zrównoważone finansowanie – fakty i mity

Zrównoważone finansowanie
to finansowanie działań i inwestycji
na rzecz ochrony środowiska
czy klimatu wyłącznie ze środków
publicznych lub unijnych

mit

FAKTY
Komisja Europejska definiuje zrównoważone finansowanie (sustaianble finance) jako „proces należytego
uwzględniania przez sektor finansowy aspektów środowiskowych, społecznychi zarządczych (ESG) w celu
zwiększenia długoterminowych inwestycji w zrównoważone działania i projekty gospodarcze” (źródło:
www.ec.europa.eu, What is sustainable finance)
Zrównoważone finansowanie nie definiuje źródła
środków finansowych (publiczne/ prywatne), ale
sposób i cel finansowania tzn.: włączanie aspektów
ESG w decyzje inwestycyjne, a poprzez to finansowanie zrównoważonego rozwoju.
Wspieranie zielonej transformacji jest jednym z najważniejszych priorytetów w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu. Faktycznie, fundusze unijne będą
odgrywały kluczową rolę w budowaniu zrównoważonej gospodarki UE: w ramach budżetu na lata
2021-2027 25% środków zostanie przeznaczonych na
finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem
zmianom klimatycznym oraz inicjatywy wspierające
realizację celów środowiskowych (źródło: ec.europa.eu
What is the Green Deal Investment Plan?). Unia Europejska jest jednak świadoma, że same środki publiczne
nie wystarczą na realizację ambitnych celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie, dlatego też, Plan
Inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu
ogłoszony w styczniu 2020 roku (COM/2020/21 final)
oparty jest na trzech filarach:

organizator

• Finansowanie – zmobilizowanie w ciągu najbliższych 10 lat co najmniej 1 biliona EUR zrównoważonych inwestycji
• Wzmacnianie – tworzenie zachęt, które uwolnią lub
przekierują zarówno środki publiczne jak i prywatne na inwestycje i projekty zrównoważone – zrównoważone finansowanie ma być sercem inwestycji
w ramach UE; UE ułatwi też zrównoważone inwestycje publiczne oraz wprowadzi procedury zapewniające pomoc publiczną dla regionów odczuwających skutki transformacji
• Praktyczne wsparcie – UE będzie wspierała instytucje publiczne w projektowaniu i realizacji zrównoważonych projektów
a środki na realizację planu mają pochodzić z trzech
źródeł: środki sektora prywatnego, budżet UE, budżety krajowe (COM/2020/21 final, s. 3).
Zawężanie pojęcia zrównoważone finansowanie
(sustainable finance) wyłącznie do wsparcia publicznego tzn. finansowania działań i inwestycji zrównoważonych ze środków publicznych lub środków unijnych jest nieuzasadnione. W ramach tego pojęcia
zawiera się także finansowanie tego typu inwestycji
ze środków prywatnych. W ramach swoich działań,
Unia Europejska tworzy regulacje oraz zachęty, które mają wspierać przekierowywanie środków prywatnych na inwestycje zrównoważone.
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