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Na polskim rynku wydawniczym, w pierwszej po∏o-
wie 2003 r. ukaza∏a si´ interesujàca ksià˝ka, podej-
mujàca prób´ po∏àczenia problematyki finansów
i Êrodowiska naturalnego. Prezentowane opracowa-
nie jest niepowtarzalnym przedsi´wzi´ciem publika-
cyjnym, jeÊli chodzi o pomys∏, form´ i treÊç. Bioràc
pod uwag´ j´zyk opracowania, sposób prezentacji
wybranej problematyki, dobór tematów, przedmioto-
wà zawartoÊç poszczególnych cz´Êci oraz zespó∏ au-
torów, mo˝na mówiç o innowacyjnej i unikatowej
publikacji. Recenzowana ksià˝ka jest napisana w j´-
zyku angielskim i liczy 701 stron. Zawiera wprowa-
dzenie, trzy cz´Êci grupujàce dobrane tematycznie
artyku∏y, spis tabel, wykresów, schematów, ilustracji
(rycin) oraz liczàcà 26 stron bibliografi´.

Przedmiotem tej zbiorowej publikacji jest pre-
zentacja transformacji proekologicznej, która doko-
nuje si´ na mi´dzynarodowym rynku finansowym.
Opisano w niej wiele zagadnieƒ zwiàzanych z finan-
sowaniem ochrony Êrodowiska za pomocà publicz-
nych i prywatnych Êrodków finansowych. Zaprezen-
towane zosta∏y przyk∏ady zaanga˝owania instytucji
finansowych i wykorzystania instrumentów finanso-
wych w procesie finansowania ochrony Êrodowiska.

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi kó∏ na-
ukowych, Êrodowisk politycznych i gospodarczych
oraz spo∏eczeƒstwa na koniecznoÊç i racjonalnoÊç
szerszego wykorzystania instytucji i instrumentów
finansowych w kszta∏towaniu nowoczesnego, kom-
pleksowego i spójnego systemu finansowania ochro-
ny Êrodowiska. Mo˝na mieç nadziej´, ˝e ksià˝ka spo-
pularyzuje prezentowane rozwiàzania i zainspiruje
poszukiwanie nowych.

Publikacja jest równie˝ znakomità okazjà
do prezentacji polskich doÊwiadczeƒ i osiàgni´ç
w finansowaniu ochrony Êrodowiska z wykorzysta-
niem komercyjnych i publicznych instytucji finanso-
wych. Oprócz zagranicznych rozwiàzaƒ stosowa-
nych na Êwiecie i wprowadzanych w naszym kraju,
równie˝ wiele oryginalnych i sprawdzonych rozwià-
zaƒ polskich mo˝e byç wykorzystanych na Êwiecie.
Polska jest tak˝e coraz wa˝niejszym rynkiem zarów-
no dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.
Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej w najbli˝-
szej przysz∏oÊci sprawi, ˝e tutejszy rynek stanie si´
jeszcze bardziej atrakcyjny i godny uwagi. Prezenta-
cja polskiego dorobku w dziedzinie wykorzystania
instytucji finansowych dla poprawy Êrodowiska na-
turalnego pozwoli pokazaç poziom rozwoju rynku
kapita∏owego w naszym kraju i skal´ zabiegów o stan
tutejszego Êrodowiska naturalnego. Fakt, ˝e ksià˝ka
jest napisana po angielsku bardzo u∏atwia poznanie
jej treÊci w innych krajach, przez wiele zaintereso-
wanych osób na ca∏ym Êwiecie. 

Jak pokazujà doÊwiadczenia, szczególnie ostat-
nich lat, mi´dzynarodowy rynek finansowy jest ska-
zany na ekologicznà presj´ w pozytywnym znaczeniu
tego s∏owa. Dokonuje si´ proces adaptacji instytucji
finansowych do oczekiwaƒ spo∏eczeƒstwa, które
troszczy si´ o ochron´ Êrodowiska naturalnego.
Ochrona Êrodowiska staje si´ coraz cz´Êciej interesu-
jàcym, tak˝e finansowo, przedsi´wzi´ciem bizneso-
wym. Liczne symptomy pozytywnego wp∏ywu ochro-
ny Êrodowiska na funkcjonowanie instytucji finanso-
wych zosta∏y ju˝ zaobserwowane w wielu krajach.
Polska jest coraz wyraêniej obecna w tym gronie.

Finance & Natural Environment
Experience of Poland against the background 
of developed market economies
Edited by Leszek Dziawgo & Danuta Dziawgo.  Toruƒ 2003

„W przeddzieƒ zatrucia w∏asnymi odpadami wspó∏czeÊni

wierzà jeszcze – og∏upieni technokratycznym zabobonem

– ˝e szcz´Êcie jest funkcjà dochodu narodowego brutto”

Georges Elgozy
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Na prac´ sk∏ada si´ 25 artyku∏ów zaprezentowa-
nych w trzech cz´Êciach:

I. Ochrona Êrodowiska w ekonomii
II. Rynek finansowy wobec ochrony Êrodowiska
III. Polskie doÊwiadczenia w finansowaniu

ochrony Êrodowiska
W cz´Êci pierwszej; „Ochrona Êrodowiska

w ekonomii”, zamieszczono artyku∏y poÊwi´cone
ogólnym zagadnieniom gospodarki rynkowej, mo˝li-
woÊciom wykorzystania tradycyjnych oraz nowocze-
snych rozwiàzaƒ i narz´dzi rynku finansowego – tak
kapita∏owego, jak i pieni´˝nego – do finansowania
pozytywnych zmian w Êrodowisku naturalnym. Roz-
wa˝ania skupiajà si´ wokó∏ kwestii szerszego ni˝ do-
tychczas wykorzystania mechanizmów rynkowych
w gospodarowaniu Êrodowiskiem. Prezentowane sà
sprawdzone ju˝ rozwiàzania, a tak˝e pomys∏y wpro-
wadzenia nowych metod i instrumentów. Obok roz-
wiàzaƒ ekonomicznych, najcz´Êciej opisywanych
w tej cz´Êci publikacji, mo˝na odnaleêç równie˝ in-
ne wàtki ekologiczne, a tak˝e filozoficzne. Jest to
zrozumia∏e, poniewa˝ ochrona Êrodowiska ma cha-
rakter interdyscyplinarny i jest przedmiotem zainte-
resowania ró˝nych nauk. 

