finansowania grantowego jest szczególnie istotna dla krajów rela-
tywnie uboższych i dotkniętych zadłużeniem. Zarazem do tych krajów trafia stosunkowo mało  
całkowitego publicznego finansowania na rzecz klimatu dostarczonego i uruchomionego przez 
kraje rozwinięte. Z tego powodu prezydencja COP26 wezwała wszystkie kraje rozwinięte i do-
stawców finansowania na rzecz klimatu do zwiększenia poziomu finansowania w formie dotacji 
w celu wsparcia najbardziej wrażliwych grup społecznych i krajów rozwijających się. 

Priorytet 7: Pozyskanie finansowania na cele klimatyczne jest często skomplikowane, może 
trwać długo i wymaga zasobów, które nie są dostępne w najbiedniejszych i najbardziej wraż-
liwych krajach czy regionach. Pewną rolę odgrywają tu kwestie strukturalne, które wykraczają 
poza poszczególne fundusze, na przykład dotyczące środowisk sprzyjających lub ratingów kredy-
towych. Prezydencja COP26 zadeklarowała, że zwoła koalicję odbiorców środków finansowych 
na rzecz klimatu, darczyńców i innych dostawców z wielostronnych banków rozwoju i funduszy, 
aby określić praktyczne rozwiązania problemów związanych z dostępem do finansowania działań 
klimatycznych. Prezydencja zamierza też bezpośrednio współpracować z kluczowymi fundusza-
mi klimatycznymi, aby poprawić dostęp i zwiększyć ilość środków finansowych docierających na 
poziom lokalny. 

Priorytet 8: Dotychczasowe zainteresowanie instytucji finansowych, inwestorów i regulato-
rów koncentrowało się głównie na finansowaniu działań ograniczających emisję gazów cieplar-
nianych. Zarazem nie mniej ważnym wyzwaniem – zwłaszcza w krajach rozwijających się – jest 
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adaptacja do zmian klimatu. Choć fundusze klimatyczne i wielostronne banki rozwoju starają się 
ukierunkować wydatki także na adaptację, sektor prywatny pozostaje w tyle. Z tego względu pre-
zydencja COP26 wezwała wszystkie kraje rozwinięte i podmioty finansujące działania związane 
ze zmianą klimatu do zobowiązania się do zwiększenia finansowania działań dostosowawczych 
i odpornościowych. Wezwanie to dotyczy także skupienia się na odblokowaniu inwestycji sektora 
prywatnego w zakresie adaptacji i odporności, w tym na zwiększeniu lokalnych rozwiązań adapta-
cyjnych w sektorze prywatnym.

Priorytet 9: Finansowanie przyrody i rozwiązań opartych na tejże ma niewielki udział w ogól-
nym finansowaniu działań związanych z klimatem. Zarazem wiele krajów przedstawiło w swoich 
krajowych strategiach działania na rzecz przyrody, a niektóre kraje rozwijające się zwróciły się 
do społeczności międzynarodowej o wsparcie finansowe w celu realizacji tych ambicji. Zdaniem 
prezydencji COP26 przyroda odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności na wstrząsy klima-
tyczne i dostarczaniu opłacalnych rozwiązań łagodzących. Z tego względu prezydencja wezwa-
ła kraje rozwinięte i podmioty finansujące działania związane ze zmianą klimatu do zwiększenia 
finansowania przyrody i rozwiązań opartych na przyrodzie, a także do wyznaczenia ambitnych 
celów w zakresie ochrony i odbudowy przyrody w krajowych strategiach i planach działania. 
Jednocześnie zadeklarowała współpracę z bankami rozwoju w zakresie sposobu, w jaki mogą one 
włączyć przyrodę do głównego nurtu swoich portfeli i wspierać kraje we wdrażaniu działań doty-
czących różnorodności biologicznej i klimatu.

Priorytet 10: Skutki zmiany klimatu oraz zagrożenie stratami i szkodami dotyczą wszystkich 
krajów i prawdopodobnie będą narastać. Wiele krajów rozwijających się zgłasza obawy dotyczące 
równowagi między wydatkami na dostosowanie i łagodzenie skutków zmian klimatu, a wyzwa-
niami, przed jakimi stają w dostępie do zasobów, a także stratami i szkodami wywołanymi przez 
katastrofy naturalne. Zdaniem prezydencji skuteczne działania w tym obszarze zależą m.in. od 
możliwości udostępnienia środków finansowych pochodzących z UNFCCC i spoza niej w spo-
sób zapewniający spójne wsparcie na rzecz adaptacji, gotowości na wypadek klęsk żywiołowych 
i ograniczania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, a także reagowania na nie. Wymaga to 
środków finansowych i wiedzy specjalistycznej zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. 

