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Odpowiednie finansowanie jest warunkiem koniecznym dla zrównowa-
!onego rozwoju. Ze wzgl"du na ogromne potrzeby finansowe zwi#zane 

z realizacj# Celów Zrównowa!onego Rozwoju (Sustainable Development Goals, 
SDGs) w momencie formu$owania Agendy 2030 popularne sta$o si" stwier-
dzenie, !e finansowanie zrównowa!onego rozwoju wymaga zwi"kszenia ska-
li nak$adów finansowych „z miliardów do bilionów”1. Dane instytucji Systemu 
Narodów Zjednoczonych (NZ) wskazuj#, !e realizacja SDGs wi#!e si" z global-
nymi nak$adami wynosz#cymi od 5 do 7 bln USD rocznie2. Wed$ug szacunków 
Mi"dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) luka finansowania (finance 
gap) zrównowa!onego rozwoju w pa%stwach rozwijaj#cych si" plasuje si" na po-
ziomie &rednio 2,6 bln USD rocznie. Istniej#ce mechanizmy finansowania rozwo-
ju zapewniaj# jedynie niewielk# cz"&' niezb"dnych &rodków. Dodatkowo bardzo 
napi"t# sytuacj" w tym zakresie pogorszy$a pandemia COVID-19, która zwi"k-
szy$a luk" w finansowaniu rozwoju nawet o 70%3.

Wydawany corocznie raport NZ Finansowanie zrównowa!onego rozwoju za 
2021 r. wskazuje, !e pandemia COVID-19 mo!e oznacza' „stracon# dekad" dla 
zrównowa!onego rozwoju” („another lost decade of sustainable development”)4. 
Wyra!enie to nawi#zuje do lat 80. XX w., okre&lanych cz"sto jako stracona deka-
da dla rozwoju, kiedy to globalny kryzys zad$u!eniowy w znacznym stopniu unie-
mo!liwi$ jakiekolwiek post"py w tym zakresie. W celu zapobie!enia pog$"bianiu 
si" kryzysu kluczowy okazuje si" rozwój dodatkowych mechanizmów finanso-
wania zrównowa!onego rozwoju. Oznacza to zarówno poszukiwanie nowych 
(róde$ finansowania rozwoju, jak te! dostosowywanie systemów finansowych 
do wymogów zrównowa!onego rozwoju. Odpowied( w tym zakresie stanowi# – 

1 G.E.)Wilson, Billions to Trillions: Financing the Global Goals, World Bank Blogs, 24.09.2015, 
https://blogs.worldbank.org/voices/billions-to-trillions-financing-the-global-goals  
[dost"p: 8.02.2022].

2 D. Vorisek, S. Yu, Understanding the Cost of Achieving the Sustainable Development 
Goals, Policy Research Working Paper No. 9146, World Bank Group, 02.2020, s. 3.

3 V. Masterson, 4 Things to Know about Financing Sustainable Development, World Eco-
nomic Forum, 7.09.2021, https://www.weforum.org/agenda/2021/09/what-is-sustainable-de-
velopment-finance/ [dost"p: 8.02.2022].

4 Financing for Sustainable Development Report 2021, United Nations, 2021, s. XIII; 
J.A.)Elliott, op. cit., s. 31–32.
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przynajmniej cz"&ciowo – zrównowa!one finanse (sustainable finance), okre&la-
ne tak!e jako zrównowa!one finansowanie (sustainable financing).
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W literaturze przedmiotu toczy si" dyskusja o szerokim zasi"gu na temat relacji 
pomi"dzy obszarem finansów a zrównowa!onym rozwojem. W du!ym uprosz-
czeniu mo!na uzna', !e konwencjonalne instrumenty finansowe (np. papiery war-
to&ciowe w postaci obligacji czy akcji) nie s# ani wystarczaj#ce, ani odpowiednie 
do finansowania zrównowa!onego rozwoju. Dzieje si" tak dlatego, !e g$ówny mo-
tyw podejmowania dzia$a% w sferze finansów stanowi maksymalizacja zysku, bez 
uwzgl"dnienia wielowymiarowej perspektywy zrównowa!onego rozwoju. Innymi 
s$owy, finanse w ich konwencjonalnym – zorientowanym na zysk – rozumieniu 
nie pozostawiaj# miejsca na kluczowe z perspektywy zrównowa!onego rozwoju 
kwestie &rodowiskowe i spo$eczne5. Mo!na tutaj przytoczy' s$ynne stwierdzenie 
Miltona Friedmana z 1970 r., !e „istot# biznesu jest biznes”, czyli podstawowym 
celem przedsi"biorstw powinno by' generowanie zysków6. Jednak w obliczu wy-
zwa% zrównowa!onego rozwoju takie podej&cie przestaje by' aktualne.

Termin „zrównowa!one finanse” nie jest jednoznaczny. Obecnie najcz"&ciej 
zrównowa!one finanse rozumie si" jako koncepcj" próbuj#c# pogodzi' sprzecz-
no&ci mi"dzy paradygmatami zrównowa!onego rozwoju i konwencjonalnych fi-
nansów. Z kolei zrównowa!one finansowanie to kompleksowe podej&cie, które 
$#czy ró!ne strategie maj#ce na celu popraw" spo$ecznych, gospodarczych i &ro-
dowiskowych aspektów systemu finansowego. W najbardziej ogólnym uj"ciu ter-
min ten odnosi si" do uwzgl"dniania czynników spo$ecznych i &rodowiskowych 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Czynniki spo$eczne w tym 
kontek&cie oznaczaj# zwykle dzia$ania na rzecz redukcji nierówno&ci i wyklu-
czenia spo$ecznego, jak te! inwestycje w kapita$ ludzki. Czynniki &rodowiskowe 
odnosz# si" przede wszystkim do dzia$a% maj#cych na celu ograniczenie zmian 
klimatycznych oraz uwzgl"dnianie w decyzjach inwestycyjnych problemów &ro-
dowiska naturalnego i zwi#zanych z nim zagro!e% (np. kl"sk !ywio$owych)7.

