Bank Pekao wspiera zrównoważony rozwój i transformację energetyczną
Nie można myśleć o budowie długofalowej wartości firmy, pomijając kwestie dbałości
o społeczeństwo, środowisko oraz ład korporacyjny. Dlatego też kwestie związane z ESG stają się
czynnikiem przyspieszającym fundamentalne zmiany, które dotykają samych podstaw działalności
finansowej. Działania na rzecz ESG, w tym transformacja energetyczna, to nowa rewolucja
w sektorze finansowym. Bank Pekao jest na tę rewolucję doskonale przygotowany.
Otoczenie regulacyjne i polityczne, trwająca pandemia, ale także oczekiwania społeczne od dłuższego
czasu kształtują priorytety biznesowe i kierują zainteresowanie firm, także tych z sektora finansowego,
ku transformacji energetycznej i zrównoważonemu rozwojowi. U podstaw tej swoistej rewolucji leży
głęboka świadomość faktu, że transformacja energetyczna jest nieunikniona, a kontynuowanie wielu
biznesów w dotychczasowej, nieszanującej środowiska formie może mieć dramatyczny wpływ na
zmiany klimatu i życie przyszłych pokoleń. Zestaw propozycji legislacyjnych, pakiet dyrektyw komisji
Uchwalony w lipcu 2021 pakiet dyrektyw „Fit for 55” aktualizuje wcześniejszy Europejski Zielony Ład
(The European Green Deal). Zgodnie z nowymi wytycznymi, Unia Europejska już do 2030 roku ma
osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 (kwestia neutralności klimatycznej
do 2050 roku pozostaje bez zmian). Jest to podwyżka o aż 15 punktów procentowych względem
ostatnich ustaleń, cele Unii są więc niezwykle ambitne.
Po ogłoszeniu przez Komisję Europejską Zielonego Ładu, a jeszcze bardziej po jego aktualizacji
w ramach Fit for 55, na dobre zmieniło się podejście zarówno inwestorów, jak i instytucji finansowych
do finansowania inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. Cały świat kładzie nacisk na inwestycje
związane ze zrównoważonym rozwojem i odchodzenie od tych, które mu zagrażają, jak np. węgiel
energetyczny.
Zrównoważony rozwój jest głównym elementem odbudowy UE po pandemii COVID-19,
a sektor finansowy stanowić będzie kluczowe wsparcie w realizacji celów Europejskiego Zielonego
Ładu. Nowe ramy podejścia do zrównoważonego rozwoju proponowane przez Unię Europejską są dla
polskiego sektora bankowego mobilizacją zarówno do uporządkowania zagadnień ESG w obrębie
własnych instytucji, a także wyznaczenia sobie nowych ambitnych, ale i mierzalnych celów.
– Dla instytucji finansowych, w tym Banku Pekao, zielona transformacja jest zarówno wyzwaniem, jak
i szansą. Możemy jeszcze bardziej aktywnie wejść w finansowanie zrównoważone i pozyskanie nowych
klientów indywidualnych i biznesowych, wśród których rośnie zainteresowanie rozwiązaniami
proekologicznymi. Banki, które dostosują swoją ofertę do nowych trendów i przygotują infrastrukturę
do obsługi projektów zrównoważonych, będą w stanie zwiększać swoje udziały rynkowe – mówi Jerzy
Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
W perspektywie kolejnych lat można spodziewać się znacząco zwiększonego zapotrzebowania ze
strony sektora publicznego oraz prywatnego na zrównoważone finansowanie. Analizy sektorowe
wskazują, że popyt będzie dotyczył zwłaszcza obszaru inwestycji budowlanych, energetycznych
i transportowych. Część projektów będzie współfinansowana ze środków unijnych. Wartość nakładów
na transformację energetyczną w Polsce w ciągu najbliższych 20 lat szacuje się na kwotę 1,6 biliona
złotych.
Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2021 roku Strategią ESG, Bank Pekao S.A będzie do 2024 roku
w jeszcze większym niż dotychczas stopniu angażować się w transformację energetyczną i ekologiczną
Polski oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu.
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Bank zakłada, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów
zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego
finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie
emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.
Udział zielonego finansowania obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje
fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo, zwiększy się do ponad 4 proc.
portfela bilansowego Pekao. Z kolei udział finansowania wysokoemisyjnego będzie mniejszy niż 1 proc.
Wspierając transformację polskiej energetyki, Pekao zamierza jednocześnie zaangażować się we
wsparcie regionów węglowych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami zmian.
