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Wstęp
Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wyzwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój
zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą
pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne,
a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań,
konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji zasad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów
i rachunkowości.
Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biznesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać
zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji
zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w poszerzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dyscypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie
prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Kontynuujemy ten cykl opracowań.
W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu
uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe
rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy
artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.
Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz
z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowania zrównoważonego rozwoju.
Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i ocena ewolucji podejścia Międzynarodowego
Banku Odbudowy i Rozwoju do jego zaangażowania w carbon finance na podstawie tworzonych przez niego funduszy węglowych i mechanizmów finansowych z zakresu carbon
finance. Badaniu poddano cele i zakres działalności poszczególnych narzędzi tworzonych
przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w latach 1999-2015, wykorzystując metodę analizy opisowej i porównawczej. W efekcie autorka pogrupowała i scharakteryzowała
narzędzia Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju z zakresu carbon finance oraz
sporządziła listę zaobserwowanych przemian w podejściu banku do jego zaangażowania
w carbon finance, do których należą w szczególności: zmiana obszaru zainteresowań, zmiana
roli dostawców kapitału oraz zmiana podejścia z projektowego na programowe.
Słowa kluczowe: carbon finance, fundusze węglowe, Międzynarodowy Bank Odbudowy
i Rozwoju.
Summary: The aim of the paper is to analyse and evaluate the evolution of the approach of the
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to its involvement in carbon
finance in the light of its carbon funds and financial mechanisms. The author investigated goals
and scope of activity of the tools created by the IBRD in the years 1999-2015. The methods used
include descriptive and comparative analysis. As a result, the author has grouped and characterized the IBRD’s tools and made a list of observed changes in the IBRD’s approach to its involvement in carbon finance, which includes in particular: a change in the area of interest, a change
in the role of providers of capital and a shift from project approach to programme approach.
Keywords: carbon finance, carbon funds, International Bank for Reconstruction and Development.
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1. Wstęp
Carbon finance1 jest stosunkowo młodym działem finansów, który przeszedł już zarówno fazę szybkiego rozkwitu, jak i znaczącą zapaść. Rozwój tego obszaru jest
uzależniony od ustaleń polityki klimatycznej realizowanej na szczeblu krajowym
i międzynarodowym.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development, dalej: IBRD) od 1999 r. tworzy narzędzia z jednej strony
będące odpowiedzią na potrzeby wybranych podmiotów obarczonych zobowiązaniami w ramach polityki klimatycznej, a z drugiej służące rozwojowi carbon finance. Doceniając wartość i ważność carbon finance dla realizacji celów polityki klimatycznej,
IBRD od początku swojej aktywności na tym polu deklaruje chęć „uczenia się przez
działanie” (learning by doing) oraz realizacji wizji pioniera [World Bank 2005, s. 12,
24, 33].
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena ewolucji podejścia IBRD do
jego zaangażowania w carbon finance na podstawie tworzonych przez niego funduszy węglowych i mechanizmów finansowych z zakresu carbon finance. W tym celu
dokonano analizy celów i zakresu działalności poszczególnych narzędzi tworzonych
przez IBRD w latach 1999-2015, wykorzystując metodę analizy opisowej i porównawczej.
Badania przedstawione w opracowaniu stanowią część projektu badawczego, finansowanego grantem Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2014/13/N/
HS4/03625).

2. Carbon finance
Carbon finance stanowi część finansów środowiska. Specyfika tego obszaru polega na
zainteresowaniu finansowymi następstwami funkcjonowania w świecie z nałożonymi ograniczeniami w zakresie emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gases, dalej:
GHG) oraz wykorzystaniem instrumentów ekonomiczno-rynkowych do osiągania celów środowiskowych i transferu ryzyka środowiskowego (por. rys. 1) [Labatt, White
2007, s. 1].
Zgodnie z powyższą definicją funkcjonowanie carbon finance warunkowane
jest dwoma elementami: nałożeniem ograniczeń na emisje GHG i zastosowaniem
instrumentów ekonomiczno-rynkowych dla osiągnięcia założonych celów środowiskowych (oba działania stanowią domenę polityki klimatycznej).
Instrumentami ekonomiczno-rynkowymi wykorzystywanymi w ochronie środowiska są narzędzia, które stymulują podmioty nimi dotknięte do podjęcia określonych działań na drodze włączenia do ich rachunków ekonomicznych dodatkowych zmiennych [Graczyk 2013, s. 92]. Do tego typu instrumentów zaliczane są
1

