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Proces integracji z Uni¹ Europejsk¹ sta³ siê obecnie najbardziej absorbuj¹cym tematem ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego kraju. Dotyczy to nie tylko
spekulacji co do terminu uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w strukturach
Wspólnot Europejskich, ale równie¿ przewidywanych kosztów zwi¹zanych
z procesem niezbêdnych dostosowañ. Jednym z najtrudniejszych obszarów
negocjacyjnych jest ochrona œrodowiska i zwi¹zany z tym zakres niezbêdnych
do zrealizowania w Polsce inwestycji, s³u¿¹cych implementacji i wdro¿eniu
obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej norm ochrony œrodowiska.
Wed³ug oficjalnych dokumentów Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa w przypadku wejœcia Polski do Unii Europejskiej dostosowanie Polski do norm unijnych w zakresie ochrony œrodowiska
bêdzie kosztowa³o od 20 mld euro do 39 mld euro w zale¿noœci od decyzji dotycz¹cych interpretacji wymagañ dla Polski. Zak³ada siê, ¿e w okresie dostosowawczym w takich obszarach jak infrastruktura wodno-œciekowa i gospodarka
odpadami, a tak¿e lokalne programy poprawy jakoœci powietrza czy programy
ochrony przyrody, dominuj¹c¹ rolê w finansowaniu inwestycji bêd¹ odgrywa³y Ÿród³a publiczne, w tym bud¿ety w³adz samorz¹dowych oraz kredyty zaci¹gane przez w³adze samorz¹dowe. Natomiast w takich obszarach jak redukcja
emisji zanieczyszczeñ przemys³owych, redukcja emisji zanieczyszczeñ do wód
i powietrza z instalacji technologicznych czy gospodarka odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi, dominuj¹c¹ rolê w finansowaniu inwestycji bêd¹
odgrywaæ œrodki w³asne przedsiêbiorstw oraz kredyty pozyskiwane przez podmioty gospodarcze. W ka¿dym zatem przypadku istotnym Ÿród³em finansowania inwestycji ochrony œrodowiska bêdzie kredyt bankowy.
W tym kontekœcie interesuj¹ce jest, w jakim stopniu polskie banki mog³yby
dostosowaæ swoj¹ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ do specyficznych uwarunkowañ realizacji polityki ochrony œrodowiska zarówno na szczeblu krajowym, jak i zarz¹dzania jednostkami gospodarczymi i samorz¹dowymi. Bior¹c zatem pod uwagê
szeroko rozumiane czynnoœci bankowe oraz ich podzia³ na operacje aktywne
i pasywne, mo¿na zidentyfikowaæ okreœlone ich rodzaje jako mo¿liwe warianty
uczestnictwa banków w dzia³alnoœci na rzecz ochrony œrodowiska. W zakresie
operacji aktywnych bank mo¿e anga¿owaæ siê w ochronê œrodowiska przez
uznanie ryzyka ekologicznego jako czêœci ryzyka kredytowego w dzia³alnoœci
bankowej, a tak¿e przez udzielanie kredytów. Natomiast w zakresie operacji
pasywnych banki maj¹ mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê odpowiednio dobranym
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zestawem instrumentów s³u¿¹cych pozyskiwaniu kapita³u na finansowanie
przedsiêwziêæ ekologicznych.
Jednym z najpowszechniejszych przejawów uznania wymogów ochrony
œrodowiska w przekroju ca³ego rynku bankowego jest uwzglêdnienie ryzyka
ekologicznego w dzia³alnoœci kredytowej. Ryzyko ekologiczne zawiera siê
w ryzyku bankowym zarówno o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym.
W p³aszczyŸnie strategicznej literatura przedmiotu1 wyró¿nia ryzyko wielkoœci banku, ryzyko strategicznych pól handlowych oraz ryzyko organizacyjne.
Natomiast w p³aszczyŸnie operacyjnej: ryzyko przedsiêbiorstwa bankowego
oraz ryzyko interesów bankowych.
Ryzyko wielkoœci banku, okreœlane inaczej jako ryzyko powi¹zañ kapita³owych banku, dotyczy m.in. wp³ywu na pozycjê banku ekologicznych uwarunkowañ funkcjonowania przedsiêbiorstwa, którego udzia³y lub akcje bank obejmuje. Uwarunkowania ekologiczne funkcjonowania przedsiêbiorstwa, którego bank staje siê w³aœcicielem, dotycz¹ przede wszystkim wp³ywu jego bie¿¹cej dzia³alnoœci produkcyjnej lub us³ugowej na œrodowisko, stopnia wywi¹zywania siê ze zobowi¹zañ wobec organów ochrony œrodowiska, a tak¿e niezbêdnych przedsiêwziêæ dla uwzglêdnienia norm ekologicznych.