W perspektywie 2030 roku Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną, ale działania
mające doprowadzić do tego celu rozpoczyna już teraz, m.in. poprzez rozpoczęcie kalkulacji śladu
węglowego Grupy Pekao. Bank będzie sukcesywnie wprowadzał kolejne etapy planu, jak
proekologiczne usprawnienia w placówkach, monitoring zużycia surowców czy redukcja emisji
własnych. Będzie też dążyć do ograniczenia emisji w łańcuchu dostaw, uwzględniając czynniki ESG we
wszystkich istotnych procesach, np. kredytowym czy zakupowym.
– Mamy świadomość, że nasze działania na rzecz ESG zmieniają nie tylko naszą organizację, ale
również wpływają na budowanie świadomości dotyczącej ESG wśród naszych klientów. Banki powinny
być przykładem i inspiracją, a także katalizatorem pozytywnych zmian. Jako instytucja finansowa
dostarczająca finansowanie mamy realny wpływ na tempo wdrożenia działań na rzecz ESG i Zasad
Europejskiego Zielonego Ładu u swoich klientów – mówi Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu
Banku Pekao S.A., która nadzoruje Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Założenia Strategii ESG są już realizowane chociażby w postaci emisji zielonych obligacji. Zielone
obligacje służą finansowaniu inwestycji środowiskowych. Firmy, aby je wyemitować, muszą spełnić
szereg ekoparametrów. Firmy z sektora paliwowego i energetycznego, które mają wysoki wskaźnik
emisji C02, chętnie sięgają po ten instrument, gdyż w ten sposób mogą komunikować światu, że
zmierzają w kierunku neutralności klimatycznej.
Tylko w ciągu ostatniego roku Pekao przeprowadziło emisje zielonych lub zrównoważonych obligacji
o wartości ponad 5 mld zł. W lipcu 2021 r. Bank Pekao współorganizował pierwszą w Polsce emisję
zielonych obligacji przez samorząd: obligacje miasta Łódź na kwotę 418 mln zł, z której 50 mln zł to
zielone obligacje. Środki z zielonej transzy trafią na finansowanie projektów związanych
z niskoemisyjnym transportem miejskim oraz oczyszczaniem ścieków. W sierpniu, wspólnie z innym
bankiem, Pekao było agentem programu emisji obligacji za 457 mln zł na sfinansowanie inwestycji
poprawiających standard komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Inwestycje przewidziane na lata 20212025 to m.in. zakup 21 klimatyzowanych, niskopodłogowych tramwajów, modernizacja dwóch
zajezdni tramwajowych, remonty stacji prostownikowych, modernizacja używanych tramwajów oraz
przyszły zakup nowych tramwajów, które mają zastąpić najstarsze wagony. Również w sierpniu
podobna umowa została zawarta z Tramwajami Śląskimi, które wyemitują obligacje za blisko 0,5 mld
zł. Środki posłużą do realizacji programu inwestycyjnego, z którego spółka kupiła jak dotąd
46 nowoczesnych tramwajów, a do 2023 roku zmodernizuje ponad 100 km torów.
– Boom na zielone obligacje związany jest z popularyzacją wartości działań na rzecz ESG: środowiska,
społeczeństwa, ładu korporacyjnego, zarówno po stronie emitentów, jak i inwestorów – mówi Beata
Frankiewicz-Boniecka, dyrektor zarządzająca w Banku Pekao S.A.
Bank Pekao rozwija też ofertę kredytową wspierającą transformację energetyczną na poziomie
klientów indywidualnych, prosumentów. Bank udostępnił klientom EKO Pożyczkę Ekspresową oraz
EKO Kredyt Mieszkaniowy. W ofercie Banku Pekao jest też kredyt przEKOrzystny dla firm z całego kraju
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na finansowanie instalacji fotowoltaicznych, które posłużą firmom do obniżenia kosztów zakupu
energii. Kredyt jest zabezpieczony bezpłatną gwarancją BGK z programu Biznesmax.
– Spółki, w tym banki, które podejmą się pozytywnych działań na rzecz ESG i zbudują sobie wokół tego
wizerunek na rynku mają szansę być częściej wybierane zarówno przez klientów detalicznych, jak
i korporacyjnych. Oczywiście, za tym muszą iść konkretne działania i konkretna oferta dla klientów –
mówi Magdalena Zmitrowicz. Z kolei Jerzy Kwieciński dodaje: – Chcemy wziąć aktywny udział
w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce. Chcemy pomagać firmom i całej gospodarce
zmieniać mix energetyczny, finansując coraz więcej tego rodzaju przedsięwzięć. Będzie to aspekt, do
którego będziemy przywiązywać dużą wagę w horyzoncie naszej nowej strategii biznesowej do
2024 roku.
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