Nazwa zazwyczaj nie jest tłumaczona na język polski.
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Rys. 1. Elementy carbon finance
Źródło: [Labatt, White 2007, s. 2].

w szczególności określone podatki ekologiczne, opłaty za korzystanie z zasobów
środowiska i subwencje, a także zbywalne uprawnienia do emisji zanieczyszczeń.
Wśród tych instrumentów na szczególną uwagę zasługują zbywalne uprawnienia do
emisji zanieczyszczeń2, które są szeroko wykorzystywane w działaniach na rzecz
ograniczenia emisji GHG na szczeblu krajowym i regionalnym oraz które stały się
podstawą pierwszego ogólnoświatowego systemu redukcji GHG, wykreowanego na
mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz
protokołu z Kioto do tej konwencji (dalej: protokół z Kioto).

3. Zaangażowanie IBRD w carbon finance –
fundusze węglowe i mechanizmy finansowe
IBRD postawił pierwsze kroki na polu carbon finance w roku 1999, a więc dwa lata
po wynegocjowaniu protokołu z Kioto i na ponad 5 lat przed jego wejściem w życie
(jednocześnie wyprzedził o 4 lata pierwszy okres rozliczeniowy EU ETS i o 7 lat
pierwszy okres zobowiązań protokołu z Kioto). Wówczas utworzył pierwszy wehikuł inwestycyjny – Prototype Carbon Fund, który rozpoczął działalność operacyjną
w kolejnym roku.

Nazywane też zbywalnymi pozwoleniami lub kredytami redukcji, jeżeli generowane są na drodze
realizacji określonych działań redukujących emisje GHG lub zwiększających ich pochłanianie (w formie projektu lub programu działań).
2
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Działalność Prototype Carbon Fund polegała na gromadzeniu wkładów od
wielu inwestorów i zakupie za zakumulowane środki jednostek redukcji emisji (Emission Reduction Unit, dalej: ERU) z projektów mechanizmu wspólnych
wdrożeń (Joint Implementation, dalej: JI) oraz jednostek poświadczonej redukcji
emisji (Certified Emission Reduction, dalej: CER) z projektów mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism, CDM)3. Model funkcjonowania
Prototype Carbon Fund wpisuje się zatem w standardową definicję funduszu węglowego (carbon fund), czyli wehikułu inwestycyjnego gromadzącego kapitał od
inwestorów z przeznaczeniem na zakup kredytów redukcji emisji generowanych
przez projekty redukujące emisję GHG [por. Cochran, Leguet 2007, s. 7; Brennan
2008, s. 6; Alberola, Stephan 2010, s. 5].
Prototype Carbon Fund był jednocześnie pierwszym funduszem węglowym na
świecie. Wehikuł ten zgromadził kapitał zarówno od sektora publicznego, jak i od
prywatnego. Jego powiernikiem został IBRD, ale na tym nie kończyła się rola tej
instytucji. Nowo utworzony departament Carbon Finance Unit został obarczony odpowiedzialnością za zarządzanie nie tylko Prototype Carbon Fund, ale też tworzonych w następnych latach kolejnych funduszy węglowych (por. tab. 1).
Tabela 1. Fundusze węglowe IBRD
Fundusz

Rok utworzenia

Charakter inwestorów

BioCarbon Fund (I i II transza)

2003

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

Carbon Fund for Europe*

2007

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

Community Development Carbon
Fund

2003

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

Danish Carbon Fund

2005

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

Italian Carbon Fund

2003

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

Netherlands Clean Development
Mechanism Facility

2002

Sektor publiczny

Netherlands European Carbon
Facility

2004

Sektor publiczny

Prototype Carbon Fund

1999

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

Spanish Carbon Fund

2005

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

Umbrella Carbon Facility

Transza I – 2005
Transza II – 2010

Mieszani (sektor publiczny i prywatny)

