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Powszechne przyjęcie zasad odpowiedzialnej bankowości ONZ
Wprowadzenie
Principles for Resposible Banking, czyli Zasady Odpowiedzialnej Bankowości zostały
opublikowane pod koniec ubiegłego roku przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI). Oficjalnie zostaną przyjęte podczas Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrześniu tego roku. Powstały one w ramach UNEP
Finance Initiative, która jest partnerstwem UNEP oraz 242 instytucji finansowych z całego
świata, w tym 138 banków. Pierwsza wersja Zasad została przygotowana przez 28 globalnych
banków, członków UNEP FI. Następnie zostały poddane konsultacjom i tego lata
przedstawiona będzie wersja uwzględniająca głosy z konsultacji.
Głównym założeniem jest to, że banki są równocześnie odpowiedzialne wobec swoich
właścicieli (inwestorów), klientów, pracowników oraz całego społeczeństwa. Zasady
Odpowiedzialnej Bankowości stanowią ogólne ramy działań dla banków. Ich celem jest
uwzględnienie w strategiach banków aspektów środowiskowych i społecznych, a więc tych
które zostały przyjęte przez ONZ jako Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz w Paryskim
Porozumieniu Klimatycznym. Jednocześnie chodzi o to, aby każdy bank mógł te wytyczne
wdrażać w swoim modelu biznesowym. Są więc one tak skonstruowane, aby dla każdego
podmiotu niezależnie do wielkości, profilu i skali działania, zasięgu operacji czy specjalizacji
mogły te zasady być zaadaptowane. Chodzi o to, aby każdy bank mógł zostać
sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnej Bankowości, jeśli w swojej działalności chce
wypełniać również cele środowiskowe i społeczne. Zasady przewidują również raportowanie,
monitoring i przegląd podejmowanych działań, oraz ich weryfikację. Do tej pory 56 banków z
całego świata zostało sygnatariuszami tych zasad.

Rekomendacja
Powszechne przyjęcie Zasad Odpowiedzialnej Bankowości przez wszystkie banki działające w
Polsce spowoduje, że każdy z nich będzie działał według tych samych reguł na krajowym
rynku. Dlatego takie wspólne działanie nie stawiałoby różnych podmiotów w odmiennych
warunkach konkurencji.

Depozytariuszem deklaracji o przyjęciu zasad mógłby być Związek Banków Polskich, który by
prowadził otwartą listę sygnatariuszy oraz gromadziłby i upubliczniał dostarczane przez banki
raporty. ZBP byłby również weryfikatorem czy Zasady Odpowiedzialnej Bankowości są
wypełniane i mógłby stosować sankcje w przypadku ich niedotrzymywania.
Uzasadnienie
UNEP FI wpisuje się w globalny ruch zwiększania niefinansowej odpowiedzialności
podmiotów z rynku finansowego, a więc dążenia do tego, aby banki, ubezpieczyciele, czy
fundusze inwestycyjne brały pod uwagę w swoich działalnościach cele środowiskowe i
społeczne. Zasady Odpowiedzialnej Bankowości, aby nie stwarzały pokusy ich omijania prze
niektórych powinny być stosowane przez wszystkie podmioty. W ten sposób cele tych Zasad
byłyby wypełniane, a podmioty konkurowałyby na tych samych warunkach.