W rozumieniu wielu instytucji finansowych zrównowa!one finanse to instru-
menty finansowe uwzgl"dniaj#ce kryteria (czynniki) ESG. Skrót ESG oznacza od-
powiednio: „E” – &rodowisko (environment), „S” – spo$eczna odpowiedzialno&' 

5 M. Ziolo, I. Bak, K. Cheba, The Role of Sustainable Finance in Achieving Sustainable 
Development Goals: Does It Work?, “Technological and Economic Development of Economy” 
2021, Vol. 27, No. 1, s. 46.

6 M. Friedman, A Friedman Doctrine – The Social Responsibility of Business Is to Increase 
Its Profits, New York Times, 13.09.1970, https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-
friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html [dost"p: 8.02.2022].

7 M. Ziolo, M. Pawlaczyk, P. Sawicki, Sustainable Development versus Green Banking: Where 
Is the Link?, w: Financing Sustainable Development. Key Challenges and Prospects, eds. M. Zio-
lo, B.S.)Sergi, Palgrave Studies in Impact Finance, Palgrave Macmillan, 2019, s. 66–67.
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(social responsibility) oraz „G” – zarz#dzanie (governance). Implementacja tych 
czynników oznacza uwzgl"dnienie w decyzjach inwestorów kryteriów doty-
cz#cych: 1) realizacji strategii i polityki &rodowiskowej, w tym wywi#zywania 
si" z zasad odpowiedzialno&ci i troski o &rodowisko, 2) odpowiednich relacji 
z dostawcami, klientami czy partnerami biznesowymi, jak te! 3) wprowadzenie 
i utrzymanie odpowiednich metod zarz#dczych i $adu korporacyjnego8.

Wychodz#c poza sfer" stricte ekonomiczno-finansow#, zrównowa!one finan-
se mo!na równie! pojmowa' szerzej jako mechanizmy finansowe, które promuj# 
zrównowa!ony rozwój i przyczyniaj# si" do realizacji SDGs9. Istnienie tego al-
ternatywnego uj"cia zrównowa!onych finansów wskazuje, !e – pomimo stosun-
kowo dobrego poziomu zbadania tego obszaru – nie wypracowano dotychczas 
jednej powszechnie akceptowanej definicji tego poj"cia. Termin „zrównowa!one 
finanse” mo!e odnosi' si" wzajemnie do trzech kwestii. Zrównowa!one finanse 
mog# oznacza': 1) specyficzn# grup" us$ug finansowych uwzgl"dniaj#cych kwe-
stie zrównowa!onego rozwoju (czynniki ESG), 2) budow" narodowych systemów 
finansowych „zrównowa!onych finansowo” (tj. umo!liwiaj#cych finansowanie 
d$ugoterminowego wzrostu i zapewniaj#cych wk$ad w tworzenie gospodarki ni-
skoemisyjnej odpornej na zmiany klimatu) oraz 3) mechanizmy finansowania 
zrównowa!onego rozwoju, w szczególno&ci mechanizmy finansowania Agendy 
2030. W praktyce bardzo trudno odró!ni' dzia$ania z trzech wymienionych 
obszarów i coraz cz"&ciej okre&la si" je jako ca$o&', jako zrównowa!one finan-
se lub – podkre&laj#c proces $#czenia generowania zysku i ochrony &rodowiska 
w dzia$aniach finansowych – zrównowa!one finansowanie.
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Zrównowa!ony rozwój wymaga znacznych inwestycji w kluczowe dla spo$e-
cze%stw i gospodarek dobra publiczne (np. us$ugi spo$eczne, czyste powietrze 
i woda). Tego rodzaju inwestycje charakteryzuj# si" wysokimi spo$ecznymi sto-
pami zwrotu, lecz zysk ekonomiczny z ich realizacji cz"sto okazuje si" znikomy. 
W rezultacie znaczna cz"&' nak$adów na finansowanie zrównowa!onego rozwo-
ju pochodzi ze (róde$ publicznych, które nie s# w takim stopniu zorientowane na 
zysk jak inwestorzy prywatni. Jednak efektywne finansowanie kosztownych pro-
gramów rozwojowych wymaga równie! wsparcia ze strony sektora prywatnego10. 
Mobilizacja prywatnego kapita$u na cele rozwojowe oraz $#czenie prywatnych 

    8 What Is ESG Investing?, CFA Institute, https://www.cfainstitute.org/en/research/
esg-investing [dost"p: 8.02.2022].

    9 D.-M. Tirca, A.-N. Apetri, M.I.) Aceleanu, Sustainability in Finance and Economics, 
w: Financing Sustainable Development. Key Challenges and Prospects, eds. M. Ziolo, B.S.)Ser-
gi, Palgrave Studies in Impact Finance, Palgrave Macmillan 2019, s. 10–11; M. Ziolo, I. Bak, 
K. Cheba, op. cit., s. 46.

10 Sustainable Development Financing: Perspectives from Asia and the Pacific, ESCAP, 
United Nations, 2015, s. 9–10.
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i publicznych mechanizmów finansowania rozwoju (blended finance) sta$y si" 
w ostatnich latach kluczowym elementem debaty o zrównowa!onych finansach 
i finansowaniu zrównowa!onego rozwoju.