* Fundusz zarządzany w kooperacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Źródło: [Kaczmarek 2015, s. 274-279].
Oba mechanizmy zostały ustanowione na mocy protokołu z Kioto i wymagają realizacji działań
zmniejszających emisję GHG lub zwiększających ich pochłanianie w celu uzyskania kredytów redukcji, które mogą zostać wykorzystane do wywiązania się ze zobowiązań redukcyjnych w określonych
systemach (poza systemem wykreowanym w protokole z Kioto, uznawane także w EU ETS).
3
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Wszystkie fundusze węglowe IBRD utworzono w formie funduszy powierniczych. Inwestorami większości z nich stały się zarówno podmioty publiczne (przede
wszystkim władze publiczne krajów z przyjętymi zobowiązaniami redukcyjnymi
w ramach protokołu z Kioto), jak i podmioty prywatne (przedsiębiorstwa obarczone
limitami emisji w ramach EU ETS). Jedynie w przypadku dwóch funduszy jedynym
inwestorem został rząd holenderski [Kaczmarek 2015, s. 151-155, 274-279].
Polityka inwestycyjna jedynie nielicznych funduszy węglowych IBRD przewiduje zakup kredytów redukcji emisji z obu mechanizmów (Prototype Carbon
Fund) lub wyłącznie JI (Netherlands European Carbon Facility). Pozostałe fundusze uczestniczą tylko w projektach CDM. Wszystkie fundusze węglowe IBRD
zapewniają inwestorom zwrot w postaci kredytów redukcji emisji4. Oprócz tego co
najmniej większość z nich stara się realizować inne, niż dostarczenie kredytów redukcji inwestorom, cele – przede wszystkim związane ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju krajów goszczących projekty [Kaczmarek 2015, s. 149-151, 158-163].
Wspieranie przez projekty mechanizmów elastycznych zrównoważonego rozwoju
krajów goszczących projekty leży u ich podstaw koncepcyjnych [Protokół z Kioto,
art. 12, Decision 16/CP.7]. IBRD poszedł jednak o krok dalej i tworzył również
fundusze węglowe, których zadaniem było wspieranie rozwoju projektów o wybranych, bardzo specyficznych korzyściach (Community Development Carbon Fund,
BioCarbon Fund). Przykładowo projekty Community Development Carbon Fund
miały z założenia łączyć realizację polityki klimatycznej i polityki ograniczania
ubóstwa (wykorzystanie formuły CDM do wdrażania koncepcji pomocy opartej na
wytworzeniu, output-based aid) [Gordon i in. 2009, s. 4].
Druga generacja narzędzi carbon finance tworzonych przez IBRD obejmuje pięć
mechanizmów5, utworzonych na przestrzeni lat 2007-2013 (por. tab. 2).
Tabela 2. Mechanizmy finansowane nowej generacji utworzone przez IBRD
Mechanizm

Kryterium

Charakterystyka

1

2

3

Forest
Partnership
Carbon
Facility

Rok utworzenia 2007
Cel

Finansowanie pierwszych działań na drodze do niezbędnych
reform i realizacji programów inwestycyjnych, mających na
celu stworzenie możliwości zmniejszenia emisji CO2 z tytułu
wylesienia i degradacji lasów w krajach rozwijających się
w przyszłości

4
Innym rozwiązaniem jest spieniężanie nabytych uprawnień do emisji i oferowanie inwestorom
zwrotu pieniężnego.
5
Model działalności narzędzi carbon finance drugiej generacji, tworzonych przez IBRD, nie spełnia definicji funduszu węglowego. W anglojęzycznej literaturze fachowej instrumenty tego typu określane są mianem facility (dosłownie: obiekt lub łatwość). Z uwagi na brak powszechnie stosowanego
polskiego odpowiednika, autorka zdecydowała się nazywać je po prostu mechanizmami finansowymi.
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Tabela 2, cd.
1