Ryzyko strategicznych pól handlowych wi¹¿e siê bezpoœrednio ze stopniem
dostrzegania przez bank postêpuj¹cej tendencji „ekologizacji gospodarki”.
Zlekcewa¿enie tego ryzyka mo¿e powodowaæ utratê szansy pozyskania interesuj¹cej grupy nowych klientów, zg³aszaj¹cych zapotrzebowanie na nowy zakres us³ug bankowych.
Trzecim rodzajem ryzyka, zwi¹zanym ze strategicznym kierunkiem rozwoju
banku, jest ryzyko organizacyjne. Wi¹¿e siê ono z koniecznoœci¹ uwzglêdnienia w strukturze organizacyjnej banku stanowisk pracy, które by³yby odpowiedzialne za odpowiednio wczesne rozpoznanie i skwantyfikowanie ryzyka ekologicznego.
W p³aszczyŸnie operacyjnej dzia³alnoœci banku mo¿na wyró¿niæ ryzyko
przedsiêbiorstwa bankowego, odnosz¹ce siê bezpoœrednio do ryzyka osobowego, postrzeganego jako poziom œwiadomoœci ekologicznej pracowników, przejawiaj¹cy siê rozumieniem i dostrzeganiem uwarunkowañ ekologicznych procesów gospodarowania oraz œwiadomoœci¹ ekologicznych skutków podejmowanych decyzji.
Drugim wa¿nym ryzykiem w dzia³alnoœci operacyjnej banku, jest ryzyko interesów bankowych, w tym interesów kredytowych i interesów depozytowych.
Ryzyko kredytowe definiowane jest jako zagro¿enie polegaj¹ce na tym, ¿e
udzielony klientowi kredyt oraz nale¿ne bankowi odsetki nie zostan¹ sp³acone
przez kredytobiorcê. Ponadto niemo¿liwe jest odzyskanie kapita³u wraz z odsetkami z przedmiotu zabezpieczenia kredytu. Niebezpieczeñstwo to mo¿e
mieæ swoje Ÿród³o w uwarunkowaniach ekologicznych prowadzonej przez kre1

G. Borys, Ryzyko ekologiczne w dzia³alnoœci banku komercyjnego, „Ekonomia i Œrodowisko”
1995 nr 1 (6), Bia³ystok.
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dytobiorcê dzia³alnoœci. Wœród czynników o charakterze ekologicznym decyduj¹cych o wysokoœci ryzyka kredytowego mo¿na wymieniæ:
• nieuwzglêdnienie w procesie inwestycyjnym wymogów formalnych stawianych przez organy ochrony œrodowiska,
• powstanie nieprzewidzianych kosztów zewnêtrznych (zwi¹zanych z oddzia³ywaniem przedsiêwziêcia na œrodowisko), które bêdzie musia³ ponieœæ
podmiot realizuj¹cy przedsiêwziêcie,
• zaniedbanie obowi¹zków informacyjnych wobec spo³eczeñstwa.
Czynniki te mog¹ w zasadniczy sposób wp³yn¹æ zarówno na postêpy w pracach zwi¹zanych zarówno z realizacj¹ inwestycji, jak i jej póŸniejsz¹ eksploatacj¹, a tym samym mog¹ wp³yn¹æ na ryzyko zwi¹zane ze sp³at¹ kredytu.
Ryzyko depozytowe mo¿na zdefiniowaæ jako zagro¿enie utraty przez bank
znacznej czêœci wk³adów i depozytów. Zagro¿enie to mo¿e byæ spowodowane
czynnikiem ekologicznym, zwi¹zanym z preferencjami depozytariuszy, którzy
jako jedno z kryteriów z³o¿enia lokaty przyjmuj¹ ekologiczn¹ i ekonomiczn¹
zasadnoœæ jej wykorzystania w gospodarce.
Praktyka banków wskazuje, ¿e ryzyko z tytu³u zagro¿enia œrodowiskowego
nie stanowi du¿ego udzia³u w szacowaniu ogólnego ryzyka operacji bankowych. Mimo to, wiele banków europejskich nie tylko stosuje ogólne zasady
i przepisy dotycz¹ce ekologii, ale i prowadzi w³asn¹ politykê w tej dziedzinie.
Polityka ta okreœla ogólne zasady operacji wewnêtrznych i wskazuje kierunki
oceny ryzyka ochrony œrodowiska w portfelach kredytowych i inwestycyjnych.