Priorytet 11: Zmiany klimatyczne mają nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety i dziew-
częta. Wypracowanie podejścia do finansowania działań klimatycznych uwzględniającego kwe-
stie płci jest więc niezbędne do osiągnięcia długoterminowych celów klimatycznych, nad czym 
prezydencja COP26 ma pracować wspólnie z innymi partnerami: wielostronnymi funduszami kli-
matycznymi, bankami rozwoju, międzynarodowymi instytucjami finansowymi i innymi głównymi 
darczyńcami publicznymi i prywatnymi. 

STAN OBECNY W POLSCE

Podobnie jak wszystkie kraje OECD Polska jest krajem znacząco zróżnicowanym regionalnie, 
w którym obok obszarów relatywnie zamożnych (np. aglomeracja warszawska, czy konurbacja 
katowicka) znajdują się regiony stosunkowo gorzej rozwinięte (np. tzw. ściana wschodnia) dla 
których podjęcie transformacji zeroemisyjnej stanowi większe wyzwanie. Dość znaczne są także 
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różnice dochodowe i majątkowe w społeczeństwie, co rzutuje na możliwości poszczególnych go-
spodarstw domowych i firm do podejmowania działań redukcyjnych czy adaptacyjnych, a zara-
zem narażających je na ryzyka klimatyczne w różnym stopniu. Z drugiej strony w Polsce dość 
dobrze rozwinięta jest polityka regionalna, nakierowana na wyrównywanie różnic rozwojowych 
i wspieranie obszarów oraz grup defaworyzowanych. Ponieważ powstała ona w dużej mierze na 
bazie europejskiej polityki spójności, jej priorytety oraz przyzwyczajenia instytucji publicznych 
koncentrują się jednak na tradycyjnych priorytetach: budowie infrastruktury, rewitalizacji miast, 
poprawie wyposażenia samorządów w środki transportu, współfinansowaniu szkoleń osób bez-
robotnych itp. Priorytety te ewoluują stopniowo pod wpływem zmian priorytetów UE oraz zmian 
strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce, co oznacza, że w chwili obecnej rola czynni-
ków klimatycznych jest w nich znacznie większa niż jeszcze kilka lat temu. Zarazem – podobnie 
jak w wielu innych krajach UE – faktyczna aplikacja priorytetów horyzontalnych często pozosta-
wia wiele do życzenia w związku z ograniczeniami leżącymi zarówno po stronie dostarczającej 
finansowania (np. państwowemu funduszowi celowemu) jak i z niego korzystającej (np. jednostce 
samorządu terytorialnego). W szczególności takimi mankamentami są: (1) brak jednolitych kry-
teriów doboru projektów inwestycyjnych pod kątem ich kontrybucji do redukcji emisji, (2) niska 
komplementarność pomiędzy działaniami poszczególnych instytucji udzielającymi wsparcia (np. 
PARP i NFOŚGW), (3) brak mierzalnych celów jakie stawiane są przed polityką regionalną, (4) 
ograniczone nastawienie na rozwiązywanie problemów systemowych poprzez udzielane wsparcie 
na poziomie mikro. Z tego względu podstawowym wyzwaniem jest transfer wiedzy z poziomu 
międzynarodowego (np. zawartej w Taksonomii Zrównoważonego Finansowania UE) na szcze-
bel poszczególnych instytucji wdrażających politykę rozwoju w skali krajowej (NFOŚiGW), re-
gionalnej (np. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) czy lokalnej (samorządy) tak aby inicjatywy 
podejmowane dzięki udzielanemu wsparciu w sposób realny przyczyniały się do osiągania celów 
klimatycznych w perspektywie lat 2020-2030 i 2020-2050. 

Służyłoby temu w pierwszym rzędzie zakorzenienie celów transformacji zeroemisyjnej na 
szczeblu krajowym poprzez przyjęcie przez rząd Strategii Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
do roku 2050, pokazującej ramy, w których powinna formować się w Polsce gospodarka net-
-zero w perspektywie połowy stulecia. Strategia taka powinna zostać zarazem obudowana ze-
stawem konkretnych wskaźników pozwalających na monitorowanie jej wdrażania na szczeblu 
krajowym i wojewódzkim, a także pozwalających na operacjonalizację jej założeń w bieżącej po-
lityce krajowej i regionalnej. Dzięki temu zarówno krajowe agencje wdrażające politykę rozwoju 
(m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju itp.) zyskałyby 
wspólny punkt odniesienia pozwalający im na projektowanie i sprawozdawanie własnych działań 
w sposób umożliwiający osiąganie celów zeroemisyjnych w perspektywie lat 2030, 2040 i 2050. 
Dobrą praktyką w tym kontekście byłoby powszechne wdrożenie w działania polskich instytucji 
publicznych unijnej Taksonomii Zrównoważonego Finansowania, jako ram pozwalających na oce-
nę zasadności poszczególnych projektów inwestycyjnych czy programów wsparcia (np. dla firm 
czy gospodarstw domowych) prowadzonych przez poszczególne jednostki. 
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PRIORYTETOWE DZIAŁANIA Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO SEKTORA 
FINANSOWEGO