Carbon
Partnership
Facility

2

3

Konstrukcja

2 fundusze:
• Readiness Fund – wsparcie krajów tropikalnych
i subtropikalnych w budowie potencjału REDDa
(przygotowanie strategii REDD, scenariusza bazowego emisji
oraz systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji
emisji i redukcji emisji)
• Carbon Fund – płatności z tytułu redukcji emisji osiągniętych
wskutek wdrażania strategii REDD i pozostałych elementów
„gotowości” do realizacji REDD (tym mechanizmem miało
zostać objętych jedynie ok. 5 krajów)

Uczestnicy

13 darczyńców (Readiness Fund) i uczestników (Carbon Fund),
37 krajów rozwijających się; filozofia działania mechanizmu
zakłada współpracę wszystkich podmiotów: dostarczających
finansowanie i finansowanych (biorą udział w procesie
decyzyjnym)

Inne

Sektor: REDD, później zmieniono na REDD+b

Rok utworzenia 2010 (I transza)
Cel

1. Wsparcie krajów rozwijających się i transformujących
swoje gospodarki w ich działaniach na rzecz przemiany
w gospodarkę niskoemisyjną oraz wsparcie globalnych
wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatu poprzez
generowanie, sprzedaż i zakup kredytów redukcji z projektów
długoterminowych
2. Wsparcie rozwoju programów redukujących emisje, które są
strategiczne dla przekształceń określonych sektorów

Konstrukcja

2 fundusze:
• Carbon Asset Development Fund (11 mln USD) –
przygotowanie i wdrażanie programów redukujących emisje,
rozwój nowych metodologii
• Carbon Fund (132 mln USD I transza) – płatności za
kredyty redukcji uzyskane wskutek realizacji programów
redukujących emisje

Uczestnicy

4 darczyńców (Carbon Asset Development Fund), 3 nabywców
(Carbon Fund, tylko podmioty publiczne), 8 sprzedających;
filozofia działania mechanizmu zakłada współpracę wszystkich
podmiotów: dostarczających finansowanie i finansowanych
(biorą udział w procesie decyzyjnym)

Inne

Sektory/obszary działania: efektywność energetyczna, rozwój
miast, spalanie gazu ziemnego w pochodniach, rozwój sektora
energetycznego; horyzont czasowy: post-2012; wykorzystanie
formuły PoAc mechanizmu CDM
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Carbon
Initiative for
Development
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3

Rok utworzenia 2011
Cel

1. Dostarczenie grantów na wsparcie polityki łagodzenia zmian
klimatu (w tym na rozwijanie instrumentów nakładających
cenę na emisje GHG)
2. Sterowanie wprowadzaniem instrumentów nakładających cenę
na emisje GHG
3. Tworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń
4. Wsparcie wysiłków na rzecz tworzenia wspólnych standardów
i podejść w zakresie wykorzystania instrumentów rynkowych
w łagodzeniu zmian klimatu

Konstrukcja

PMR Trust Fund (127 mln USD) – finansowanie w 2 fazach:
1. przygotowawcza (przygotowanie Market Readiness Proposal,
dalej: MRP)
2. implementacyjna – wdrażanie założonych w MRP działań

Uczestnicy

13 darczyńców i 3 partnerów technicznych (wyłącznie władze
publiczne szczebla centralnego lub lokalnego), 18 krajów
wdrażających inicjatywy i 5 obserwatorów

Inne

–

Rok utworzenia 2011
Cel

1. Demonstracja przydatności działalności opartej na
generowaniu kredytów redukcji w tworzeniu skutecznego,
opłacalnego i wartego naśladowania biznesu, angażującego
sektor prywatny
2. Wpływanie na kształt carbon finance w przyszłości
i zwiększenie zaangażowania LDCd, w szczególności z Afryki
Subsaharyjskiej
3. Wsparcie krajów o niskich dochodach w opracowaniu
wystandaryzowanych poziomów bazowych oraz standardów
rachunkowości stłumionego popytu w takich obszarach, jak
elektryfikacja wsi, dostęp gospodarstw domowych do energii
i efektywność energetyczna
4. Przyczynienie się do poprawy i rozszerzenia zakresu CDM
(w szczególności PoA) z punktu widzenia przydatności dla
LDC

