BNP Paribas nie dotrzymuje własnych zobowiązań klimatycznych
Rok po COP21 francuski bank wciąż nie wycofał się z finansowania polskich firm, które
inwestują w krajowy sektor węglowy.
Warszawa, 4 listopada 2016. W dzień konferencji Climate Finance Day, która odbywa się dziś
w Casablance, przed planowanym na przyszły tydzień szczytem klimatycznym ONZ w Marakeszu,
organizacje pozarządowe publikują informację, że BNP Paribas wciąż oficjalnie nie wstrzymał
wsparcia finansowego dla PGE, największego producenta energii w Polsce. PGE planuje rozwijać
polski sektor węglowy, a BNP Paribas przed rokiem zadeklarował, że przestanie finansować spółki
energetyczne i wydobywcze, które nie podejmą się dywersyfikacji paliw i nie zaczną odchodzić
od węgla. [1]
Notatka opublikowana wspólnie przez Friends of Earth France, Fair Finance France, BankTrack
i polską Fundację „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, przedstawia analizę kroków podjętych przez
francuskie banki w ciągu ostatniego roku w celu ograniczenia ich wsparcia dla sektora węglowego.
Okazuje się, że pomimo pewnych postępów związanych z nowymi restrykcjami wprowadzonymi
po COP21, francuskie banki wciąż są zaangażowane w finansowanie węgla. NGO wzywają banki
do wzmocnienia ich klimatycznych ambicji poprzez silną politykę finansową, którą powinny w pełni
wprowadzić w życie.
“BNP Paribas naprawdę się ociąga, jeśli chodzi o firmy planujące nowe inwestycje związane
z węglem. Bank powinien zobowiązać się do nie wspierania spółek, które nie podjęły się
dywersyfikacji i ograniczenia działalności w sektorze węglowym”, mówi Lucie Pinson, kampanierka
finansowa w Friends of Earth. „Ale w Polsce BNP Paribas wciąż nie wstrzymał wsparcia dla PGE
i udzielił spółce finansowania na poziomie ponad 500 milionów dolarów w ostatnich trzech latach. PGE
wytwarza 85% elektryczności z węgla i przeznacza ponad 83% budżetu inwestycyjnego na projekty
węglowe. BNP Paribas zobowiązał się również, że nie będzie dłużej finansować nowych elektrowni
i kopalni węglowych w krajach o wysokim dochodzie, takich jak Polska. Ale nadal to robi pośrednio,
poprzez pożyczki korporacyjne, czy wydawanie nowych obligacji, co jest kompletną hipokryzją.” [2]
PGE jest największym polskim emitentem CO2. Jego aktywa wytwórcze obejmują kompleksy
energetyczne Bełchatów i Turów. W 2015 roku kopalnie należące do PGE wydobyły 49,4 mln ton
węgla brunatnego. Obecnie trwa budowa elektrowni konwencjonalnej Opole, koszt inwestycji to ok.
11,7 mld zł. W planach jest budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody opartego na złożach
węgla brunatnego, oraz elektrownia jądrowa.
W 2016 roku PGE wsparło polskie górnictwo inwestując 500 mln zł w Polską Grupę Górniczą. Łączna
kwota wsparcia energetyki dla PGG to 1,5 mld zł. Jest to niemal równowartość kwoty, jaką bank BNP
Paribas zainwestował w PGE przez ostatnie 3 lata, co pośrednio czyni z tego banku sponsora
polskiego węgla.
Kuba Gogolewski, kampanier finansowy w Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, stwierdził:
„Wspierając PGE, które buduje elektrownie węglowe, planuje nowe, gigantyczne kopalnie odkrywkowe
węgla brunatnego i pomaga utrzymać przy życiu upadające górnictwo węglowe w Polsce, BNP
Paribas jest kroplówką dla sektora przemysłu, który utknął w przeszłości, oraz przyczynia się
do pogarszania jakości powietrza w Polsce, które i tak należy już do jednego z najgorszych w Europie.
BNP Paribas musi zacząć słuchać większości polskiego społeczeństwa, aspirującego do zdrowszej
i czystszej przyszłości, społeczeństwa które chce nowych inwestycji i nowej gospodarki, opartej
na czystej energetyce odnawialnej. Bank powinien natychmiast wykluczyć dalsze finansowanie PGE.”
Oprócz działalności BNP Paribas w Polsce, NGO w artykule oceniają i porównują wszystkie działania
podjęte przez największe francuskie banki przez ostatnie 12 miesięcy, których celem jest redukcja

wsparcia dla węgla. Okazuje się, że BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis i Société Générale robią
za mało. Banki mogą przyczynić się do dotrzymania celu klimatycznego 1,5°C, ale tylko jeśli szybko
i całkowicie przestaną wspierać węgiel.
“Respektowanie celów Porozumienia Paryskiego z pewnością wymaga od banków przyjęcia zasad,
które wykluczą finansowanie przemysłu węglowego, ale te zasady muszą być również wdrażane”
komentuje Lucie Pinson. „Porozumienie Paryskie wchodzi w życie i porażką największych francuskich
banków jest to, że nie tylko zmiany ich polityk nie idą dość daleko, aby odpowiedzieć na kryzys
klimatyczny, ale są co do zasady wdrażane zbyt wolno i bardzo niespójnie.”

Kontakt:
Kuba Gogolewski, Fundacja „RT -ON”,
k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl , tel. +48 661863478
FUNDACJA „ROZWÓJ TAK - ODKRYWKI NIE”
ul. Rycerska 24 59-220 Legnica e-mail: biuro@fundacja.rt-on.pl ,
www.rozwojtak-odkrywkinie.pl

Lucie Pinson, Private finance campaigner, Friends of the Earth France
Email: lucie.pinson@amisdelaterre.org; Tel: +33 6 79 54 37 15
Yann Louvel, Climate and energy campaign coordinator, BankTrack
Email: yann@banktrack.org; Tel: +33 6 88 90 78 68

[1] Notatka prasowa (jęz. fr.): http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/notefinale-bnpparibas-pologne.pdf
[2] PGE w dniu 31 grudnia 2015 ogłosił, że planuje przeznaczyć 83,5% budżetu inwestycyjnego na
nowe elektrownie węglowe i modernizację istniejących. Poniżej 1% inwestycji przypadnie na OZE.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, strona 90:
http://www.gkpge.pl/media/pdf/Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PGE_2015.pdf