Narodziny i popularnoÊç powszechnych idei
proekologicznych przypadajà na lata 70. poprzednie-
go wieku. Z biegiem czasu racjonalne gospodarowa-
nie Êrodowiskiem zyskiwa∏o coraz powszechniejsze
uznanie specjalistów z ró˝nych dziedzin. Obecnie
coraz cz´Êciej mówi si´ o nieroz∏àcznoÊci dwóch
Êwiatów: finansów oraz ekologii. Wiedzie to ekono-
mistów do proekologicznego podejÊcia do przedsi´-
biorstwa, które jest traktowane jako organizacja ko-
mercyjna uwzgl´dniajàca zmiany w Êrodowisku wy-
wo∏ane jej dzia∏alnoÊcià. Interesujàce sà wi´c rozwa-
˝ania na temat zale˝noÊci mi´dzy zarzàdzaniem eko-
logicznym a racjonalnoÊcià wyborów ekonomicz-
nych. Wywo∏uje to potrzeb´ modyfikacji dotychczas
u˝ywanego poj´cia racjonalnoÊci. Nale˝y si´ zasta-
nowiç nad poj´ciem racjonalnoÊci widzianej przez
pryzmat zaspokajania podstawowych potrzeb spo∏e-
czeƒstwa. Nasuwa si´ pytanie o rozumienie kategorii
racjonalnej gospodarki. Przy takim podejÊciu poja-
wia si´ ekologiczny aspekt racjonalnoÊci i wp∏yw
na niego istniejàcego modelu konsumpcji. To z kolei
wiedzie do takiej interpretacji racjonalnoÊci ekono-
micznej, która opiera si´ na racjonalnym i Êwiado-
mym korzystaniu z zasobów Êrodowiska, uwzgl´d-
nieniu wielorakich zmian, jakie z tego tytu∏u w nim
nast´pujà.

Autorzy zwracajà uwag´, ˝e w gospodarce ryn-
kowej przedsi´biorstwu ciàgle towarzyszy koniecz-
noÊç uzyskania przewagi konkurencyjnej. Pojawia
si´ wi´c pytanie, czy czynnikiem przewagi konku-
rencyjnej nie mo˝e byç ekologiczna wra˝liwoÊç spó∏ek?
Je˝eli mówimy o przedsi´biorstwie jako o „organiza-

cji uczàcej si´”, to mamy na myÊli przewag´ konku-
rencyjnà w postaci zdobywanej przez przedsi´bior-
stwo inteligencji, tak˝e ekologicznej. Przez analogi´
mo˝emy przyjàç, ˝e organizacja mo˝e byç organiza-
cjà „wra˝liwà ekologicznie” i ˝e dzi´ki temu b´dzie
postrzegana jako konkurencyjna. 

W literaturze spotyka si´ termin „ÊwiadomoÊç
ekologiczna przedsi´biorstwa”, rozumiany jako taka
postawa przedsi´biorstwa, która wyra˝a si´ troskà
o Êrodowisko, oraz dostrzeganiem potrzeby przysto-
sowania dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa do warunków
ekologicznych. Mo˝e to byç postawa skierowa-
na na zaspokajanie ekologicznych oczekiwaƒ ze stro-
ny klientów i konsumentów. 

Autorzy w tym miejscu wskazujà przyk∏ady, ˝e
we wspó∏czesnych systemach gospodarczych ekolo-
gia coraz cz´Êciej jest obecna na rynkach kapita∏o-
wych. Obserwuje si´ obecnoÊç funduszy venture ca-
pital w finansowaniu ochrony Êrodowiska. W niektó-
rych krajach wykorzystywane sà metody wielowy-
miarowej analizy porównawczej do klasyfikacji oraz
grupowania inwestycji ekologicznych finansowa-
nych z udzia∏em rynku kapita∏owego. Zdaniem spe-
cjalistów, u∏atwia to zrównowa˝ony wzrost gospo-
darczy i zapewnia lepsze wykorzystanie Êrodków
kierowanych na ochron´ Êrodowiska. 

W zarzàdzaniu Êrodowiskiem przydatna mo˝e
byç zaprezentowana metodologia wyceny projektów
i efektywnoÊci dzia∏aƒ przedsi´biorstw wykorzystu-
jàcych zasoby naturalne. Stosowane sà w tym celu
metody oparte na badaniach zdyskontowanych prze-
p∏ywów pieni´˝nych. S∏u˝y to do wyznaczenia para-
metrów pozwalajàcych lepiej oceniç efektywnoÊç
dzia∏ania przedsi´biorstwa eksploatujàcego zasoby
naturalne.