Konstrukcja

2 fundusze:
• Readiness Fund – finansowanie opracowania standardów
poziomów bazowych i pomocy technicznej dla programów
poprawiających dostęp do energii, wsparcie opracowania
nowych metodologii i propozycji uproszczonych reguł CDM,
upowszechnianie rezultatów
• Carbon Fund – zakup kredytów redukcji z programów
poprawiających dostęp do energii z wykorzystaniem czystych
technologii

Uczestnicy

Brak danych

Inne

Sektor/obszar działania: dostęp do energii
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Tabela 2, cd.
1
BioCF
Initiative for
Sustainable
Forest
Landscapes

2

3

Rok utworzenia 2013
Cel

Promowanie i wynagradzanie redukcji emisji GHG
i zwiększenia sekwestracji z sektora zarządzania gruntami,
REDD+, zrównoważonego rolnictwa i poprawy planowania
i zagospodarowania przestrzennego w krajach rozwijających się

Konstrukcja

Działalność w ramach BioCarbon Fund, 2 subfundusze:
• BioCFplus-ISFL (88 mln USD; pakiet funduszy
powierniczych – osobny fundusz dla każdego darczyńcy
i suwerenne podejmowanie decyzji) – granty i wsparcie
techniczne przygotowania i implementacji strategii REDD+
• III transza BioCarbon Fund (265 mln USD) – płatności
za osiągnięte redukcje emisji (brane pod uwagę też inne
wskaźniki skuteczności działań poza fizyczną redukcją)

Uczestnicy

4 uczestników (władze publiczne)

Inne

–

Reducing emission from deforestation and forest degradation – działalność polegająca na redukcji emisji z tytułu wylesienia i degradacji lasów; b Reducing emissions from deforestation and forest
degradation, and foster conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest
carbon stocks – działalność polegająca na redukcji emisji z tytułu wylesienia i degradacji lasów, a także
konserwacji lasów, zrównoważonym nimi zarządzaniu i zwiększeniu ilości węgla związanego w ekosystemach leśnych; c Programme of Activities (Działania Programowe) – alternatywna dla projektu
formuła realizacji działań redukujących emisje GHG w ramach JI i CDM o szerszym zakresie możliwych do podjęcia działań niż standardowe projekty i większej skali (nieograniczona liczba działań
programowych) [Glossary of Joint Implementation Terms, s. 8; Glossary CDM Terms, s. 15]; d Least
Developed Countries – kraje najsłabiej rozwinięte.
a

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Gordon i in. 2009, s. 3, 6; World Bank 2009b; World Bank
2013a, s. 2; World Bank 2013b, s. 1; World Bank 2015a; World Bank 2015b, s. 2; BioCF
Initiative for Sustainable Forest Landscapes 2016; Carbon Initiative for Development 2016;
Carbon Partnership Facility 2016; Forest Partnership Carbon Facility 2016; Partnership for
Market Readiness 2016].

