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STR ES ZCZENI E

Ekologizacja budynków jest podstawą naszej walki ze zmianami 
klimatu. Bardziej zrównoważone, bardziej efektywne energetycznie 
budynki mogą również przyczynić się do zmniejszenia narażenia na ryzyko 
właścicieli nieruchomości i banków, które je finansują. Energooszczędne 
hipoteki mogą zatem być potężnym narzędziem zachęcającym do inwe-
stowania w bardziej zrównoważone budynki. Nowe standardy rynkowe 
przedstawione w niniejszym raporcie otwierają bankom drogę do działania 
w celu spopularyzowania energooszczędnych hipotek, nie tylko odciążając 
portfele kredytów hipotecznych, ale także odgrywając kluczową rolę w 
zabezpieczaniu przyszłości naszej planety.

Korzyści z poprawy stanu zasobów budowlanych w Europie znacznie 
wykraczają poza realizację celów klimatycznych; większy komfort i dobre 
samopoczucie, niższe rachunki za energię i więcej inwestycji dla lokalnych 
gospodarek to tylko kilka przykładów. Jednak ryzyko niepodejmowania 
działań jest równie surowe i długofalowe: rosnące koszty operacyjne, 
dewaluacja nieefektywnych budynków w społeczeństwie coraz bardziej 
świadomym emisji dwutlenku węgla, oraz zagrożenie dla banków i kredyto-
biorców spowodowane nieprzestrzeganiem coraz bardziej rygorystycznych 
przepisów.

Ponieważ obecnie 97% budynków w Europie uznaje się za nieefek-
tywne, ryzyko to jest niemal powszechne i ma wpływ na każdy portfel 
hipoteczny. Biorąc pod uwagę obecny zły stan europejskich zasobów 
budowlanych, szacuje się, że stopa efektywnych energetycznie moder-
nizacji musi potroić się – od 1% do 3% – jeżeli Europa ma osiągnąć 
swoje cele w zakresie klimatu i energii.

Kredyty hipoteczne stanowią około 7 bilionów euro, czyli jedną trzecią 
aktywów europejskiego sektora bankowego i są najbardziej znaną formą 
finansowania nieruchomości dla konsumentów. Dzięki temu energo-
oszczędne hipoteki stanowią potężną ekonomiczną zachętę do radzenia 
sobie z zagrożeniami związanymi z nieefektywnymi budynkami. Niniejszy 
raport jest pierwszym dla tego sektora; ma na celu określenie nowego 
standardu rynkowego i jasnej ścieżki, którą banki powinny się kierować w 
celu rozwiązania problemu słabych wyników w portfelu hipotecznym. W ten 
sposób pomogą one stworzyć bardziej zrównoważony sektor nieruchomości 
dla przyszłych pokoleń.

World Green Building Council Europe Regional Network oraz 
nasi partnerzy w ramach inicjatywy na rzecz energooszczędnych 
hipotek (www.energyefficientmortgages.eu) tworzą europejskie 
energooszczędne hipoteki, aby zachęcić kredytobiorców – poprzez 
obniżenie stóp procentowych i zwiększone kwoty kredytów – do 
poprawy efektywności energetycznej swoich budynków lub uzyskania 
w nich wysoce efektywnych energetycznie właściwości.  

Od niszowego produktu po rynek masowy
Wzajemne korzyści dla banków i kredytobiorców oznaczają, że energo-
oszczędne hipoteki mogą zrewolucjonizować standard milionów budynków 

w Europie – ale tylko wtedy, gdy staną się ofertą powszechną, dostępną 
w każdym banku, dla każdego kredytobiorcy.
Zwiększenie rynku do tej skali będzie wymagało dużego popytu konsump-
cyjnego i jasnego biznesowego uzasadnienia dla banków oferujących 
takie produkty. Inwestorzy, decydenci i organy nadzoru finansowego 
mogą zapewnić dodatkowe zachęty, aby wesprzeć ten rynek. Każda z 
zainteresowanych stron musi mieć pewność, że energooszczędne hipoteki 
będą miały wyraźny wpływ na osiągnięcie celów związanych ze zmianą 
klimatu, energią i ryzykiem.