Rysunek prezentuje schemat zale!no&ci mi"dzy sektorem prywatnym i pu-
blicznym w finansowaniu zrównowa!onego rozwoju, a tak!e podstawowe instru-
menty wykorzystywane w tym celu. Zwraca uwag" fakt, !e &rodki na cele spo$ecz-
ne, gospodarcze i &rodowiskowe mog# pochodzi' zarówno ze (róde$ krajowych, 
jak i mi"dzynarodowych. W przypadku tych ostatnich istotn# rol" odgrywaj# 
mi"dzynarodowe instytucje finansowe, w tym MFW czy wielostronne banki roz-
woju. W&ród trendów ostatniej dekady w tym zakresie nale!y równie! podkre&li' 
coraz wi"ksze znaczenie prywatnych inwestycji uwzgl"dniaj#cych czynniki ESG, 
jak te! rozwój ró!nego rodzaju partnerstw publiczno-prywatnych (public pri-
vate partnerships, PPP). Co wi"cej, inwestycje te charakteryzuje coraz wy!sza 
rentowno&'11.

������������×�����Ă������������×�

Pod has$em „zrównowa!one finanse” mo!e kry' si" ca$y szereg zró!nicowa-
nych us$ug i instytucji finansowych, dla których wspólnym mianownikiem jest 
uwzgl"dnianie szeroko rozumianych kwestii spo$eczno-gospodarczych i ochro-
ny &rodowiska. Instrumenty finansowe okre&lane jako zrównowa!one obejmuj# 
m.in. fundusze zrównowa!one, obligacje zrównowa!one, inwestycje spo"ecznie 
zaanga!owane (zob. ramka Inwestycje spo"ecznie zaanga!owane), zielone ob-
ligacje (zob. ramka Zielone obligacje), ró!nego rodzaju us$ugi mikrofinansowe, 

11 D. Broom, What Is Sustainable Finance and How It Is Changing the World, World Eco-
nomic Forum, 20.01.2022, https://www.weforum.org/agenda/2022/01/what-is-sustainable-fi-
nance/ [dost"p: 8.02.2022].

Rysunek 9.1. Schemat !róde" finansowania zrównowa#onego rozwoju
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!ród"o: Sustainable Development Financing: Perspectives from Asia and the Pacific, ESCAP, United Nations, 2015, s. 9.



Rozdzia$ 9. Zrównowa%one finanse 117

po!yczki na zrównowa!one projekty, jak te! rozwój ca$ego systemu finansowego 
w sposób zrównowa!ony12.

Dzia$ania z zakresu zrównowa!onych finansów podzieli' mo!na na maj#ce 
charakter pozytywny i negatywny. Pozytywne zrównowa!one finanse to takie, 
które obok prognozowanych zysków o charakterze ekonomicznym przynosz# 
dodatkowe korzy&ci spe$niaj#ce kryteria ESG. Ta kategoria zrównowa!onych fi-
nansów cz"sto rozpatrywana jest w kontek&cie realizacji SDGs. Z kolei negatyw-
ne zrównowa!one finanse oznaczaj# takie dzia$ania, które uwzgl"dniaj# ryzyko 
zwi#zane z czynnikami ESG. W du!ym skrócie s# to takie narz"dzia finansowe, 
których zadanie w pierwszej kolejno&ci stanowi zalecenie: nie szkodzi' &rodowi-
sku i spo$ecze%stwu13.

12 D.-M. Tirca, A.-N. Apetri, M.I.) Aceleanu, op. cit., s. 11; A. Nicholls, Sustainable Fi-
nance: A Primer and Recent Developments, Background Paper Prepared for the Report Asian 
Development Outlook 2021: Financing a Green and Inclusive Recovery, s. 3, https://www.adb.
org/sites/default/files/institutional-document/691951/ado2021bp-sustainable-finance.pdf. 
[dost"p: 8.02.2022].

13 A. Nicholls, op. cit., s. 3.

Inwestycje spo!ecznie zaanga"owane (impact investment)

Koncepcja zrównowa#onych finansów pozostaje blisko powi$zana z obszarem inwestycji spo"ecznie 
zaanga#owanych (impact investment / impact investing). Jest to stosunkowo nowy model finansów 
spo"ecznie zaanga#owanych, który mo#na uzna% za jedn$ z wielu odpowiedzi na wyzwania zrówno-
wa#onego rozwoju. Okre&lenie „inwestowanie odpowiedzialne (zaanga#owane) spo"ecznie” zosta"o 
u#yte po raz pierwszy podczas spotkania zorganizowanego przez fundacj' Rockefellera w Bellagio we 
W"oszech w 2007 r. i od tego czasu znacznie ewoluowa"o. Obecnie jedna z najpopularniejszych definicji 
inwestycji spo"ecznie zaanga#owanych zosta"a opracowana przez Global Impact Investing Network 
(GIIN), która w kwietniu 2019 r. opublikowa"a zasady inwestowania spo"ecznie zaanga#owanego. GIIN 
jest organizacj$ non-profit, której cel stanowi przyczynianie si' do rozwoju i popularyzacji inwestycji 
spo"ecznie zaanga#owanych. Wed"ug GIIN inwestycje spo"ecznie zaanga#owane s$ form$ inwestycji, 
których zamiar sprowadza si', obok uzyskania zysku finansowego, do wywarcia pozytywnego wp"ywu 
na otoczenie spo"eczne i &rodowiskowe*.

Zgodnie z ide$ impact investment generowany przez inwestycje spo"ecznie zaanga#owane zysk 
ekonomiczny nie powinien by% g"ównym celem inwestora, a jedynie jednym z efektów – skutkiem 
dokonanej inwestycji. Kluczowa okazuje si' tu troska o spo"ecze(stwo i &rodowisko naturalne. Tym 
samym inwestowanie zaanga#owane spo"ecznie to co& znacznie wi'cej ni# dzia"alno&% filantropijna 
czy tradycyjnie pojmowana spo"eczna odpowiedzialno&% biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). 
Jednym z czynników wyró#niaj$cych ten rodzaj finansowania jest fakt, #e w tym modelu finansowa-
nia istotne staje si' powtórne zainwestowanie uzyskanego kapita"u w kolejne przedsi'biorstwo lub 
organizacj' pozarz$dow$, wspieraj$ce zrównowa#ony rozwój. Takie dzia"anie stwarza swoiste ko"o, co 
w teorii ma doprowadzi% do wi'kszego wp"ywu spo"ecznego ni# tradycyjna filantropia**.