Niektórzy autorzy stanowczo podkreÊlajà
ogromne znaczenie wykorzystania rachunkowoÊci
w ochronie Êrodowiska, zarzàdzaniu zmianami
i ewidencji wartoÊci Êrodowiska. RachunkowoÊç wy-
chodzi naprzeciwko potrzebom ochrony Êrodowiska.
Szczególnie wa˝ne sà tu doÊwiadczenia amerykaƒ-
skie i propozycje ONZ oraz rozwiàzania przyj´te
w Mi´dzynarodowych Standardach RachunkowoÊci
(MSR). Wielu mened˝erów w Polsce jest zaintereso-
wanych treÊcià propozycji ze strony mi´dzynarodo-
wego Êrodowiska naukowego – stosowania nowocze-
snej rachunkowoÊci na potrzeby ekologii. Dla Polski
bardzo istotne jest efektywne dostosowywanie krajo-
wych regulacji rachunkowoÊci do ekologicznej wy-
mowy MSR. RachunkowoÊç „Êrodowiskowa” mo˝e
i powinna byç narz´dziem umo˝liwiajàcym okreÊle-
nie kosztów ochrony Êrodowiska w ksi´gach handlo-
wych oraz dostarczanie precyzyjnej informacji dla
rachunkowoÊci zarzàdczej. 

W drugiej cz´Êci ksià˝ki „Rynek finansowy wo-
bec ochrony Êrodowiska”, zaprezentowano rozwià-



zania umo˝liwiajàce wykorzystanie komercyjnych
instytucji w celu finansowania ochrony Êrodowiska.
Autorzy zwracajà uwag´, ˝e historycznie rzecz trak-
tujàc, komercyjne instytucje finansowe raczej nie by-
∏y zainteresowane finansowaniem ochrony Êrodowi-
ska naturalnego. Z biegiem czasu ekologiczne podej-
Êcie rynków finansowych stawa∏o si´ jednak coraz
bardziej popularne. Obecnie powszechnie ju˝ g∏o-
szone sà poglàdy, ˝e wspó∏czesny system finansowa-
nia ochrony Êrodowiska naturalnego jest wtedy kom-
pleksowy i spójny, kiedy uwzgl´dnia tak˝e zaanga-
˝owanie komercyjnych instytucji finansowych.
Oznacza to potrzeb´ naturalnego wykorzystania me-
chanizmu rynkowego do realizacji ró˝nych celów go-
spodarczych i spo∏ecznych, w tym zwiàzanych ze
Êwiadomym wykorzystaniem zasobów przyrody.
ÂwiadomoÊç skutków eksploatacji Êrodowiska lepiej
inspiruje bowiem beneficjentów Êrodowiska (ca∏e
spo∏eczeƒstwo, w tym finansistów) do jego ochrony.

Zwiàzki rynku finansowego i ekologii sà wielo-
rakie. Jednym z nich jest opisana w ksià˝ce koncep-
cja rozwoju zrównowa˝onego. Koncepcja ta, od daw-
na obecna w teorii ochrony Êrodowiska, znajduje
swoje miejsce tak˝e w strategii dzia∏ania instytucji
rynku finansowego. To w∏aÊnie instytucje finansowe
majà coraz cz´Êciej ambicje promowaç rozwój zrów-
nowa˝ony. Opierajàc si´ na wra˝liwoÊci i odpowie-
dzialnoÊci spo∏ecznej, poszukujà profesjonalnych
narz´dzi bezpiecznego zarzàdzania ryzykiem Êrodo-
wiskowym. Mówi si´ ju˝ o „zrównowa˝onych” pro-
duktach finansowych, które sà przedmiotem zainte-
resowania inwestorów. Na przyk∏ad oprócz tradycyj-
nych czynnoÊci wykonywanych przez banki i trakto-
wanych jako standardowe dzia∏ania prowadzàce
do wypracowania zysku dla akcjonariuszy pojawi∏a
si´ koncepcja prospo∏ecznej i Êrodowiskowej aktyw-
noÊci banków. Opisujàc rynek finansowy autorzy
przywo∏ujà przyk∏ady zarzàdzania „Êrodowiskowe-
go” w bankowoÊci, wymieniajà korzyÊci, jakie daje
koncepcja odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej przedsi´-
biorstw (Corporate Socjal Responsibility – CSR). Pro-
muje jà tak˝e Komisja Europejska w „Zielonej ksi´-
dze”. Interesujàce jest przy tym spojrzenie „bizneso-
we” (filozofia akcjonariusza) na CSR z perspektywy
europejskiej i stereotyp spojrzenia anglo-amerykaƒ-
skiego. Po wnikliwej ocenie istoty koncepcji zapre-
zentowanej w zamieszczonym artykule wydaje si´,
˝e teoretycy wolnego rynku – M. Friedman i A.
Smith – mogà byç czasami interpretowani w sposób
uproszczony. 

Tendencje Êwiatowe w zakresie ekologii i rynku
finansowego sà niezwykle wa˝ne dla polskiej rzeczy-
wistoÊci. Bardzo interesujàce sà wi´c rozwa˝ania
Autorów w tej cz´Êci ksià˝ki, gdzie analizuje si´
wp∏yw, jaki zabiegi zwiàzane z ochronà Êrodowiska
wywierajà na mi´dzynarodowy rynek finansowy.

Mo˝na skonstatowaç na tej podstawie, ˝e dla krajo-
wego rynku finansowego potrzebne jest kszta∏towa-
nie ekologicznego wizerunku instytucji finanso-
wych. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e ekologiczna filozo-
fia dzia∏ania naszych instytucji finansowych umocni
wizerunek Polski wÊród krajów Unii Europejskiej,
a tak˝e na rynkach pozaeuropejskich. 

System zarzàdzania Êrodowiskowego wymaga
wspó∏pracy mi´dzynarodowych instytucji finanso-
wych. Jak pokazuje historia, istotnà rol´ w tym
wzgl´dzie odegra∏y inicjatywy mi´dzynarodowe
z udzia∏em ró˝nych instytucji finansowych. Deklara-
cja Narodów Zjednoczonych jest tego najlepszym
wzorem.

