
Sztuczna inteligencja – jak z 
niej skorzystać 
w zarządzaniu ryzykiem 
ESG?

Maj 2021



2

• Prawa człowieka

• Standardy pracy

• Zdrowie i bezpieczeństwo

• Rozwój kapitału ludzkiego

• Zmiany klimatyczne

• Emisja dwutlenku węgla

• Efektywność wykorzystania zasobów

• Zanieczyszczenie

• Ład korporacyjny 

• Korupcja

• Przejrzystość prawa

SpołeczeństwoŚrodowisko Governance

Koncepcja Ryzyka Klimatycznego
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• Pozytywna relacja między zwrotami,
a zadowoleniem pracowników

• Wdrażanie nowych produktów do oferty 

banków opartych o indexy ESG

• Negatywny wpływ na ceny akcji firmy, które 
nie przestrzegają norm środowiskowych

• Wzrost spreadów obligacyjnych 

powodujących wzrost ryzyka kredytowego

• Straty spowodowane losowymi zdarzeniami 
klimatycznymi

• Wpływ jakości prezentowanych danych 
finansowych na wycenę akcji

• Wycena akcji firm przestrzegających zasady 

ładu korporacyjnego znacznie przewyższa 
wycenę tych gorzej ocenianych 

• Wzrost spreadów obligacyjnych powodujących 
wzrost ryzyka kredytowego

SpołeczeństwoŚrodowisko Governance
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Pochodzenie indeksów ESG

1990 1999 2001 2004 >>>>>>

KLD Broad Market 
Sustainability Indexe

Pierwszy indeks 
dla inwestorów 
instytucjonalnych

MSCI KLD 400

Pierwszy indeks socjalny

WilderHill Clean Energy Index
KLD Select Social Index

Pierwsze indeksy energii 
odnawialnej

Dow Jones 
Sustainability Index

Pierwszy globalny 
indeks ESG

2013 2016

Barclays MSCI ESG 
Fixed Income Indexes

Pierwsza seria indeksów 
opartych o stałą stopę 
procentową

MSCI,
RobecoSAM “Indeksy ESG służą 

jako benchmark 

w celu lepszego 
zdefiniowania ESG 

oraz zrównoważonego 

inwestowania.

“Indeksy ESG stają się 
koniecznym budulcem 

alokacji aktywów oraz 
zarządzaniu majątkiem 

dla instytucji 

finansowych.
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Potencjalne wyzwania i kierunki

Wyzwania

01 Brak standardów metodologicznych 
przeznaczonych dla sektora bankowego.

Szeroko pojęte problemy skupione wokół 
procesów związanych z zarządzaniem 
i standaryzacją danych.

02

Poziom niepewności związany 
z przyszłymi wynikami finansowymi 
kontrahentów.

03

Ryzyko klimatyczne może zmaterializować się 
w wielu obszarach działalności, co świadczy o 
trudności 
w jego identyfikacji.

04

Trudności związane z opracowaniem 
skutecznych metodologii pomiaru ze względu 
na braki oraz adekwatność danych.

05

Nieliniowość zjawisk.06

Możliwe kierunki

01 Przezwyciężenie obciążoności publikowanych 
informacji finansowych 
w celu zapewnienia poprawnej oceny ESG.

Zapewnienie istotności i zrozumienia ram 
raportowych dla publikowanych informacji 
ESG.

02

Wzrost transparentności i standaryzacji 
głównych elementów ratingów ESG, aby 
dostarczyć inwestorom pełne zrozumienie 
miar i metodologii.

03

Umocnienie powiązań między ratingiem ESG 
a finansową materialnoścą w długim okresie.04

Umacnianie środowiska regulacyjnego jest 
istotnym krokiem w celu zapewnienia 
spójności i odporności głównych rynków.

05

Korelacja między dostawcami ratingów ESG

Źródło: OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance

Brak zgodności pomiędzy 
dostarczanymi ratingami

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele agencji ratingowych, 
które opracowują własne metodologie. Powoduje to 
problemy związane w porównywalnością i wpływem na 
końcowe decyzje inwestorów.
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Ramy w zakresie tworzenia i wdrażania modeli

Godna zaufania sztuczna inteligencja

Zgodna z prawem Etyczna Solidna

Podstawy zaufania sztucznej inteligencji Cztery zasady etyczne

• Poszanowanie autonomii człowieka

• Zapobieganie szkodom

• Sprawiedliwość

• Interpretowalność

Osiągnięcie godnej zaufania sztucznej inteligencji Siedem kluczowych wymogów

• Przewodnia i nadzorcza rola człowieka

• Techniczna solidność i bezpieczeństwo

• Ochrona prywatności i zarządzanie danymi

• Przejrzystość

• Dobrostan społeczny i środowiskowy

• Odpowiedzialność

• Niedyskryminacja i sprawiedliwość

Metody 
Techniczne

Metody 
Pozatechniczne
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