Propozycje, które zapewnią rozwiązania z korzy-
ścią dla wszystkich
Kluczowe znaczenie dla projektowania energooszczędnych hipotek ma 
ustalenie kryteriów pomiaru efektywności energetycznej budynków, 
które są przedmiotem niniejszego raportu. Proponoane kryteria zostały 
opracowane, w celu redukcji ryzyka i zapewnienia szerszych korzyści, 
których oczekują różni uczestnicy rynku, oraz w celu zapewnienia, że 
produkty energooszczędnych hipotek będą odpowiednie do osiągnięcia 
określonego celu.
Są one kształtowane przez szeroko zakrojone badania, prowadzone przez 
WorldGBC i jego partnerów i przy udziale ponad 500 ekspertów w całej 
Europie. Obecnie są testowane przez 37 głównych europejskich banków 
w ramach programu pilotażowego “Energooszczędne Hipoteki”. 

Kryteria w trzech kluczowych obszarach:
• Progi wydajności energetycznej
• Bieżące wymogi monitorowania wydajności
• Wymagania dotyczące zapewnienia jakości podjętych prac

1. Certyfikaty EPC są ważne tylko wtedy, gdy dane wejściowe do obliczeń zostały 
zweryfikowane podczas inspekcji w terenie
2. NZEB – Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej budynków 
wymaga, aby wszystkie nowe budynki były zgodne z NZEB, w których poziomy 
wydajności są określane przez każde państwo członkowskie w oparciu o poziomy 
optymalne pod względem kosztów
3. W przypadku modernizacji budynku

1. Efektywnować 
energetyczna

Świadectwo charakte-
rystyki energetycznej 
(EPC) wskazujące:

a. Budynek o niemal 
zerowym zużyciu ener-
gii zgodny z (NZEB)2

LUB

b. Poprawa o 20% 
względem obowiązują-

cych przepisów
LUB

c. poprawa o 30%3

2. Bieżący pomiar 
efektywności

a. Rzeczywiste
zużycie energii

(odczyt
z użyciem inteligent-
nych liczników – jeśli 

są dostępne)
b. Zrewidowany EPC3

(Do celów oceny 
efektywności kre-

dytu)

3. Zapewnienie 
jakości

a. Zaplanowane i 
przeprowadzone 

przez kwalifikowa-
nych / akredytowa-

nych ekspertów
b. Zaplanowane, aby 

zapobiec “lock-in” 
tzn., że przyszłe 

ulepszenia nie będą 
trudniejsze / droższe

c. Dokumenty pot-
wierdzające przepro-

wadzone prace

Proponowane zasady dotyczące kryteriów: 
•  Są proste i elastyczne, oparte na istniejących narzędziach i podejściach 

już dostępnych na większości rynków UE.
•  Określają minimalne wymagania dla programu pilotażowego, który 

będzie podlegał przeglądowi wraz z dojrzewaniem rynku.
•  Powinny pozostać wystarczająco ambitne jako punkt odniesienia, 

aby zapewnić poprawę wydajności, zgodnej z globalnymi celami 
dotyczącymi zmian klimatu, i zapewniać znaczące zmniejszenie ryzyka.

Wdrażanie propozycji
Dwie wiodące firmy w programie pilotażowym, bank i przedsiębiorstwo 
energetyczne, razem reprezentujące około 30 milionów europejskich 
klientów, pracują już według naszych kryteriów, dzięki czemu potwierdziły, 
że kryteria jasno definiują, do jakiego poziomu wydajności energetycznej 
rynek powinien dążyć. Ich studia przypadku w niniejszym opracowaniu 
pokazują również, że kryteria mogą być wdrażane bez potrzeby poważnych 
zmian w istniejących procesach biznesowych.

Uczestnicy pilotażowej fazy EeMAP przecierają szlaki i poprzez dzielenie 
się swymi doświadczeniami zapewnią powstanie wytycznych dla efektywnej 
i atrakcyjnej hipoteki.

Łatwy dostęp do energooszczędnych hipotek ułatwi modernizację milionów 
budynków w całej Europie. Niezbędne jest jednak wsparcie wszystkich 
zainteresowanych stron z sektora finansów, energetyki, nieruchomości 
i polityki.