Rynek inwestycji spo"ecznie zaanga#owanych sukcesywnie si' rozwija, a w&ród inwestorów znaj-
duj$ si' zarówno wielkie korporacje finansowe, drobni inwestorzy, jak i wyspecjalizowane w tym zakre-
sie instytucje finansowe. Jednym z przyk"adów tych ostatnich jest Fundacja Davida i Lucile Packardów 
(Packard Foundation), która przyznaje dotacje i dokonuje inwestycji zwi$zanych z programami zgodnie 
ze swoj$ misj$, obejmuj$c$ m.in. ochron' i przywracanie naturalnych systemów &rodowiska.

 * Impact Investing, Global Impact Investing Network, https://thegiin.org/impact-investing/ [dost'p: 8.02.2022].
** U. Giera"towska, Inwestowanie odpowiedzialne spo!ecznie – nowy trend na rynku kapita!owym, „Finanse, Rynki Fi-
nansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 6(90), s. 23–36.
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Zielone obligacje (green bonds)

Pieni$dze zmieniaj$ce si' w ro&liny – symbol zielonych obligacji

!ród"o: Fotografia Towfiqu barbhuiya, Unsplash, https://unsplash.com/photos/joqWSI9u_XM [dost'p: 16.03.2022].

W zakresie zrównowa#onych finansów istotn$ rol' odgrywa obszar tzw. zielonych finansów (green 
finance) i towarzysz$cych temu rodzajowi finansowania specyficznych instrumentów finansowych, ja-
kimi s$ m.in. zielone obligacje (green bonds). Wed"ug Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
)rodowiska (United Nations Environment Programme, UNEP) zielone finansowanie ma na celu zwi'k-
szenie poziomu przep"ywów finansowych z sektora publicznego, prywatnego i non-profit na rzecz 
priorytetów zrównowa#onego rozwoju. W du#ym uproszczeniu: zielone finanse, w tym tzw. zielona 
bankowo&%, oznaczaj$ zaanga#owanie tradycyjnych rynków kapita"owych w tworzenie i dystrybucj' 
takich produktów i us"ug finansowych, które zarówno zapewniaj$ satysfakcjonuj$ce zyski z inwestycji, 
jak i przyczyniaj$ si' do ochrony &rodowiska naturalnego.

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym instrumentem zielonego finansowania s$ zielone ob-
ligacje – papiery warto&ciowe o sta"ym dochodzie, które gromadz$ kapita" do wykorzystania w pro-
jektach lub dzia"aniach maj$cych na celu zrównowa#ony rozwój w zakresie klimatu lub &rodowiska. 
Obligacje te zosta"y skonstruowane w taki sam sposób jak obligacje standardowe, ale wp"ywy z nich 
przeznacza si' na projekty zwi$zane z klimatem lub ochron$ &rodowiska.

Przyjmuje si', #e pierwsze zielone obligacje wyemitowa" w 2007 r. Europejski Bank Inwestycyj-
ny (European Investment Bank, EBI)*. Rok pó*niej pierwszej emisji zielonych obligacji dokona" Bank 
)wiatowy, a w &lad za nim posz"y pozosta"e wielostronne banki rozwoju. Z kolei w 2012 r. na rynku 
pojawi"y si' pierwsze zielone obligacje emitowane przez podmioty prywatne**. Pojawienie si' zielo-
nych obligacji korporacyjnych przyspieszy"o rozwój tego rynku: o ile w 2013 r. wielko&% nowych emisji 
zielonych obligacji szacowano na ok. 10 mld USD, o tyle w 2021 r. warto&% ta zbli#y"a si' do 500 mld 
USD. Oznacza to, #e "$czny skumulowany wolumen zielonych obligacji wynosi obecnie ok. 1,2 bln USD. 
Rozwój tego rynku zosta" zauwa#ony przez najwi'ksze mi'dzynarodowe firmy inwestycyjne, co dopro-
wadzi"o w ostatnich 5 latach do upowszechnienia si' tzw. indeksów zielonych obligacji (np. S&P Green 
Bond Index)***. Pewn$ ciekawostk$ w tym zakresie jest fakt, #e w 2016 r. Polska wyemitowa"a zielone 
obligacje jako pierwszy w &wiecie emitent rz$dowy.

 * 10 Years of Green Bonds: Join the Celebration, European Investment Bank, https://www.eib.org/en/infocentre/ten-
years-of-green-bonds.htm [dost'p: 8.02.2022].
 ** What You Need to Know About IFC’s Green Bonds, World Bank, 8.12.2021, https://www.worldbank.org/en/news/
feature/2021/12/08/what-you-need-to-know-about-ifc-s-green-bonds [dost'p: 8.02.2022].
*** 2021 Green Forecast Updated to Half a Trillion, Climate Bonds Initiative, 31.08.2021, https://www.climate-
bonds.net/2021/08/climate-bonds-updates-2021-green-forecast-half-trillion-latest-h1-figures-signal-new-surge 
[dost'p: 8.02.2022].
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W zale!no&ci od sposobów akumulacji &rodków finansowych oraz przezna-
czenia zgromadzonego kapita$u w szerokim spektrum zrównowa!onych finan-
sów wyró!ni' mo!na kilka typów finansów. Najcz"&ciej wyró!niane kategorie 
to: ró!nego rodzaju granty i dzia$alno&' filantropijna, finansowanie rozwoju, 
finanse &rodowiskowe, finanse w"glowe, finanse odpowiedzialne spo$ecznie, zie-
lone finanse, etyczne finanse oraz mikrofinansowanie14. Szczególne znaczenie 
ma tutaj obszar finansowania rozwoju (development financing), który stanowi 
w pewnym sensie podstaw" dla pozosta$ych kategorii zrównowa!onych finan-
sów. Wszystko sprowadza si" do takiego ukierunkowania &rodków finansowych, 
aby w jak najwi"kszym stopniu wspiera$y realizacj" aktualnych celów rozwojo-
wych. Mechanizmy finansowania rozwoju w znacznym zakresie ewoluuj# w &lad 
za zmianami w pojmowaniu rozwoju spo$eczno-gospodarczego, co oznacza, !e 
obecnie ich wyznacznikami staj# si" ich zrównowa!ony rozwój i realizacja SDGs. 
Obecna debata w zakresie finansowania rozwoju jest w du!ej mierze to!sama 
z finansowaniem zrównowa!onego rozwoju i obejmuje m.in. poszukiwanie in-
nowacyjnych (róde$ finansowania rozwoju takich jak globalne podatki czy – na 
poziomie krajowym – mechanizmy pozwalaj#ce na wyeliminowanie unikania 
podatków oraz ucieczki kapita$u15.