Mechanizmy te zasadniczo różnią się od wcześniej tworzonych funduszy węglowych pod wieloma względami. Podczas gdy fundusze węglowe koncentrują się
przede wszystkim na pozyskaniu kredytów redukcji emisji, mechanizmy finansowe nowej generacji charakteryzują się szerszym zakresem działalności. Kierują one
uwagę ku stymulowaniu rozwoju carbon finance, budowie potencjału krajów rozwijających się w zakresie wykorzystania możliwości carbon finance oraz przygotowaniu podwalin pod funkcjonowanie mechanizmów offsetowych w przyszłości.
Niemniej większość z nich dąży także do pozyskania kredytów redukcji emisji (wyjątek: Partnership for Market Readiness).
Formy organizacyjne mechanizmów finansowych nowej generacji także różnią
się od typowej organizacji funduszu węglowego, tworzonego przez IBRD. Zazwy-
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czaj na jeden mechanizm składają się dwa fundusze, ewentualnie finansowanie odbywa się w fazach determinowanych rodzajem finansowanej działalności. Finansowanie, co najmniej w części, nie odbywa się na zasadzie transakcji wymiany, jak ma
to miejsce w przypadku zakupu kredytów redukcji emisji.
W typowych funduszach węglowych dostawcy kapitału pełnią funkcję inwestorów, którzy w zamian za wniesiony do funduszu wkład otrzymują kredyty redukcji
emisji. W mechanizmach nowej generacji nie wszyscy dostawcy kapitału oczekują
zwrotu w postaci kredytów redukcji emisji. Część z nich odgrywa rolę darczyńców.
Ponadto często status uczestnika mechanizmu otrzymują także beneficjenci.
Dwa (Forest Partnership Carbon Facility i BioCF Initiative for Sustainable
Forest Landscapes) spośród pięciu nowych mechanizmów finansowych IBRD skupiają się na działalności typu REDD (REDD+), podczas gdy dwa inne (Carbon Partnership Facility i Carbon Initiative for Development) w dużej mierze koncentrują się
na szeroko pojętym obszarze wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii (por.
tab. 2).
IBRD dostrzegł nie tylko bariery finansowe, ale też strukturalne w realizacji
wielu typów działań redukujących emisje GHG lub zwiększających ich pochłanianie. Część spośród tych działań mogłoby mieć miejsce w krajach najsłabiej rozwiniętych, które jednak nie wypracowały odpowiednich ram polityki umożliwiających ich podjęcie. Ponadto wdrażanie działań w pewnych obszarach jest dodatkowo
utrudnione ich immanentnymi cechami, np. w przypadku leśnictwa – ryzykiem nietrwałości osiągniętych redukcji emisji. Skutkuje to ograniczonym zainteresowaniem
sektora prywatnego udziałem w projektach lub programach obejmujących redukcje
emisji GHG z tych obszarów. Wiąże się też z tym konieczność wypracowania odpowiednich standardów i metodologii monitorowania, raportowania i weryfikacji
osiągniętych redukcji emisji. Czynniki te składają się na duże skomplikowanie tego
typu aktywności. IBRD zdaje sobie sprawę, że zanim w krajach słabo rozwiniętych
zaistnieje możliwość wdrażania konkretnych projektów, które z jednej strony zredukują emisję, a z drugiej strony zaowocują przepływami z tytułu płatności za kredyty
redukcji emisji, konieczne jest (por. rys. 2):
• zdefiniowanie ram polityki w zakresie łagodzenia zmian klimatu i scenariusza
bazowego emisji, a także podejścia do mierzenia, raportowania i weryfikacji
emisji i ewentualnych redukcji emisji – przygotowanie do uczestnictwa w carbon finance (readiness);
• przeprowadzenie niezbędnych reform i dokonanie nakładów inwestycyjnych na
budowę zaplecza instytucjonalnego i technicznego.
Od początku swojej aktywności na polu carbon finance IBRD urzeczywistniał
swoimi działaniami wizję pioniera i kreatora nowych rozwiązań (pierwszy fundusz
węglowy na świecie, pierwszy projekt zarejestrowany jako CDM6, rozwijanie nowych metodologii wyznaczania poziomów bazowych oraz monitorowania, rapor6

Projekt należał do portfela Netherlands Clean Development Mechanism Facility.
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Gotowość

Reformy
i inwestycje

Redukcje emisji GHG
i płatności z ich tytułu

Rys. 2. Poziomy działań na rzecz budowy potencjału redukcji emisji GHG i zwiększania pochłaniania
oraz uczestnictwa w carbon finance
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Gordon i in. 2009, s. 9].