Osiągnąć cel: streszczenie wezwania
WorldGBC Europe Regional Network wzywa następujące podmioty do 
podjęcia natychmiastowych działań w celu przyspieszenia rozwoju rynku 
energooszczędnych hipotek:

Banki i inwestorzy

•  Pilotaż kryteriów w 
celu sprawdzenia, 
jak mogą być sto-
sowane w ramach 
działalności

•  Dzielenie się 
doświadczeniami 
i danymi dotyczą-
cymi efektywności 
kredytów w celu 
ulepszenia kryteriów 
w przyszłości

•  Współpraca z sek-
torem budowlanym 
oraz firmami ener-
getycznymi w celu 
dotarcia do klienta

•  Wprowadzenie 
tematu efektywności 
energetycznej do 
każdej rozmowy 
dotyczącej kredytów 
hipotecznych

Wszystkie zainteresowane strony

• Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści, wynikających z 
energooszczędnych hipotek 

Sektor budowlany i 
firmy energetyczne

•  Rozwój współpracy z 
bankami wdrażający-
mi pilotaż programu 
w celu usprawnienia 
obsługi klienta

•  Rozwój współpracy 
w ramach sektora 
bankowego w 
celu zmniejszenia 
kosztów oceny 
wydajności

•  Szkolenia i edukacja 
pracowników

•  Innowacje w zakre-
sie modeli przepro-
wadzania efektyw-
nych energetycznie 
modernizacji

Władze publiczne

•  Współpraca z 
bankami i GBCs i 
wzrost świadomości 
znaczenia polityki 
w zrównoważonych 
modernizacjach.

•  Wprowadzenie 
inicjatyw politycz-
nych stymulujących 
popyt

•  Rozwój „paszpor-
tów modernizacji 
budynku”, wspie-
rających głęboką 
modernizację ener-
getyczną budynku 
w ciągu kolejnych 
cykli własności
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1 — WSTĘP
AM BIC JE W Z AKRESI E  ENERGOOS ZCZĘDNYCH H I POTEK

Dostosowanie budynków do ekologicznych standardów znajdzie się 
w centrum walki ze zmianami klimatu. Konieczne więc będzie źródło 
finansowania rozwoju obecnych i przyszłych zasobów budowlanych. 
Energooszczędne hipoteki stanowią ekscytującą zachętę ekonomiczną, 
a ich znaczenie rośnie w zrównoważonej przestrzeni finansowej, gdzie 
coraz częściej zauważa się ich potencjał w zakresie reagowania na 
ryzyko związane z nieruchomościami i klimatem. WorldGBC Europe 
Regional Network jest częścią finansowanego ze środków UE projektu, 
mającego na celu stworzenie wspólnych ram dla energooszczędnych 
hipotek, zapewniających osiągnięcie tych ambicji.

W niniejszym raporcie przeanalizowano kluczową część systemu 
służącego do tworzenia energooszczędnych hipotek, ustanawiając 
rynkowe standardowe kryteria charakterystyki energetycznej i podejście 
do mierzenia wyników, na których kredytodawcy mogą oprzeć kredyt 
hipoteczny. Tworząc wspólny zestaw kryteriów pomiarowych, zdefi-
niujemy produkt, który zmniejszy ryzyko zarówno dla kredytobiorców, 
jak i kredytodawców, prowadząc do ulepszenia milionów budynków w 
całym regionie.

1.1. Wizja

Budynki znajdują się w sercu europejskiego społeczeństwa. W ich wnę-
trzach spędzamy ponad 90% czasu – są to miejsca, w których żyjemy, 
pracujemy, bawimy się, uczymy i leczymy. Stanowią kamień węgielny 
europejskiej gospodarki, zaś kredyty hipoteczne to ponad jedna trzecia 

aktywów sektora bankowego, co odpowiada połowie unijnego PKB. 
Funkcjonowanie budynków ma również znaczący wpływ na nasz ślad 
ekologiczny, odpowiada za ponad jedną trzecią emisji dwutlenku węgla 
i 40% całkowitej energii zużywanej w Europie. Ponieważ 97% budynków 
w regionie uznano za nieefektywne1, ograniczenie zużycia energii z paliw 
kopalnych w budynkach poprzez wyższą efektywność energetyczną 
i zastosowanie źródeł energii odnawialnej, ma kluczowe znaczenie w 
walce ze zmianami klimatycznymi i tworzeniu bardziej zrównoważonych, 
wygodnych i zdrowszych miejsc dla ludzi.