Wynika to zarówno z rachunku ekonomicznego, jak i praw i obowi¹zków regionalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz przestrzegania dopuszczalnych norm obci¹¿eñ œrodowiska.
Dzia³aniem o bardzo wymiernym wp³ywie na skalê realizowanych inwestycji s³u¿¹cych ochronie œrodowiska jest udzielanie kredytów przez banki. W obszarze proekologicznej dzia³alnoœci kredytowej banków wyró¿nia siê trzy rodzaje kredytów:
• kredyt ze œrodków udostêpnionych przez instytucje zewnêtrzne — bank oferuje œrodki finansowe otrzymane z innych Ÿróde³ (krajowych lub zagranicznych) na wczeœniej uzgodnionych warunkach,
• kredyt ze œrodków finansowych banku z dop³at¹ do oprocentowania ze Ÿróde³ zewnêtrznych — kierowany na cele uzgodnione z instytucj¹ zewnêtrzn¹
(krajow¹ lub zagraniczn¹), która wspiera tê ofertê,
• kredyt ze œrodków finansowych banku — jest zwykle kredytem komercyjnym, projekty ekologiczne s¹ równouprawnione z innymi propozycjami
inwestycyjnymi i konkuruj¹ z nimi o dostêp do œrodków finansowych banku wed³ug takich samych kryteriów (pewnoœæ inwestycji, zabezpieczenie
sp³aty kredytu, wielkoœæ spodziewanych dochodów banku).
Najrzadziej spotykanym rodzajem dzia³alnoœci bankowej na rzecz ochrony
œrodowiska jest gromadzenie kapita³ów na finansowanie ekologicznych przedsiêwziêæ gospodarczych. Tego rodzaju dzia³alnoœæ uznawana jest za najostrzejsze kryterium rzeczywistego zaanga¿owania instytucji bankowej na
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rzecz œrodowiska przyrodniczego2. Bank przyczynia siê w ten sposób nie tylko
do racjonalnego pod wzglêdem ekologicznym wykorzystania kapita³ów, ale
z punktu widzenia ca³ej gospodarki s³u¿y zwiêkszeniu rozmiarów kapita³u
przeznaczonego na finansowanie przedsiêwziêæ ekologicznych. Ten aspekt
dzia³alnoœci operacyjnej banku jest szczególnie wa¿ny w sytuacji ograniczonej
dostêpnoœci œrodków finansowych, które mog³yby byæ kierowane na rozwi¹zywanie problemów ekologicznych.
Istniej¹ dwie mo¿liwoœci gromadzenia kapita³u na finansowanie ekologicznych przedsiêwziêæ gospodarczych. Pierwszym z nich jest oferowanie celowych programów depozytowych, drugim zaœ pozyskiwanie œrodków finansowych w celu ogólnego refinansowania banku, który kredytuje ekologiczne
przedsiêwziêcia gospodarcze. Oprocentowanie lokat deponowanych w ramach celowych programów depozytowych jest ni¿sze od preferencyjnego, co
umo¿liwia udzielanie preferencyjnych kredytów. Natomiast w drugim przypadku cel depozytu nie jest tak precyzyjnie okreœlony, a kapita³ jest pozyskiwany przez oferowanie lokat oprocentowanych na poziomie rynkowym. Same
zaœ œrodki finansowe z przeznaczeniem na inwestycje ochrony œrodowiska s¹
wydzielane z deponowanego kapita³u b¹dŸ w relacji do niego. Pozyskiwanie
kapita³u na ogólne refinansowanie dzia³alnoœci banku jest mo¿liwe dziêki wykorzystaniu instytucji banku ekologicznego, w którego dzia³alnoœci operacyjnej uwzglêdniane jest kryterium ekologiczne.
Jeszcze jeden obszar aktywnoœci banku na rzecz ochrony œrodowiska dotyczy dzia³añ banku poza sfer¹ operacji bankowych i polega na sponsorowaniu
przedsiêwziêæ ekologicznych, dzia³aniach ekologicznych w organizacji pracy
bankowej (np. stosowanie energooszczêdnych urz¹dzeñ, papierów bezchlorowych), konsultacjach banku z zainteresowanymi ochron¹ œrodowiska instytucjami i gremiami. Dzia³ania te s³u¿¹ wypracowaniu stanowiska instytucji finansowej wobec zagadnieñ ekologicznych oraz wynikaj¹ z potrzeby wyró¿nienia siê wœród konkurencji na rynku finansowym. Dzia³ania te s¹ prezentowane
opinii publicznej m.in. jako publikacje raportów ekologicznych b¹dŸ sprawozdañ wed³ug zarz¹dzenia EMAS (Environmental Managment and Audit Scheme). Dla potwierdzenia rzetelnoœci podjêtych dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska mo¿e byæ wykorzystane uzyskanie certyfikatu ISO 14001. Tak¿e s³u¿by
public relations instytucji finansowych s¹ wykorzystywane do kszta³towania jej
ekologicznego wizerunku.