towania i weryfikacji redukcji emisji GHG dla projektów JI i CDM7 [World Bank
2009a]) i postępował według filozofii uczenia się przez działanie (learning by doing). Jednakże, o ile domeną funduszy węglowych jest redukcja emisji GHG i płatność w zamian za kredyty redukcji emisji, o tyle nowsze mechanizmy finansowe
IBRD wspierają działania krajów rozwiniętych (lub wręcz najsłabiej rozwiniętych)
zorientowane na ich pełne uczestnictwo w globalnych wysiłkach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i w carbon finance. Nowe mechanizmy mają za zadanie wspierać
kraje rozwijające się już na etapie początkowych działań przygotowawczych.
Porównanie funduszy węglowych i tworzonych później mechanizmów finansowych IBRD dostarcza interesujących wniosków w zakresie zmiany podejścia IBRD
do jego zaangażowania w carbon finance. Po pierwsze, modyfikacji uległ obszar zainteresowań IBRD. Podstawowym zadaniem stało się wsparcie budowy potencjału
uczestnictwa w carbon finance. Nowe podmioty tworzone przez IBRD nie stanowią
już przede wszystkim nabywców kredytów redukcji, ale aspirują też do roli katalizatorów reform i przemian strukturalnych gospodarek krajów rozwijających się. Po
drugie, IBRD zmienił podejście z projektowego (realizacja projektów redukujących
emisje GHG) na programowe (realizacja całych programów powiązanych działań
na rzecz zmniejszenia emisji). Podejście projektowe bywa krytykowane za niewystarczającą efektywność środowiskową i kosztową oraz czasochłonność (rozwijanie
nowych metodologii na potrzeby jednego projektu). Zmiana objęła zwiększenie nacisku na przeprowadzane na dużą skalę reformy oraz inwestycje ukierunkowane na
włączenie całych sektorów/podsektorów w wysiłki redukcyjne i objęcia ich transakcjami carbon finance [World Bank 2009b, s. 7]. Ponadto przeformułowaniu (co
najmniej częściowemu) uległa rola dostawców kapitału. W nowych mechanizmach
pełnią oni funkcję przede wszystkim darczyńców, a nie inwestorów, otrzymujących
w zamian kredyty redukcji emisji.
Ostatnią ważną zmianą w zakresie zaangażowania IBRD w carbon finance jest
wspólne podejmowanie decyzji przez nabywców i sprzedających (a także pozostałych interesariuszy) odnośnie do środków zgromadzonych w ramach nowych mechanizmów finansowych.
7
Na koniec 2009 r. IBRD był twórcą lub współtwórcą 21% wszystkich metodologii CDM [World
Bank 2009a, s. 7].
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4. Zakończenie
IBRD niewątpliwie jest jednym z pionierów carbon finance. W ciągu swojego przeszło 15-letniego zaangażowania w carbon finance z sukcesem mobilizował środki
prywatne i publiczne do walki ze zmianami klimatu oraz kreował nowe formy organizacyjne umożliwiające zaangażowanie szerokiego spectrum podmiotów i realizację celów polityki klimatycznej.
Autorka przypuszcza, że przedstawione w opracowaniu przemiany w podejściu
IBRD w jego zaangażowaniu w carbon finance wynikają nie tylko z doświadczeń
IBRD, ale związane są także z ewolucją globalnej polityki klimatycznej. Istotnym
czynnikiem ograniczającym zainteresowanie realizacją projektów JI i CDM oraz
rozwój carbon finance stało się opóźnianie ratyfikacji poprawki dauhańskiej do
protokołu z Kioto przez jego sygnatariuszy oraz ograniczenie wykorzystania ERU
i CER w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS. Mimo niesprzyjających okoliczności IBRD nie wygasił swojej aktywności na polu carbon finance, a jedynie zmienił jej charakter, dostosowując ją do obecnych warunków i możliwej odpowiedzi
ze strony potencjalnych dostawców kapitału. Jednocześnie IBRD wspiera budowę
potencjału redukcji emisji GHG w przyszłości.
Porozumienie wypracowane w Paryżu w grudniu 2015 r. jest zbyt ogólne, by
na podstawie jego zapisów móc prognozować kierunki rozwoju carbon finance.
Niemniej zgoda społeczności międzynarodowej co do potrzeby łagodzenia zmian
klimatu sugeruje, że wysiłki IBRD w kierunku utrzymania i rozbudowy potencjału
carbon finance nie są bezcelowe.
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