Zmiana klimatu oraz pilna potrzeba zarówno łagodzenia, jak i dostosowa-
nia się do jej skutków w perspektywie krótko- i długoterminowej, stanowią 
nowe ryzyko dla właścicieli budynków i kredytodawców hipotecznych. Są 
to następujące rodzaje ryzyka: finansowe, np. oczekiwany wzrost kosztów 
energii; ekologiczne, np. częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe; 
i regulacyjne, np. wprowadzenie wyższych standardów wydajności 
energetycznej, w odpowiedzi na czynniki środowiskowe i ekonomiczne.

Ograniczenie narażenia na ryzyko powinno być priorytetem zarówno dla 
banków, jak i kredytobiorców. Wzajemne korzyści dla kredytodawców 
hipotecznych i właścicieli hipotek, płynące z podejmowania wspólnych 
działań w tym kierunku, sprawiają, że energooszczędne hipoteki stają 
się potężnym narzędziem służącym poprawie standardu zasobów 
budowlanych w Europie. Co więcej, mogą wywrzeć znaczący wpływ na 
europejskie cele energetyczne i klimatyczne.

Zapotrzebowanie na energię w europejskich budynkach będzie 
systematycznie redukowane, co pomoże sektorowi osiągnąć wysoki 
poziom redukcji emisji dwutlenku węgla i przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego. Wydajność energetyczna w zakresie 
modernizacji, obecnie znajdująca się na poziomie znacznie niższym od 
poziomu niezbędnego do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu, może 
zostać znacznie zwiększona dzięki szerszym korzyściom w zakresie 
zatrudnienia i inwestycji w lokalne MŚP oraz “realną gospodarkę”2. Firmy 
działające w całym łańcuchu wartości, od projektantów i doradców ds. 
efektywności energetycznej, po producentów i instalatorów, będą czerpać 
korzyści z większego poziomu finansowania wpływającego na rynek 
renowacji. Właściciele budynków zmniejszą koszty energii poprzez jej 
mniejsze zużycie i będą cieszyć się wyższym poziomem zdrowia i dobrego 
samopoczucia w efektywnych energetycznie budynkach.

Naszą wizją jest przyspieszenie rozwoju rynku energooszczędnych 
hipotek, który może ułatwić renowację milionów budynków w całej 
Europie i zapewnić lepszą efektywność energetyczną nowopowstałej 
budowli, z pozytywnymi skutkami środowiskowymi, ekonomicznymi 
i społecznymi.

1 — http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/12/State-of-the-building-stock-briefing_Dic6.pdf

2 — Na przykład, produkcja towarów i usług, a nie inwestycja związana z zakupem i sprzedażą na rynkach finansowych

1.2. Projekt
Program Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP www.energyef-
ficientmortgages.eu) został uruchomiony w 2017 r. i ma na celu stworzenie 
europejskiej, energooszczędnej hipoteki, aby zachęcić kredytobiorców do 
poprawy efektywności energetycznej swoich budynków lub zakupu wysoce 
efektywnych energetycznie nieruchomości. Zachęty, jakie kredytobiorcom 
zapewniają energooszczędne hipoteki, takie jak obniżone stopy procen-
towe i/lub podwyższone kwoty kredytów, mają na celu odzwierciedlenie 
zmniejszonego ryzyka kredytowego tych kredytów.

W latach 2016-17 krajowe GBCs w WorldGBC prowadziły finansowany ze 
środków UE projekt BUILD UPON3. Zgromadził on ponad 2000 organizacji, 
które wspierają rządy w opracowywaniu krajowych strategii modernizacji 
budynków, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi efektywności ener-
getycznej. Projekt podkreślił kluczową rolę, jaką banki mogą odgrywać 
w finansowaniu poprawy budynków w Europie oraz potrzebę aktywnego 
zaangażowania sektora bankowego.

Jednocześnie rośnie zainteresowanie polityczne zrównoważonymi 
finansami i ciągły wzrost popytu na zrównoważone aktywa inwestycyjne. 
Energooszczędne hipoteki są postrzegane jako ekscytująca nowa klasa 
aktywów, stworzona, aby sprostać temu zapotrzebowaniu, i pomóc w 
wypełnieniu zobowiązań politycznych w zakresie łagodzenia zmiany klimatu.