W zale¿noœci od ró¿nic w zakresie dzia³ania, organizacji i zasad funkcjonowania banku, mo¿na wyró¿niæ dwa typy banków ekologicznych:
• bank ekologiczno-etyczny,
• bank, w którym równie wa¿ne, jak kryterium ekologiczne, s¹ komercyjne
zasady prowadzenia dzia³alnoœci bankowej.
2
L. Dziawgo, Pozyskiwanie kapita³ów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony
œrodowiska naturalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 1998, s. 55–57.
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Bank ekologiczno-etyczny finansuje nie tylko przedsiêwziêcia zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska, ale równie¿ o charakterze kulturalnym, oœwiatowym
i spo³eczno-politycznym. W tym przypadku komercyjne zasady funkcjonowania banku nie s¹ uwzglêdniane w takim stopniu, w jakim ma to miejsce w typowych bankach. Klientami takich banków s¹ osoby uwzglêdniaj¹ce kryterium
ekologiczne i z tego tytu³u gotowe zrezygnowaæ z czêœci nale¿nego im dochodu.
Gromadzone œrodki przeznaczane s¹ zarówno na konkretne programy kredytowe, jak i ogólne refinansowanie banku. W ten sposób dzia³aj¹ takie niemieckie banki jak Oekobank EG i GLS Gemeinschaftsbank EG.
Natomiast banki, które ³¹cz¹ w swojej formule dzia³ania zarówno kryteria
ekologiczne, jak i komercyjne, nie stosuj¹ preferencyjnych programów depozytowych, a preferencyjne programy kredytowe finansowane s¹ ze œrodków
w³asnych lub dofinansowane przez instytucje trzecie. Przyk³adami tego typu
banków s¹: niemiecki UmweltBank AG i polski Bank Ochrony Œrodowiska SA.
Obok jakoœciowej zmiany us³ug bankowych mo¿na zaobserwowaæ dynamiczny rozwój czynnoœci zwi¹zanych ze œwiadczeniem innowacyjnej pomocy
informacyjnej, porad i kompleksowej obs³ugi. Dobrym przyk³adem kompleksowego proekologicznego podejœcia do procedur inwestycyjnych jest KommunalkreditBank Austria AG.
Oprócz wymienionych dzia³añ poszczególnych banków mo¿na wskazaæ próby rozwi¹zania problemu w ujêciu zespo³owym i na poziomie ustaleñ miêdzynarodowych. Takim prze³omowym momentem w funkcjonowaniu banków,
którym tematyka ochrony œrodowiska nie jest obca, by³o popisanie deklaracji
UNEP (United Nations Environment Programme) „Instytucje finansowe dla
ochrony œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju” (UNEP Statesment by Financial Institutions on the Environment and Sustainable Development). W deklaracji uznano, ¿e za zrównowa¿ony rozwój wspólnie odpowiadaj¹ rz¹dy, œwiat
biznesu i osoby indywidualne, które zobowi¹zane s¹ do wspó³pracy w realizacji celów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Wskazuj¹c na wiod¹c¹ rolê rz¹dów w ustaleniu priorytetów i wartoœci proekologicznych, podkreœlono znaczenie sektora us³ug finansowych we wdra¿aniu zasad ekorozwoju. Przyjêto,
¿e szacowanie ryzyka ekologicznego powinno byæ integraln¹ czêœci¹ procesu
oceny i zarz¹dzania ryzykiem, zarówno w operacjach krajowych jak i zagranicznych.
Przedstawione podczas Szczytu Ziemi oœwiadczenie podpisa³o 30 banków,
wœród nich takie banki jak: Swiss Bank Corporation, Deutsche Bank, Lloyd’s
Bank oraz kilkanaœcie polskich banków, m.in.: Bank PeKaO S.A. Grupa PEKAO
S.A., Bank Gdañski S.A., Bank Ochrony Œrodowiska S.A., Bank Rozwoju Eksportu
S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Œl¹ski S.A., Bank Zachodni S.A.,
Polski Bank Inwestycyjny S.A., Powszechny Bank Kredytowy S.A.