�����������������������������͖͔͔͗

Podstaw# obecnej globalnej strategii zrównowa!onego rozwoju jest Agenda 
2030, która zosta$a oparta o do&wiadczenia z realizacji Milenijnych Celów 
Rozwoju (Millennium Development Goals, MDGs) i stanowi kontynuacj" ich 
za$o!e%. Jednym z osi#gni"' MDGs by$a mobilizacja &rodków finansowych na 
cele rozwojowe, w szczególno&ci zwi"kszenie oficjalnej pomocy rozwojowej 
(Official Development Assistance, ODA). Zgodnie z definicj# Komitetu Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Wspó$pracy Gospodarczej i Rozwoju (Development 
Assistance Committee, Organization for Economic Cooperation and 
Development, DAC OECD) ODA obejmuje darowizny i po!yczki przekazywa-
ne przez instytucje rz#dowe lub organizacje mi"dzynarodowe, maj#ce na celu 
wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijaj#cych si". Istotne 
w tym zakresie by$o – dot#d niezrealizowane – zobowi#zanie pa%stw wysoko 
rozwini"tych do przekazywania co roku 0,7% dochodu narodowego brutto jako 
ODA na cele rozwojowe. Zakres obecnych celów rozwojowych jest jednak szer-
szy, co przek$ada si" na wy!sze koszty ich realizacji. Z tego wzgl"du mobilizacja 
publicznych i prywatnych &rodków finansowych dla wsparcia zrównowa!onego 

14 D.-M. Tirca, A.-N. Apetri, M.I.)Aceleanu, op. cit., s. 11.
15 Wi"cej na ten temat: E. Mawdsley, Development Finance and the 2030 Goals, w: The 

Palgrave Handbook of Development Cooperation for Achieving the 2030 Agenda, eds. S. Cha-
turvedi, H. Janus, S. Klingebiel, X. Li, A. de Mello e Souza, E. Sidiropoulos, D. Wehrmann, 
Palgrave Macmillan, 2021, s. 51–57.
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rozwoju zosta$a podkre&lona ju! na 
poziomie formu$owania SDGs16.

W SDG 8 spo$eczno&' globalna 
wyra!a zgod" na promowanie trwa-
$ego, integracyjnego i zrównowa!o-
nego wzrostu gospodarczego, przy 
czym cel 8.2 okre&la jako kluczowe 
osi#gni"cie wy!szych poziomów pro-
duktywno&ci gospodarek poprzez dy-
wersyfikacj", modernizacj" technolo-
giczn# i innowacje. Cel ten ma istotne 
implikacje dla mobilizacji &rodków 
krajowych na cele rozwojowe. W ka!-
dym pa%stwie w$adze gospodarcze 
b"d# musia$y stworzy' infrastruktur" 
finansow# umo!liwiaj#c# osi#gni"cie 
wymaganych wska(ników inwestycyj-
nych.

SDG 10 dotyczy redukcji nierów-
no&ci wewn#trz pa%stw i pomi"dzy 
nimi. W kontek&cie finansowania 
zrównowa!onego rozwoju istotny jest 
cel 10.5, zgodnie z którym nale!y po-
prawi' regulacj" i monitoring global-
nych rynków i instytucji finansowych 

oraz wzmocni' wdra!anie takich regulacji. Po&rednio oznacza to oparcie syste-
mów finansowych na bardziej zrównowa!onych rozwi#zaniach – uwzgl"dniaj#-
cych czynniki ESG.

Bezpo&rednie odniesienie do finansowania zrównowa!onego rozwoju zawiera 
SDG 17 odwo$uj#cy si" do idei globalnego partnerstwa na rzecz zrównowa!one-
go rozwoju. Zgodnie z celem 17.1 konieczne jest wzmocnienie mobilizacji zaso-
bów krajowych, w tym poprzez mi"dzynarodowe wsparcie w tym zakresie dla 
pa%stw rozwijaj#cych si". Z kolei cel 17.3 wzywa do mobilizacji pochodz#cych 
z wielu (róde$ dodatkowych &rodków finansowych dla pa%stw rozwijaj#cych si", 
niezb"dnych dla osi#gni"cia przez nie zrównowa!onego rozwoju. Implikacj# zo-
bowi#za% zawartych w SDG 17 jest konieczno&' reformy mechanizmów finanso-
wania rozwoju i ukierunkowanie ich na realizacj" zada% Agendy 203017.

16 Wi"cej na ten temat w tek&cie samej Agendy 2030: Przekszta"camy nasz #wiat: Agen-
da na rzecz zrównowa!onego rozwoju 2030, Rezolucja przyj"ta przez Zgromadzenie Ogólne 
w dniu 25 wrze&nia 2015 r., https://www.gov.pl/web/klimat/cele-zrownowazonego-rozwoju-
-sdgs [dost"p: 8.02.2022].