W ksià˝ce przywo∏ano przyk∏ady wybranych na-
rz´dzi i instytucji finansowych wykorzystywanych
do kszta∏towania odpowiedniej jakoÊci Êrodowiska.
WÊród nich sà obowiàzujàce w niektórych krajach
standardy takie, jak: Indeks Dow Jones Sustainabili-
ty Group, Indeks FTSE4Good oraz Eko-rating. Od-
dzielnà pozycjà jest oferta us∏ug banków ekologicz-
nych. Jako przyk∏ady wymieniono Bank Ochrony
Ârodowiska SA oraz UmweltBank Ag – Germany. 

W tej cz´Êci pracy obszernie zaprezentowano do-
Êwiadczenia i rozwiàzania stosowane w Polsce w bada-
niach dotyczàcych w∏àczania kryteriów ekologicznych
do oferty instytucji finansowych. Oparto je na wyni-
kach badaƒ empirycznych prowadzonych przez redak-
torów ksià˝ki. W formie za∏àcznika zamieszczono De-
klaracj´ UNEP zawierajàcà zasady, którymi kierujà si´
instytucje finansowe dzia∏ajàce na rzecz ochrony Êro-
dowiska i zrównowa˝onego wzrostu. Lista sygnatariu-
szy tej deklaracji liczy oko∏o 50 krajów. Z satysfakcjà
widzimy, ˝e Polska nale˝y do liderów, je˝eli chodzi
o liczb´ instytucji deklarujàcych zainteresowanie
wprowadzeniem wymienionych zasad.

Obok aktywnoÊci banków specjalistycznych fi-
nansujàcych projekty ekologiczne dostrzega si´
w Polsce tak˝e pewne formy anga˝owania finanso-
wego w ochron´ Êrodowiska przez banki uniwersal-
ne. Autor artyku∏u wskazuje wybrane przyk∏ady fi-
nansowania dzia∏aƒ ekologicznych (m.in. kredyty
komercyjne i kredyty preferencyjne) oraz ryzyko, ja-
kie mo˝e wystàpiç w przypadku finansowania przed-
si´wzi´ç zwiàzanych z ochronà Êrodowiska. Intere-
sujàcy jest zaprezentowany w tabeli 10.1 proces oce-
ny ryzyka ekologicznego. 

Ciekawe i przydatne praktycznie mogà byç opi-
sane w ksià˝ce i zestawione w postaci tabel korzyÊci
spo∏eczne z tytu∏u operacji prowadzonych w ban-
kach ekologicznych. Jest to metoda oparta na specjal-
nym podejÊciu rachunkowoÊci Êrodowiskowej, pole-
gajàca na stosowaniu odpowiednich regu∏ ksi´go-
wych w systemie rachunkowoÊci w eko-bankach. 

W kolejnej cz´Êci zaprezentowano eko-rating ja-
ko narz´dzie wspomagajàce podejmowanie w ban-
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kach decyzji dotyczàcych inwestycji w ochron´ Êro-
dowiska. Ryzyko Êrodowiskowe ma istotny wp∏yw
na wyniki finansowe takich banków i w konsekwen-
cji na decyzje w∏aÊcicieli. Szczegó∏owo opisano eko-
-rating hoteli, oceny przemys∏u odzie˝owego, sekto-
ra fotograficznego i wyposa˝enia biur, a tak˝e eko-ra-
ting dla budownictwa mieszkaniowego. Mo˝na przy-
puszczaç, ˝e dostawcy us∏ug finansowych zwiàza-
nych ze Êrodowiskiem majà przed sobà perspektyw´
tzw. zielonego marketingu. W opracowaniu zapre-
zentowano trzy przypadki stosowania takiej filozofii:
Triodos Bank, The Royal Bank of Scotland Group
oraz Progressive Asset Management 

W ochronie Êrodowiska wa˝nà rol´ odgrywajà
inwestorzy indywidualni rynku kapita∏owego. Inte-
resujàce sà wi´c doÊwiadczenia rynku kapita∏owego
na Êwiecie i w Polsce. Bardzo ciekawie omówiono
ekologiczne aspekty podejmowanych decyzji i zapre-
zentowano przyk∏ady eko-etycznych inwestycji re-
alizowanych przez inwestorów indywidualnych.
Na Êwiecie odnotowano ju˝ powstanie specjalistycz-
nych eko-etycznych funduszy. Fundusze inwestycji
eko-etycznych majà pewne tradycje w Stanach Zjed-
noczonych. W Europie tak˝e dzia∏ajà eko-etyczne
kluby inwestycyjne (Sisyfos Oekoinvestmentklub). 

Niezwykle interesujàce, w kontekÊcie opisywa-
nych zmian na rynku kapita∏owym, sà wyniki bada-
nia grupy polskich inwestorów indywidualnych
przeprowadzone w 2002 r. Badano ró˝ne przes∏anki
podejmowania decyzji inwestycyjnych (prawa akcjo-
nariuszy, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, lo-
jalnoÊç akcjonariuszy jako konsumentów i inne).
Wyniki badaƒ prowadzonych wspólnie z OBOP
na kilkutysi´cznej próbie ankietowanych mogà s∏u-
˝yç planowaniu inwestycji proekologicznych finan-
sowanych ze Êrodków prywatnych. 

Kolejny autor prezentuje wybrane wskaêniki
oceny zmian w Êrodowisku naturalnym, takie jak:
Domini 400 Social Indem, Aquainas Funds, Dow Jo-
nes Sustainability Indices, FTSE4Good oraz EIRIS.
Stosowanie tych wskaêników u∏atwia iloÊciowà oce-
n´ zmian jakoÊci Êrodowiska i dostarcza danych, ma-
jàcych charakter informacji zarzàdczych dla osób po-
dejmujàcych dzia∏ania.