W odpowiedzi na to zainteresowanie WorldGBC Europe Regional Network 
pomogła w stworzeniu projektu EeMAP, wraz z:

• European Mortgage Federation – European Covered Bond Council 
(EMF-ECBC);

• Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS);

• E.ON;

• Uniwersytetem Ca ‘Foscari w Wenecji;

• Uniwersytetem Goethe we Frankfurcie.

Ta wyjątkowa inicjatywa skupia zainteresowane strony z sektora budow-
nictwa zrównoważonego, finansowego i wyceny, oraz kilku czołowych 
instytucji akademickich w Europie, w celu zdefiniowania wspólnego 
europejskiego podejścia do energooszczędnych hipotek.

Konsorcjum EeMAP opracowało ramowe wytyczne dotyczące energo-
oszczędnych hipotek – Ramy wdrażania i produktu4, testowane obecnie 
w ramach projektu pilotażowego obejmującego 37 banków i ponad 20 
organizacji wspierających. Wytyczne w tym zakresie są skierowane przede 
wszystkim do instytucji kredytowych, ale także do innych zainteresowanych 
stron, takich jak doradcy ds. efektywności energetycznej, wykonawcy, firmy 
energetyczne i specjaliści ds. wyceny – do każdego, kto może odegrać rolę 
w opracowywaniu i dostarczaniu energooszczędnych hipotek dla nowych 
i istniejących budynków.

1.3. Raport

W celu osiągnięcia odważnej wizji energooszczędnych hipotek w per-
spektywie długoterminowej, konieczna jest świadomość różnych wyzwań 
stojących obecnie przed uczestnikami rynku i opracowanie podejścia, 
które pomoże im przezwyciężyć te problemy.

Ramy wdrażania i produktu opracowane w ramach projektu pilotażowego 
składają się z trzech głównych części, z których każda dotyczy różnych 
aspektów:

• Wytyczne wdrożeniowe dla instytucji kredytowych – ogólne 
wytyczne dotyczące struktury energooszczędnych hipotek

• Kryteria oceny wydajności budynków – do oceny wydajności 
budynków w ramach tworzenia energooszczędnych hipotek

• Lista kontrolna wyceny i efektywności energetycznej – wskazówki 
dotyczące instruowania i przeprowadzania wycen hipotecznych dla 
energooszczędnych hipotek

Niniejszy raport koncentruje się na drugim z powyższych punktów, propo-
nowanych kryteriach oceny wydajności budynku. Takie standardowe 
kryteria rynkowe będą stanowić podstawę dla energooszczędnych hipo-
tek. Stanowią one istotną część rozwoju nowych produktów finansowych, 
określając, czym właściwie są energooszczędne hipoteki.

WorldGBC Europe Regional Network przeprowadziła techniczną część 
prac dążących do zdefiniowania kryteriów w ramach projektu pilotażo-
wego. Niniejszy raport zawiera uzasadnienie projektu, jego zasady oraz 
wnioski w kontekście długoterminowej wizji energooszczędnych hipotek.

Raport skierowany jest do banków i inwestorów, krajowych stowarzyszeń 
bankowych, sektora budowlanego, rzeczoznawców oraz krajowych i 
lokalnych decydentów.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport i jego zalecenia zostaną poparte 
przez wszystkie zainteresowane strony, a tym samym doprowadzą do 
stworzenia skutecznego, zrównoważonego modelu finansowania, który 
przyczyni się do poprawy milionów domów i budynków w całej Europie.

3 — BUILD UPON to projekt finansowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020, realizowany przez 13 GBCs w całej Europie. Zobacz  http://buildupon.eu/

4 — Dostępne tu: http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/06/EEM-Pilot-Scheme-Implementation-Product-Framework-1.pdf

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/12/State-of-the-building-stock-briefing_Dic6.pdf
http://buildupon.eu/
http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/06/EEM-Pilot-Scheme-Implementation-Product-Framework-1.pdf
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Przyczyniając się do ulepszenia milionów budynków w całej Europie, 
energooszczędne hipoteki mogą przynieść korzyści ich właścicielom, 
kredytodawcom hipotecznym i społeczeństwu. Aby to osiągnąć, nie-
zbędne kryteria oceny wydajności budynku należy kształtować przez 
pryzmat oczekiwań różnych uczestników rynku. Motywujący łańcuch 
korzyści, który mogą zapewnić energooszczędne hipoteki, pokazano 
na rysunku 1.