17 Sustainable Development Financing…, op. cit., s. 3–4.

Strategia inwestycyjna BlackRock

BlackRock jest najwi'ksz$ na &wiecie firm$ 
oferuj$c$ rozwi$zania w dziedzinie inwestycji, 
doradztwa i zarz$dzania ryzykiem. Zarz$dza 
ona akcjami, obligacjami i gotówk$ o warto&ci 
ok. 9 bln USD, co odpowiada mniej wi'cej 15 
rocznym PKB Polski. W styczniu 2020 r. Larry 
Fink, za"o#yciel i dyrektor generalny BlackRock, 
og"osi" now$ strategi' dla korporacji, zgodnie 
z któr$ zrównowa#ony rozwój sta" si' standar-
dem inwestowania w BlackRock. Firma definiuje 
zrównowa#ony rozwój jako w"$czenie czynni-
ków (ESG) do analizy inwestycji i podejmowania 
decyzji. Przyk"ad BlackRock pokazuje, #e g"ówny 
nurt rynku finansowego w celu lepszego zarz$-
dzania ryzykiem i zwi'kszenia zysków finanso-
wych coraz cz'&ciej szuka mo#liwo&ci inwesty-
cyjnych w projekty i aktywa uwzgl'dniaj$ce 
czynniki ESG. Samo BlackRock idzie przy tym 
o krok dalej, deklaruj$c osi$gni'cie gospodarki 
zeroemisyjnej do 2050 r.*

* R. Bakken, What Is Sustainable Finance and Why 
Is It Important?, Harvard Extension School Blog, 
9.08.2021, https://extension.harvard.edu/blog/what-
is-sustainable-finance-and-why-is-it-important/ 
[dost'p: 8.02.2022]; D. Broom, op. cit.; L. Fink, Net 
Zero: A Fiduciary Approach, Letter to CEOs, BlackRock, 
https://www.blackrock.com/corporate/investor-rela-
tions/2021-blackrock-client-letter [dost'p: 8.12.2022].
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W uj"ciu wi"kszo&ci organizacji mi"dzynarodowych, w tym przedstawicieli sys-
temu NZ, zrównowa!one finanse s# równowa!ne z finansowaniem zrównowa-
!onego rozwoju (financing for sustainable development). Jak ju! wspomniano, 
finansowanie zrównowa!onego rozwoju – poszczególne za$o!enia wypracowane 
w tym zakresie, jak te! wykorzystywane mechanizmy – wywodzi si" z prakty-
ki finansowania rozwoju, a w szczególno&ci zmian, jakie zasz$y w tym zakresie 
po 2000 r. Obecne mechanizmy i zobowi#zania s# nast"pstwem trzech mi"dzy-
narodowych konferencji finansowania rozwoju, które odby$y si": w Monterrey 
w 2002 r., w Doha w 2008 r. oraz w Addis Abebie w 2015 r.18

Rozwijanie innowacyjnych instrumentów finansowych maj#cych na celu 
wsparcie rozwi#zywania problemów w zakresie rozwoju spo$eczno-gospodarcze-
go oraz ochrony &rodowiska nie jest niczym nowym. Ju! kilka dekad temu w wie-
lu pa%stwach wysoko rozwini"tych takie mechanizmy finansowania pojawia$y 
si" jako element koncepcji gospodarki spo$ecznej $#cz#cej podmioty z sektora 
rz#dowego, organizacje non-profit i for-profit19. Rozwi#zaniom krajowym w tym 
zakresie ju! od czasu zako%czenia II wojny &wiatowej towarzyszy$y coraz bardziej 
rozbudowane i zinstytucjonalizowane formy wspó$pracy mi"dzynarodowej.

Istotny post"p w zakresie finansowania rozwoju stanowi$y przyj"cie 
Deklaracji Milenijnej i ustalenia po&wi"conej finansowaniu MDGs Konferencji 
w Monterrey, w ramach której przyj"to tzw. Konsensus z Monterrey. W kon-
sensusie stwierdzono, !e nadrz"dnym celami finansowania rozwoju s#: wyelimi-
nowanie ubóstwa, osi#gni"cie trwa$ego wzrostu gospodarczego i promowanie 
zrównowa!onego rozwoju. Zobowi#zania z Monterrey potwierdzono i rozsze-
rzono w czasie konferencji w Doha, dodaj#c do priorytetów finansowania roz-
woju m.in. konieczno&' $agodzenia zmian klimatycznych20.

Jednak dopiero trzecia ze &wiatowych konferencji finansowania rozwoju – 
w Addis Abebie – stworzy$a globalne ramy finansowania na rzecz zrównowa!o-
nego rozwoju. Dokument ten zawiera katalog ponad 100 dzia$a% w tym zakresie, 
uwzgl"dniaj#cych m.in. (ród$a finansowania rozwoju i wspó$prac" w zakresie 
technologii, handlu i budowania potencja$u spo$eczno-gospodarczego. Obok 
nowych inicjatyw dla wsparcia realizacji SDGs w Agendzie znalaz$o si" ponowne 
zobowi#zanie si" pa%stw wysoko rozwini"tych do przekazywania 0,7% docho-
du narodowego brutto na oficjaln# pomoc rozwojow#. Agenda z Addis Abeby 
dostosowa$a istniej#ce mechanizmy finansowania rozwoju do wymogów zrów-
nowa!onego rozwoju. Tym samym mo!e s$u!y' jako swoisty przewodnik dla dal-
szych dzia$a% w tym zakresie ze strony rz#dów, organizacji mi"dzynarodowych, 
sektora prywatnego czy przedstawicieli spo$ecze%stwa obywatelskiego.

18 What Is Financing for Sustainable Development?, United Nations, https://www.
un.org/development/desa/financing/about/what-financing-sustainable-development 
[dost"p: 8.02.2022].