WÊród wielu opisanych w ksià˝ce sposobów za-
interesowania przedsi´biorstwa konsekwencjami
zmian w Êrodowisku z racji prowadzonej dzia∏alno-
Êci gospodarczej znalaz∏a si´ tak˝e koncepcja wzro-
stu wartoÊci przedsi´biorstwa „zrównowa˝onego”,
w myÊl której zrównowa˝one dzia∏anie firmy jest po-
zytywnie oceniane na rynkach kapita∏owych. Anali-
za konkretnych przypadków pozwoli∏a zidentyfiko-
waç istotne obszary sukcesów zrównowa˝onego
przedsi´biorstwa. Spó∏ki o zrównowa˝onym dzia∏a-
niu wskazujà wy˝sze ni˝ przeci´tne rezultaty finan-
sowe. Mo˝e to byç interesujàce spostrze˝enie dla du-

˝ych przedsi´biorstw tworzàcych lub zmieniajàcych
strategi´ rozwoju.

Ma∏o znane sà w Polsce doÊwiadczenia Japonii
w stosowaniu finansowych mechanizmów ochrony
Êrodowiska. Dzi´ki recenzowanej ksià˝ce osoby za-
interesowane mogà przestudiowaç zasady funkcjo-
nowania i efekty dzia∏ania eko-funduszy oraz fun-
duszy Socially Responsible Investments (SRI). Sà to
fundusze inwestycyjne uwzgl´dniajàce oprócz
aspektów finansowych tak˝e odpowiedzialnoÊç spo-
∏ecznà za Êrodowisko naturalne. Pokazano Nikko
Eco Fund – pierwszy eko-fundusz w Japonii – jego
wp∏yw na mi´dzynarodowe korporacje w kraju i re-
akcje zagraniczne. Opisano eko-liderów i eko-inno-
watorów, b´dàcych przyk∏adem nowoczesnego po-
dejÊcia firm do biznesu przez pryzmat konsekwencji
dla Êrodowiska. 

Kolejny z opisywanych problemów zawiera si´
w pytaniu, czy fundusze emerytalne mogà staç si´
wspó∏czesnymi instytucjami finansowymi stymulu-
jàcymi rozwój zrównowa˝ony. Fundusze emerytalne
sà pot´gà ekonomicznà, wzrasta ich znaczenie
na rynkach finansowych, szczególnie na rynku akcji.
Fundusze emerytalne – wymieniono przyk∏ady ta-
kich funduszy – anga˝ujà si´ tak˝e w SRI. PodkreÊla
si´, ˝e zasady jawnoÊci sprzyjajà dyskusji nad wyko-
rzystaniem Êrodków zgromadzonych przez fundusze
emerytalne w celu ochrony Êrodowiska. Jako pozy-
tywny przyk∏ad wp∏ywu zasad jawnoÊci na dzia∏anie
funduszy emerytalnych wskazano Wielkà Brytani´ 

Trzecia cz´Êç ksià˝ki – „Polskie doÊwiadczenia
w finansowaniu ochrony Êrodowiska” – jest poÊwi´-
cona wspó∏czesnym problemom ochrony Êrodowiska
w Polsce. Sk∏ada si´ z artyku∏ów, w których opisano
wykorzystanie funduszy publicznych i prywatnych
w finansowaniu ochrony Êrodowiska. W niektórych
artyku∏ach zwraca si´ uwag´ na rol´ mechanizmów
rynkowych oraz mo˝liwoÊci zwiàzane z wykorzysta-
niem finansów publicznych do zapewnienia odpo-
wiedniej jakoÊci naturalnego Êrodowiska cz∏owieka.
Opisano tak˝e dzia∏alnoÊç polskiego banku specjali-
stycznego, który wykonuje czynnoÊci bankowe
w istotnym stopniu skierowane na finansowanie pro-
jektów ekologicznych. Jest to przyk∏ad nowoczesne-
go wykorzystania wyspecjalizowanej instytucji fi-
nansowej, transferujàcej prywatne Êrodki w celu fi-
nansowania przedsi´wzi´ç zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska, majàcych w ostatecznym rozrachunku
charakter publiczny i dajàcych tak˝e wiele indywi-
dualnych korzyÊci.

W tej cz´Êci ksià˝ki omówiono finansowanie
ochrony Êrodowiska w Polsce w okresie transforma-
cji przez takie instytucje publiczne jak Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
fundusze lokalne (wojewódzkie, powiatowe i gmi-
ny), inwestycje w∏asne przedsi´biorstw. Opisano za-



graniczne êród∏a finansowania inwestycji zwiàza-
nych w ochronà Êrodowiska w Polsce, wÊród nich
Êrodki pochodzàce z Unii Europejskiej, waluty z eko-
-konwersji, Êrodki z organizacji mi´dzynarodowych
oraz pieniàdze pozyskiwane na podstawie porozu-
mieƒ dwustronnych.

Kolejny fragment pokazuje skal´ powiàzaƒ eko-
nomii i ochrony Êrodowiska w Polsce. Omówiono tu
sposoby wspierania i finansowania dzia∏aƒ ekolo-
gicznych z takich êróde∏, jak ulgi podatkowe zwiàza-
ne z proekologicznymi inwestycjami, bud˝et krajowy
i bud˝ety samorzàdowe, fundacje oraz Êrodki zagra-
niczne. Przedstawiono dwie najwa˝niejsze instytucje
proekologiczne w Polsce: Narodowy Fundusz Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych.