Zrozumienie perspektywy konsumentów jest kluczem do zapewnienia 
wystarczającego popytu na te produkty. Podobnie należy wziąć pod 
uwagę potrzeby łańcucha dostaw. Dla kredytodawców bardzo ważne 
jest, aby energooszczędne hipoteki prowadziły do realnego ograniczenia 
ryzyka, co oznacza, że wzajemne oddziaływanie między charakterystyką 
energetyczną budynków a ryzykiem kredytu hipotecznego musi być 

2 —  T WO R ZENI E PO DA Ż Y I  PO PY TU

dobrze zrozumiane5. Dla kredytodawcy i innych stron zaangażowanych 
w dostarczanie tych produktów konsumentom, takich jak eksperci ds. 
energii, specjaliści ds. wyceny, projektanci i wykonawcy, mechanizmy 
wykazania spełnienia kryteriów muszą być proste i opłacalne.

Są także inni uczestnicy rynku, którzy mogą pomóc w stworzeniu 
właściwych warunków dla energooszczędnych hipotek. Należą do 
nich inwestorzy, decydenci i organy regulacyjne, którzy będą musieli 
mieć pewność, że energooszczędne hipoteki nie są po prostu nową 
formą “greenwash” i rzeczywiście staną się kluczowym narzędziem 
finansowym do realizacji krajowych, europejskich i globalnych celów 
politycznych w zakresie zmian klimatu.

5 — http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-Building-Performance-Indicators-that-Impact-Mortgage-Credit-Risk.pdf

RYSUNEK 1: MOTYWUJĄCY ŁAŃCUCH KORZYŚCI DLA ENERGOOSZCZĘDNYCH HIPOTEK

   Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)

   Współczynnik kredytu do wartości (LTV)

   Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD)

   Oprocentowanie kredytu hipotecznego

   Kwota kredytu (na finansowanie modernizacji)

  Komfort/Zdrowie

  Wartość nieruchomości 

   Długoterminowa ochrona wartości

  Koszty energii

  Emisja   Zapotrzebowanie 
na energię

   Zapotrzebowanie na efektywne 
energetycznie budynki   Inwestycje w modernizacje

BADANIE KONSUMENCKIE EEMAP

Marco Marijewycz  
B2C Market Manager, E.ON

Badanie konsumenckie EeMAP, prowadzone przez E.ON, ujawniło 
kluczowe spostrzeżenia z Niemiec, Włoch, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 
Wyniki wskazują na pozytywną reakcję klientów na koncepcję 
energooszczędnej hipoteki. Poparcie tej koncepcji jest najwyższe we 
Włoszech (80% odpowiedzi “bardzo/bardzo atrakcyjna”), następnie 
Wielkiej Brytanii (66% odpowiedzi “bardzo/bardzo atrakcyjna”), z 
bardzo niskim całkowitym odrzuceniem pomysłu. Nie dziwi, że 
poparcie jest najwyższe wśród tych klientów, którzy są otwarci na 
wprowadzanie ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej 
do swoich nieruchomości oraz tych, którzy rozważają zaciągnięcie 
na to kredytu.

Najważniejszym powodem, dla którego każdy z rynków uważa ten 
produkt za atrakcyjny, jest perspektywa obniżenia kosztu kredytu 
hipotecznego. Niemal jednakowe znaczenie ma perspektywa obniże-
nia rachunków za energię, szczególnie w Wielkiej Brytanii i we 
Włoszech. Emocjonalna korzyść z uzyskania ciepłego i wygodnego 
domu jest typowa dla wszystkich krajów.

Pełny raport z badań konsumenckich można znaleźć na stronie: 
http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/
EeMAP_D2.7_E.ON_Final.pdf

2.1.  Tworzenie popytu: z perspektywy konsumenta

Popyt na zakup energooszczędnych produktów hipotecznych będzie 
pochodzić od właścicieli domów i właścicieli nieruchomości komercyjnych. 
Dla nich korzyści wynikające z wybrania energooszczędnej hipoteki 
w stosunku do tradycyjnego kredytu hipotecznego muszą być jasne i 
przekonujące. Korzyściami tymi byłyby na przykład niższe rachunki za 
energię, większy komfort, zdrowie i dobre samopoczucie oraz wyższa 
jakość, wyższe wartości nieruchomości, oraz zapewnienie, że pozostaną 
niezmienne w zmieniającym się klimacie. Ponadto proces uzyskania 
energooszczędnej hipoteki powinien być tak prosty, jak to możliwe, a 
koszty nie powinny przewyższać korzyści.