W praktyce realizacja Deklaracji „Instytucje finansowe dla ochrony œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju” polega na:
• stosowaniu kryteriów ochrony œrodowiska w analizach i ocenach techniczno-ekonomicznych projektów inwestycyjnych,
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• analizie wniosków kredytowych pod k¹tem spe³niania przez nie formalnoprawnych wymogów ochrony œrodowiska,
• stosowaniu preferencji i u³atwieñ kredytowych dla inwestycji i inwestorów respektuj¹cych wymogi ochrony œrodowiska,
• nieudzielaniu kredytów inwestorom stwarzaj¹cym zagro¿enie dla œrodowiska
i eliminowaniu projektów niespe³niaj¹cych wymogów œrodowiskowych.
W celu przeanalizowania postêpu w realizacji zadañ wynikaj¹cych z deklaracji Komitet Steruj¹cy Inicjatywy Instytucji Finansowych przeprowadzi³
badania wœród banków sygnatariuszy Deklaracji3. Na rozes³an¹ w lipcu 1998
roku do 114 banków ankietê odpowiedzia³y 63 banki, w tym 53 banki z Europy
Zachodniej i Wschodniej, 6 banków z Ameryki Pó³nocnej, 3 banki z Azji oraz
1 z Afryki. Wiêkszoœæ ankietowanych banków prowadzi pe³ny zakres us³ug,
wskazuj¹c jako najwa¿niejsze udzielanie kredytów korporacyjnych i konsumpcyjnych. W³asn¹ politykê ochrony œrodowiska, uzupe³niaj¹c¹ za³o¿enia
oœwiadczenia UNEP, prowadzi 69% banków respondentów. A¿ 90 respondentów utworzy³o departamenty lub komórki zajmuj¹ce siê sprawami ochrony
œrodowiska. Wiêkszoœæ banków stosuje politykê i procedury dotycz¹ce kredytów
korporacyjnych (74%) oraz projektów inwestycyjnych, mniej natomiast — politykê dotycz¹c¹ bankowoœci inwestycyjnej (53%) i ubezpieczeñ (38%). Oko³o 60%
banków podjê³o formalne kroki integruj¹ce ryzyko ochrony œrodowiska z decyzjami kredytowymi, a jedynie 20% banków — formalnie korelowa³o to ryzyko
z ca³oœci¹ strategii kredytowej i zarz¹dzaniem portfelem inwestycyjnym.
Coraz mocniej podkreœlana koniecznoœæ rozwi¹zywania trudnych problemów ochrony œrodowiska stawia przed polskimi bankami bardzo szerokie
mo¿liwoœci rozwoju swojej dzia³alnoœci zarówno w obszarze operacji aktywnych, jak i pasywnych. Szczególn¹ zaœ rolê powierza bankom nowelizowana
obecnie polityka ekologiczna pañstwa oraz „Narodowa strategia ochrony œrodowiska na lata 2000–2006”. Dokumenty te mocno akcentuj¹ koniecznoœæ zwiêkszenia zaanga¿owania sektora bankowego w pozyskiwanie i kierowanie œrodków finansowych na inwestycje ochrony œrodowiska.
Abstract
Share of the banking sector in the activity for environmental protection
The process of integration with the European Union is connected with the necessity of making considerable investment outlays in the field of environmental
protection. These are costs of the order of 20–39 billion euro depending on the
decisions concerning the interpretation of the requirements for Poland. An essential source of financing investments for environmental protection will be
bank credit. In this context it is important to what degree the Polish banks could
adapt their current activity to the specific conditions of implementation the policy of environmental protection. Possible variants of the participation of banks
for environmental protection concern both active and passive operations. In the
scope of active operations the bank can engage in environmental protection by
recognizing ecological risk as part of the credit risk in bank activity and also by
providing credits. Whereas in the scope of passive operations the banks have the
3
A. Bartoszek, Banki a ochrona œrodowiska, Bank Pekao S.A. Maszynopis powielony, Warszawa 1999.
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possibility of using a suitably chosen set of instruments serving to obtain capital
for financing ecological undertakings.
Depending on the differences in the scope of action, organization and the principles of functioning of the bank one can distinguish two types of ecological
banks: the ecological bank and the bank in which equally important as the ecological criterion are the commercial principles of conducting bank activity.
The banks are trying to face the difficult ecological problems also in a complex
way and on the level of international settlements. Such a breakthrough moment
in the functioning of the banks for which the subject of environmental protection
is not alien was the signing of the declaration UNEP (United Nations Environment Programme) “Financial Institutions on the Environment and Sustainable
Development”.
It must be taken into account that with the progress in the implementation of
adaptation programmes in the field of environmental protection the commitment of the bank sector will grow for gaining and making available financial
means for investors.
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