Bardzo przyst´pnie zaprezentowano zasady
funkcjonowania funduszy ekologicznych oraz nakre-
Êlono perspektywy ich rozwoju. Omówiono nak∏ady
na ochron´ Êrodowiska, w tym przychody i wydatki
funduszy ekologicznych. Wskazano na silne i s∏abe
strony funkcjonowania funduszy ekologicznych
w Polsce. Artyku∏ ten jest oparty na bardzo szczegó-
∏owych danych empirycznych, co dodatkowo podno-
si jego wartoÊç.

W tej cz´Êci ksià˝ki wyjaÊniono zasad´ „zanie-
czyszczajàcy p∏aci” oraz jej wp∏yw na polski system
funduszy ekologicznych. NakreÊlono zasady prawne,
na których opiera si´ finansowanie ochrony Êrodowi-
ska ze Êrodków publicznych. Opisano wymogi Unii
Europejskiej dotyczàce pomocy publicznej przezna-
czonej na ochron´ Êrodowiska oraz teoretycznà efek-
tywnoÊç subsydiowania ochrony Êrodowiska. 

Ze wzgl´du na wag´ problemu poruszono kwe-
stie proekologicznej orientacji polskich banków
w Êwietle deklaracji Narodów Zjednoczonych: „Ban-
ki a Êrodowisko”. Dokonano syntetycznej prezentacji
wyników badania proekologicznej orientacji wybra-
nych banków w Polsce. Reorientacja systemów za-
rzàdzania w bankach dotyczy zmiany strategii dzia-
∏alnoÊci banków, „ekologizacji” procedur badania ry-
zyka kredytowego, „ekologizacji” wybranych czyn-
noÊci bankowych. Zmiany wyra˝ajà si´ tak˝e w pro-
ekologicznej formie wewn´trznych i mi´dzybanko-
wych systemów komunikacji i przep∏ywu informacji.
Opisano Bank Ochrony Ârodowiska SA jako element
zintegrowanego systemu finansowania ochrony pol-
skiego Êrodowiska naturalnego. Oceniono wspó∏pra-
c´ Banku Ochrony Ârodowiska SA z funduszami eko-
logicznymi, zaprezentowano wybrane formy proeko-
logicznej dzia∏alnoÊci tego banku i przedstawiono re-
zultaty jego dzia∏alnoÊci. 

Profesor Stanis∏aw Sudo∏ we wprowadzeniu
do ksià˝ki zauwa˝a, ˝e je˝eli ktoÊ mówi o Êrodowi-
sku naturalnym, to konieczne jest rozró˝nienie
s∏usznych s∏ów od potrzebnych czynów. Wiele ju˝

powiedziano na temat ochrony Êrodowiska i roÊnie
ekologiczna ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa. Jednak˝e
w porównaniu ze spo∏eczeƒstwami na wy˝szym po-
ziomie rozwoju cywilizacyjnego w Polsce nadal jest
ona ni˝sza. Widoczna jest jednak pozytywna tenden-
cja w tym wzgl´dzie. Autorzy zamieszczonych publi-
kacji wnoszà istotny wk∏ad do sprawy intensyfikacji
dzia∏aƒ na rzecz efektywnego wykorzystania i popra-
wy jakoÊci Êrodowiska naturalnego. Proponujà oni
ró˝ne sposoby i metody dzia∏ania. Zwracajà uwag´,
˝e poprzez anga˝owanie si∏ i Êrodków paƒstwowych,
publicznych oraz przedsi´biorstw i osób indywidu-
alnych mo˝na hamowaç ludzkà zaborczoÊç i prze-
ciwdzia∏aç bezwzgl´dnemu niszczeniu Êrodowiska
naturalnego. Jest to g∏´boko uzasadnione, gdy˝ wraz
ze wzrostem produkcji towarów, rozwojem us∏ug
i zmianà sposobu ˝ycia ludnoÊci nast´puje coraz
wi´ksze zu˝ycie Êrodowiska naturalnego. Skutkuje
to eksploatacjà iloÊciowà sk∏adników organicznych,
a tak˝e zmianami jakoÊciowimi w otaczajàcym nas
Êrodowisku. Obserwujàc post´pujàcà ciàgle dewasta-
cj´ naturalnego Êrodowiska cz∏owieka, jeszcze bar-
dziej dostrzegamy wynikajàcà stàd potrzeb´ jego
ochrony. U∏atwia to wzrastajàca ÊwiadomoÊç ekolo-
giczna spo∏eczeƒstwa i ÊwiadomoÊç wartoÊci Êrodo-
wiska naturalnego dla ˝ycia cz∏owieka.