19 A. Nicholls, op. cit., s. 1.
20 Sustainable Development Financing…, op. cit., s. 5–6.
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Jednym z efektów konferencji z Addis Abeby jest cz"&ciowa instytucjonaliza-
cja w zakresie finansowania zrównowa!onego rozwoju, w tym ustanowienie co-
rocznego forum ECOSOC w sprawie finansowania rozwoju (Forum on Financing 
for Development, FfD Forum)21. Przyj"cie Agendy z Addis Abeby sta$o si" rów-
nie! impulsem do intensyfikacji dzia$a% w tym zakresie na poziomie regional-
nym. Dla przyk$adu, pod koniec 2016 r. Komisja Europejska (KE) powo$a$a m.in. 
Grup" Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Zrównowa!onego Finansowania (High 
Level Group of Experts on Sustainable Finance, HLEG)22.

21 What Is Financing…, op. cit.
22 M. Ziolo, M. Pawlaczyk, P. Sawicki, op. cit., s. 68.
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!ród"o: Financing for Sustainable Development, OECD, https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-develop-
ment/ [dost'p: 9.02.2022].

Jednym z najistotniejszych sk"adników finansowania rozwoju – obok zagranicznych inwestycji bezpo-
&rednich, po#yczek oraz wszelkiego rodzaju grantów – jest oficjalna pomoc rozwojowa (Official Deve-
lopment Assistance – ODA). Wykres w niniejszej ramce pokazuje zmiany warto&ci ODA od roku 1950. 
Wyra*nie wida%, #e przyj'cie Deklaracji Milenijnej i Agendy 2030 przyczyni"o si' do znacznego wzrostu 
tego rodzaju nak"adów na rozwój w XXI w. Szacunkowe dane za 2020 r. pokazuj$, #e ODA od cz"on-
ków Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee – DAC) OECD wzros"a do 
rekordowo wysokiego poziomu 161,2 mld USD w 2020 r., co oznacza wzrost o 3,5% w uj'ciu realnym 
w porównaniu do 2019 r. Do tego wzrostu przyczyni"y si' dodatkowe wydatki uruchomione w celu 
pomocy krajom rozwijaj$cym si' zmagaj$cym si' z kryzysem COVID-19. Przy czym pa(stwa nale#$ce 
do grupy G7 – Kanada, Francja, Niemcy, W"ochy, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – odpo-
wiada"y za 76% ODA w 2020 r.

Jednak nawet zwi'kszona ODA nie jest w stanie zapewni% realizacji za"o#e( Agendy 2030, szcze-
gólnie #e nawet w tym zakresie nie wszystkie pa(stwa wysoko rozwini'te wywi$zuj$ si' ze swoich 
obietnic. Na forum NZ jeszcze w 1970 r. pojawi"o si' zobowi$zanie pa(stw wysoko rozwini'tych do 
przekazywania 0,7% swojego dochodu narodowego brutto na oficjaln$ pomoc rozwojow$. Od tego 
czasu zobowi$zanie to by"o wielokrotnie potwierdzane. Jednak po dzi& dzie( jedynie niewielkiej liczbie 
pa(stw uda"o si' osi$gn$% deklarowany cel. W 2020 r. by"y to jedynie Szwecja, Norwegia, Luksemburg, 
Dania i Niemcy.
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Najpro&ciej rzecz ujmuj#c: najwi"ksz# 
przeszkod# w finansowaniu zrówno-
wa!onego rozwoju jest brak wystar-
czaj#cych &rodków na ten cel. Post"p 
w realizacji celów zrównowa!onego 
rozwoju (SDGs) zale!y od zdolno-
&ci krajów do zwi"kszenia wydatków 
w wa!nych obszarach, takich jak zdro-
wie, edukacja, infrastruktura czy zmia-
ny klimatyczne. Wzrost dost"pnych 
&rodków na finansowanie rozwoju wy-
maga wspó$pracy pomi"dzy instytu-
cjami ró!nego szczebla – od lokalnych 
po globalne. Jednak na chwil" obecn# 
trudno uzna' zaanga!owane zasoby 
za wystarczaj#ce. Co wi"cej, istniej#ce 
przed 2020 r. ograniczenia w tym za-
kresie zosta$y pog$"bione przez pan-
demi" COVID-19 i konieczno&' prze-
kierowania &rodków na bezpo&rednie 
ograniczanie skutków pandemii, przy 
czym pandemia dodatkowo uwidocz-
ni$a skal" braków w zakresie finanso-
wania opieki zdrowotnej w pa%stwach 
rozwijaj#cych si", jak te! przyczyni$a 
si" do odwrócenia cz"&ci wysi$ków 
ostatnich lat w zakresie redukcji ubó-
stwa. W&ród aktualnych wyzwa% dla 
finansowania rozwoju wymienia si" 
zwykle zapewnienie równego dost"pu 
do szczepie%, kwesti" rosn#cego zad$u!enia wielu pa%stw rozwijaj#cych si", nie-
wydolno&' krajowych systemów podatkowych oraz krajowych banków rozwoju23.

23 Wi"cej na ten temat na przyk$adzie regionu Azji i Pacyfiku: Financing the SDGs to Build 
Back Better from the Covid-19 Pandemic in Asia and the Pacific, UN ESCAP, ESCAP Financ-
ing for Development Series, No. 4, United Nations, 2021.

Ksi#"ka Dead Aid Dambisy Moyo z 2010 r.