• Przyjęcie i wdrożenie Strategii Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2050 wraz z im-
plikowanymi przez nią dokumentami sektorowymi

• Uwzględnienie w dokumentach programów wspierających rozwój regionalny konkretnych 
wskaźników służących monitorowaniu postępów transformacji niskoemisyjnej

• Kwantyfikacja w jakim zakresie poszczególne działania przyczynią się do osiągnięcia celów 
strategicznych na rok 2030/2050

• Wdrożenie europejskiej Taksonomii zrównoważonego finansowania w codzienną praktykę 
działania polskich instytucji publicznych (w tym sprawozdawczość sektora publicznego, dzia-
łania inwestycyjne oraz politykę regionalną) 

• Wykorzystanie oceny zgodności projektów z Taksonomią jako jednego z kryteriów wyboru 
projektów inwestycyjnych i programów wsparcia na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz 
w ramach pomocy dla firm
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3. Podsumowanie 
 i rekomendacje

Odpowiedź na kryzys klimatyczny wymaga podobnych działań co odpowiedź na kryzys wywołany 
pandemią COVID-19. Wsparcie publiczne mogłoby być pomocne zarówno w wychodzeniu z za-
paści, jak i niskoemisyjnej transformacji gospodarki. Jednak przepływy finansowe musiałyby być 
ukierunkowane na projekty nie tylko podnoszące zdolności produkcyjne, ale też nie podtrzymują-
ce firm lub typów produkcji, na które popyt w wyniku pojawienia się kryzysu klimatycznego zna-
cząco maleje lub załamuje się. Jest to znaczne wyzwanie dla polskiej polityki rozwojowej, która do 
tej pory koncentrowała się na klasycznych wyzwaniach ekonomicznych: wzroście gospodarczym, 
wysokim zatrudnieniu, spójności regionalnej. Wymiar klimatyczny jest dla niej nowy i wymaga zu-
pełnie innego podejścia. Jednocześnie Polska dysponuje już sektorem finansowym i instytucjami 
publicznymi zdolnymi do skutecznego opracowania i wdrożenia nowego paradygmatu. W części 
to się już stało, choć wiele pozostaje do zrobienia. Bazując na priorytetach prezydencji brytyjskiej 
COP26 oraz doświadczeniach polskich można wskazać następujące działania na najbliższą deka-
dę, których celem jest wzmocnienie instytucjonalnego fundamentu w obszarze zrównoważone-
go finansowania publicznego w sposób znacząco uprawdopodobniający osiągnięcie przez Polskę 
strategicznych celów redukcyjnych na lata 2030-2050:

Obszar Priorytetowe działania z perspektywy polskiego sektora finansowego

Zapewnienie 
finansowania

• Przekształcenie PFR i BGK – na wzór EBI – w instytucje wspierające z zało-
żenia tylko wzrost zrównoważony (poziom strategiczny i operacyjny) – stra-
tegie i plany ESG 

• Opracowanie przez BGK wspólnie z bankami komercyjnymi pakietu nie-
zbędnych instrumentów gwarancyjnych wspierających zeroemisyjne inwe-
stycje prywatne gospodarstw domowych i firm

• Usprawnienie dialogu z interesariuszami – zarówno współpracy publicznych 
instytucji finansowych z prywatnymi, jak i z regulatorem i administracją pu-
bliczną

• Harmonizacja sprawozdawczości w sektorze publicznym z Taksonomią 
Zrównoważonego Finansowania UE, w celu ukierunkowania jego działań 
inwestycyjnych na cele zrównoważone

Lepsza alokacja 
funduszy na rzecz 
klimatu

• Przyjęcie i wdrożenie Strategii Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 
2050 wraz z implikowanymi przez nią dokumentami sektorowymi

• Uwzględnienie w dokumentach programów wspierających rozwój regional-
ny konkretnych wskaźników służących monitorowaniu postępów transfor-
macji niskoemisyjnej

• Kwantyfikacja w jakim zakresie poszczególne działania przyczynią się do 
osiągnięcia celów strategicznych na rok 2030/2050

• Wdrożenie europejskiej taksonomii zrównoważonego finansowania w co-
dzienną praktykę działania polskich instytucji publicznych (w tym sprawoz-
dawczość sektora publicznego, działania inwestycyjne oraz politykę regio-
nalną) 

• Wykorzystanie oceny zgodności projektów z Taksonomią jako jednego 
z kryteriów wyboru projektów inwestycyjnych na szczeblu lokalnym i regio-
nalnym oraz w ramach pomocy dla firm
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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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