W ostatnich latach uwaga wielu specjalistów co-
raz cz´Êciej jest skupiona na roli, jakà odgrywa lub
mo˝e odegraç kapita∏ w procesie ochrony Êrodowi-
ska. Je˝eli przez wiele dziesiàtków lat kapita∏ by∏
traktowany jako êród∏o bogactwa, to wspó∏czeÊnie
jest traktowany jako êród∏o bogactwa postrzeganego
tak˝e przez pryzmat skutków, jakie jego u˝ycie wy-
wo∏uje w Êrodowisku naturalnym. Wykorzystanie
rynku finansowego, jego instytucji, instrumentów
i mechanizmów do wspó∏pracy na rzecz ochrony Êro-
dowiska naturalnego staje si´ wa˝nym wyzwaniem.
Mo˝liwoÊç wykorzystania rynku finansowego i zaan-
ga˝owanie instytucji komercyjnych w ochron´ Êro-
dowiska naturalnego sà powszechnie dyskutowane.
Rynek finansowy jest podmiotem „ekologicznego na-
cisku” w wielu krajach. Obserwuje si´ wi´c proces
adaptacji instytucji finansowych do funkcjonowania
w spo∏eczeƒstwie, które przejawia trosk´ o jakoÊç
Êrodowiska naturalnego. Instytucje finansowe pro-
mujà swoje produkty i us∏ugi poprzez odwo∏ywanie
si´ do ÊwiadomoÊci ekologicznej swoich klientów.
Podobnie jak przedsi´biorstwa produkcyjne i us∏ugo-
we, równie˝ wiele komercyjnych instytucji finanso-
wych odnajduje dla siebie szans´ w kszta∏towaniu
pozytywnego wizerunku na rynku jako instytucji
przyjaznej Êrodowisku. Dzi´ki takiemu wizerunkowi
zwi´kszajà swojà wartoÊç lub pozyskujà nowych
klientów. Wspieranie ochrony Êrodowiska naturalne-
go przez komercyjnà instytucj´ finansowà zwraca
uwag´ spo∏eczeƒstwa na inne, nie tylko komercyjne
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cele firmy. Pomaga poprawiç jej wizerunek, zdobyç
wi´kszà spo∏ecznà aprobat´ dla jej dzia∏alnoÊci.
W rezultacie sprzyja to umocnieniu pozycji rynko-
wej i podnosi wartoÊç takiego przedsi´biorstwa.

Na rynkach finansowych znane sà nie tylko
mniej lub bardziej spektakularne dzia∏ania bizneso-
we w dziedzinie ekologii, którymi mogà poszczyciç
si´ instytucje finansowe. Znane sà liczne przypadki
kszta∏towania nowej oferty produktów i us∏ug finan-
sowych skierowanych do klientów, którzy podejmu-
jàc decyzje inwestycyjne uwzgl´dniajà aspekty eko-
logiczne. 

Dodatkowe mo˝liwoÊci wypracowania modeli
i mechanizmów wykorzystania instytucji finanso-
wych w finansowaniu ochrony Êrodowiska natural-
nego stwarza rozwijajàca si´ wspó∏praca mi´dzyna-
rodowa. Wymiana poglàdów i doÊwiadczeƒ przy-
spiesza realizacj´ koncepcji bardziej zrównowa˝one-
go rozwoju na Êwiecie. Z punktu widzenia interesów
Polski bardzo wa˝ne, wr´cz niezb´dne jest korzysta-
nie z doÊwiadczeƒ lepiej rozwini´tych krajów. Ju˝
za kilka miesi´cy Polska wejdzie do Unii Europej-
skiej. Mamy przed sobà ostatnià szans´ skorzystania
z ró˝nych funduszy celowych udost´pnianych przez
Uni´ w celu poprawy jakoÊci naszego Êrodowiska.
Prawdopodobnie jednak nie wykorzystamy mo˝liwo-
Êci i nie otrzymamy cz´Êci pieni´dzy, które poprawi-
∏yby jakoÊç Êrodowiska w Polsce. 

O wartoÊci recenzowanej ksià˝ki, zarówno jako
ca∏oÊci, jak i jej poszczególnych fragmentów, stano-
wi zespó∏ znakomitych autorów. Bardzo wielu z nich
reprezentuje nauki ekonomiczne, w tym teori´ eko-
nomiki ochrony Êrodowiska, i wnios∏o znaczàcy
wk∏ad w rozwój nauki. Reprezentujà oni ró˝ne dys-
cypliny naukowe i w odmienny sposób patrzà
na ochron´ Êrodowiska. Pochodzà z krajów o ró˝nej
kulturze politycznej, spo∏ecznej czy religijnej. Jest
jednak pewna wspólna p∏aszczyzna prezentowanych
poglàdów. To troska o zachowanie jakoÊci Êrodowi-
ska, rozumiana jako cel podstawowy ∏àczàcy wspól-
ne idee. To tak˝e determinacja w poszukiwaniu no-
woczesnych rozwiàzaƒ szczegó∏owych, uwzgl´dnia-
jàcych aspekty ekologiczne w ró˝nych dziedzinach
˝ycia gospodarczego i spo∏ecznego.

Zasadniczà grup´ w mi´dzynarodowym zespole
autorów stanowià Polacy. WÊród nich najliczniejsi sà
pracownicy Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych i Zarzà-
dzania Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika w To-
runiu: Miros∏aw Bochenek, Jerzy Bogdanienko, Da-
nuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, S∏awomir Sojak
i Stanis∏aw Sudo∏. Nale˝y podkreÊliç, ˝e Toruƒ jako
uczelniane Êrodowisko ekonomistów jest znanym
w Polsce i za granicà oÊrodkiem, gdzie badania
nad nowymi rozwiàzaniami w finansowaniu ochro-
ny Êrodowiska sà prowadzone ju˝ od d∏u˝szego cza-
su. Efektem realizowanych projektów by∏o nawiàza-

nie wspó∏pracy z kompetentnymi specjalistami w in-
nych krajach. Badania prowadzono w Polsce, Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Japonii. W rezultacie stworzono
obszernà baz´ danych na temat mo˝liwoÊci wykorzy-
stania rozwiàzaƒ rynkowych w finansowaniu ochro-
ny Êrodowiska. 