Pochodz$ca z Zambi Dambisa Moyo jest eko-
nomistk$ wykszta"con$ na czo"owych uczel-
niach anglosaskich z do&wiadczeniem w pracy 
mi'dzynarodowych instytucjach finansowych. 
Wydana w 2010 r. Dead Aid* (Martwa pomoc) 
to pierwsza ksi$#ka autorki. Moyo przedstawia 
w niej kontrowersyjn$ tez', zgodnie z któr$ po-
moc rozwojowa nie przyczynia si' do redukcji 
ubóstwa i jako koncepcja wspierania rozwoju 
powinna przej&% do historii. Tym samym autor-
ka wskazuje na konieczno&% rozwini'cia nowych 
mechanizmów finansowania rozwoju. Te nowe 
mechanizmy powinny obejmowa% m.in. zwi'k-
szenie wymiany handlowej, bezpo&rednie inwe-
stycje zagraniczne czy zwi'kszon$ mobilizacj' 
oszcz'dno&ci krajowych, np. poprzez mikrofi-
nansowanie.

Zawarta w publikacji krytyka mechanizmów 
finansowania rozwoju i zaanga#owanych w nie 
instytucji przek"ada si' równie# na finansowanie 
zrównowa#onego rozwoju. Wynika to w znacz-
nej mierze z faktu, #e obecne mechanizmy 
finansowania zrównowa#onego rozwoju s$ 
w znacznym stopniu pochodn$ „tradycyjnych” 
*róde" finansowania rozwoju, tak krytykowa-
nych przez autork'. W$tek zrównowa#onego 
rozwoju pojawia si' równie# w kolejnej pu-
blikacji Moyo – wydanej w 2021 r. How Boards 
Work: And How They Can Work Better in a Chaotic 
World**, w której autorka nawo"uje przedstawi-
cieli sektora korporacyjnego do dzia"ania w spo-
sób bardziej zrównowa#ony.

* D. Moyo, Dead Aid, Penguin Books, 2010. Brak pols-
koj'zycznego wydania.
** D. Moyo, How Boards Work: And How They Can Work 
Better in a Chaotic World, Basic Books, 2021. Brak pols-
koj'zycznego wydania.
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2002 – Mi"dzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju (International Conference 
on Financing for Development) w Monterrey 18–22 marca 2002 r.

2007 – pierwsza emisja zielonych obligacji (green bonds).
2008 – Druga Mi"dzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju (Follow-up 

International Conference on Financing for Development) w Doha, 29 listopada – 
2 grudnia 2008 r.

2015 – Trzecia Mi"dzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju (Third Conference 
on Financing for Development) w Addis Abeba, 13–16 lipca 2015 r.
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Agenda z Addis Abeby – dokument przyj"ty w ramach III Konferencji Finansowania 
Rozwoju w 2015 r., wyznacza obecne ramy finansowania zrównowa!onego rozwoju.

Czynniki ESG – charakterystyczne dla obszaru zrównowa!onych finansów czynniki bra-
ne pod uwag" w procesie decyzyjnym, jak te! w ocenie przedsi"biorstw; odnosz# si" 
odpowiednio do kwestii ochrony &rodowiska, spo$ecznej odpowiedzialno&ci przedsi"-
biorstw oraz wspieraj#cego zrównowa!ony rozwój $adu korporacyjnego.

Finansowanie zrównowa!onego rozwoju – zestaw mechanizmów i instytucji maj#cych 
na celu wsparcie realizacji Celów Zrównowa!onego Rozwoju (SDGs), w znacznym 
stopniu opieraj#cy si" na mechanizmach tzw. finansowania rozwoju (development fi-
nance).

Zrównowa!one finanse – us$ugi i instytucje finansowe uwzgl"dniaj#ce w decyzjach 
biznesowych aspekty spo$eczno-gospodarcze i ochrony &rodowiska, jak te! wszelkie 
dzia$ania o charakterze finansowym $#cz#ce te kwestie.

��������������������

1. Jak# rol" w realizacji zrównowa!onego rozwoju mog# odgrywa' finanse? Czy i w jaki 
sposób &wiat finansów mo!e sta' si" bardziej zrównowa!ony?

2. Jak instytucje prywatnego sektora finansowego mog# wspiera' ide" zrównowa!onego 
rozwoju?

3. Dlaczego istniej#ce obecnie mechanizmy finansowania zrównowa!onego rozwoju s# 
niewystarczaj#ce? Co mo!na zrobi', !eby to zmieni'?
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Financing Sustainable Development. Key Challenges and Prospects, Palgrave Studies in 
Impact Finance, eds. M. Ziolo, B.S.)Sergi, Palgrave Macmillan, 2019.

Raporty Narodow Zjednoczonych, Finansowanie zrównowa!onego rozwoju / Financing for 
Sustainable Development Report.
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Zielone finanse w Polsce, red. L. Kotecki, Instytut Odpowiedzialnych Finansów, Fundacja 
CMS, 2020, https://fundacjacms.pl/zielone-finanse-w-polsce/ [dost"p: 6.07.2022].

Zio$o M., Finanse zrównowa!one. Rozwój. Ryzyko. Rynek, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa–Szczecin 2020.
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Tanzania – energia solarna w walce z bied$, HumanDocTV, 14.05.2018, https://www.
youtube.com/watch?v=6hgB_ENCokc&t=2s [dost"p: 6.07.2022].

W materiale pokazano, w jaki sposób Tanzania wykorzystuje energi" solarn# w walce 
ze skrajnym ubóstwem. Film wskazuje, !e dzia$ania na rzecz redukcji ubóstwa nie za-
wsze musz# si" bezpo&rednio wi#za' z wykorzystaniem klasycznych narz"dzi finansowa-
nia rozwoju, do jakich nale!y m.in. oficjalna pomoc rozwojowa (ODA). Do&wiadczenie 
Tanzanii pokazuje, !e poprzez finansowanie odpowiednich inwestycji infrastrukturalnych 
i wykorzystanie energii solarnej mo!liwe jest równoczesne osi#gni"cie dwóch celów: re-
dukcji ubóstwa oraz zapobiegania zanieczyszczeniu &rodowiska.