WÊród autorów sà znani przedstawiciele naj-
wa˝niejszych polskich oÊrodków naukowych, w tym
Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie: W∏ady-
s∏aw L. Jaworski, Maciej S. Wiatr, Zofia Zawadzka;
Uniwersytetu Warszawskiego: Tomasz ˚ylicz; Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Ri-
chard Nicholls; Uniwersytetu ¸ódzkiego: Krysty-
na Piotrowska-Marczak; Uniwersytetu Szczeciƒskie-
go: Stanis∏aw Flejterski i Mariusz Jedliƒski, Walde-
mar Tarczyƒski, Dariusz Zarzecki i Tomasz Wi-
Êniewski; Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Ka-
zimierz Górka; Wy˝szej Szko∏y Finansów i Bankowo-
Êci w Warszawie: Dariusz B∏aszczuk i Konrad Pran-
decki; Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà:
Marta Penczar oraz Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemys∏owionych: Ryszard Janikowski, Przemy-
s∏aw Hewelt, (Bank Zachodni WBK (AIB Group) –
Poland.

Z zagranicznych oÊrodków i instytucji wymieniç
nale˝y: University of Muenchen – Germany: Peter
Friedrich, Janusz A. Kosiƒski i Ingrid Tüerk; Allied
Irish Bank – Great Britain: Niall Gallagher; Sarasin
Bank – Switzerland: Andreas Knörzer; Good Bankers
– Japan: MizueTsukushi i UBS – Switzerland: Inge-
borg Schumacher. 

W powstanie ksià˝ki zaanga˝owali si´ oprócz
pracowników naukowych reprezentujàcych teori´
ochrony Êrodowiska tak˝e przedstawiciele praktyki
gospodarczej. Niektórzy z nich zajmujà si´ obecnie
biznesem lub pracà naukowà, majà jednak znakomi-
te doÊwiadczenie z racji zajmowanych wczeÊniej wy-
sokich stanowisk paƒstwowych i spe∏nianych funk-
cji. Cz´Êç z nich pracuje na rynku kapita∏owym, fi-
nansowym oraz w bankach. Wspó∏praca mi´dzy teo-
retykami a praktykami daje doskona∏e rezultaty, cze-
go dowodem jest recenzowane opracowanie. Powin-
na si´ rozwijaç w celu sprostania wyzwaniom teraê-
niejszoÊci, a przede wszystkim przysz∏oÊci. 

Recenzujàc przed∏o˝onà ksià˝k´ nie sposób nie
zastanowiç si´ nad pracà, jakà wykonali redaktorzy
ksià˝ki, Danuta Dziawgo i Leszek Dziawgo. Sà oni
zwiàzani z Wydzia∏em Nauk Ekonomicznych i Zarzà-
dzania Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika. Sà au-
torami i wspó∏autorami wielu ksià˝ek oraz artyku∏ów
naukowych. Realizowali wiele projektów badaw-
czych, wÊród nich równie˝ finansowane przez KBN.
Prowadzili badania naukowe w Polsce i w innych
krajach, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Ja-
ponii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-



79BANK I  KREDYT paêdziernik 2003 Recenzja

nych. Prace te doprowadzi∏y do powstania wielu pu-
blikacji. Ich efektem jest te˝ recenzowana ksià˝ka. 

WartoÊç omawianego opracowania podnosi za-
mieszczona bibliografia, zawierajàca spis wykorzy-
stanych najwa˝niejszych pozycji literatury polskiej
i zagranicznej. Bogate zasoby êróde∏ internetowych
sà wspania∏à bazà danych dla zainteresowanych ich
wykorzystaniem. Pochwaliç nale˝y redaktorów
za udost´pnione adresy internetowe autorów, co
znakomicie u∏atwi zainteresowanym kontakt z nimi.

Zaletà ksià˝ki i jednoczeÊnie przyczynà pew-
nych trudnoÊci dla czytelnika jest jej struktura. Zale-
tà jest zebranie i zaprezentowanie czytelnikowi bar-
dzo interesujàcych, poznawczych tekstów. Ksià˝k´
czyta si´ jednak z pewnym wysi∏kiem. Poszczególne
zagadnienia wymagajà bowiem szczegó∏owej wiedzy
– przede wszystkim rozumienia aspektów ekono-
micznych, spo∏ecznych czy kulturowych, których
dotyczà poruszane zagadnienia, a tak˝e znajomoÊci
terminologii stosowanej w poszczególnych krajach.
Wiele poj´ç trudno jest trafnie i jednoznacznie zdefi-
niowaç w j´zyku angielskim lub polskim. Jednak jest

to problem, który nie mo˝e byç rozwiàzany w sposób
doskona∏y i nie budzàcy ˝adnych wàtpliwoÊci.

Pewne zastrze˝enia mo˝na sformu∏owaç co
do przyj´tych zasad przytaczania êróde∏. Polskie mate-
ria∏y êród∏owe sà niepotrzebnie t∏umaczone na j´zyk an-
gielski, np. „Kuzior, A. and Strojek, M... czy „Hellich, E.
and Paszula, M. … kosztów. In B. Micherda (Ed.), Ewo-
lucja polskiej ….”. Zdaniem recenzenta, pozycje polskie
powinny byç zapisane zgodnie z treÊcià oryginalnej re-
dakcji. Dotyczy to tak˝e nazw miast, które nie powinny
byç t∏umaczone na j´zyk angielski i powinny byç ujed-
nolicone (np. spotyka si´ w jednym polskim êródle na-
zw´ Kraków, a w innym polskim êródle nazw´ Cracow).

Ksià˝ka na pewno znajdzie w Polsce wielu czy-
telników, którzy zechcà poznaç poszczególne teksty
prezentowane w j´zyku angielskim. J´zyk angielski
umo˝liwi tak˝e obecnoÊç ksià˝ki na rynku europej-
skim i Êwiatowym. B´dzie okazjà do zaprezentowa-
nia wielu wybitnych specjalistów z ró˝nych krajów,
a tak˝e polskich autorytetów, ich osiàgni´ç oraz sta-
nu badaƒ nad ochronà Êrodowiska w Polsce. 

rec. Marian ˚ukowski