Konieczne jest posiadanie jasnego zestawu rynkowych, standardowych 
kryteriów oceny wydajności budynków, na tyle solidnych, aby zapewnić 
korzyści, których poszukują klienci. Z badania konsumenckiego EeMAP 
wynika, że właściciele oczekują tego po energooszczędnej hipotece. 
Jeżeli konsument nie jest pewien osiągnięcia korzyści, wówczas popyt 
może nie być wystarczający, aby wesprzeć wzrost rynku.

2.2. Zapewnienie redukcji ryzyka hipotecznego 

Drugim kluczowym graczem na rynku będą dostawcy – banki i inni kre-
dytodawcy hipoteczni wspierani przez ekspertów ds. energii i wyceny, 
projektantów, firmy budowlane itd. Dla kredytodawców, energooszczędne 
hipoteki mogą być atrakcyjne, ponieważ zmniejszają ryzyko kredytowe. 
Jednak w celu przyjęcia energooszczędnych hipotek i zwiększenia rynku 
do wymaganej wielkości, ograniczenia ryzyka muszą być udowodnione 
i długoterminowe.

RYSUNEK 2: CZYNNIKI RYZYKA HIPOTECZNEGO ZWIĄZANE Z ENERGIĄ I ZMIANĄ KLIMATU
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Cele klimatyczne 2030 2050

Poziomy wydajności energetycznej potrzebne do uzyskania energoo-
szczędnych hipotek określone w kryteriach oceny wydajności budynku, 
muszą być odpowiednio dostosowane, aby zmniejszyć ryzyko oraz 
zapewnić jasne wytyczne dla innych podmiotów w łańcuchu dostaw, 
dotyczące niezbędnych standardów wydajności.

Zmniejszenie ryzyka będzie mierzone przede wszystkim za pomocą 
niższych współczynników niewykonania zobowiązań, poprawy wskaź-
nika kredytów do wartości oraz zmniejszenia strat dla kredytodawcy w 
przypadku niewykonania zobowiązań. Zmiany klimatu i wynikające z 
tego czynniki ryzyka związane z energią przedstawiono na wykresie 2.
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budynki - zero 
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Wszystkie budynki istniejące - 
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http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-Building-Performance-Indicators-that-Impact-Mortgage-Credit-Risk.pdf
http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP_D2.7_E.ON_Final.pdf
http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP_D2.7_E.ON_Final.pdf
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Zmieniający się klimat będzie miał realny wpływ na przyszłe koszty 
eksploatacji i utrzymania budynku, na przykład częstsze ekstremalne 
temperatury zwiększą zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie. 
Co więcej, dalszy wzrost kosztów energii sprawi, że kredytobiorcy będą 
bardziej podatni na wszelkie wstrząsy gospodarcze. Jeśli te problemy nie 
zostaną rozwiązane, może to doprowadzić do wzrostu współczynników 
niewykonania zobowiązań hipotecznych. Dlatego w interesie sektora 
bankowego jest współpraca z konsumentami w celu zwiększenia efek-
tywności energetycznej portfeli hipotecznych i zmniejszenia ilości energii 
przeznaczanej na utrzymanie komfortowych warunków.

Ze względu na to, że standardy rynkowe ulegają poprawie w odniesieniu 
do charakterystyki energetycznej, napędzanej przez regulację i popyt 
konsumpcyjny, najmniej efektywne budynki mogą stać się mniej atrak-
cyjne w porównaniu do równoważnych, ale bardziej energooszczędnych 
nieruchomości, ponieważ narażają swoją wartość na ryzyko. Badania 
przeprowadzone przez konsorcjum EeMAP6 sugerują, że budynki, które 
nie nadążają za standardami – czy to legislacyjnymi, czy rynkowymi – są 
zagrożone dewaluacją w przyszłości (tak zwany brown discount) lub nawet 
stają się tzw. osieroconymi aktywami. Inwestowanie w zrównoważone, 
bardzo wydajne zasoby budynków, będzie cennym środkiem ogranicza-
jącym ryzyko dla kredytodawców.

Na dojrzałym rynku energooszczędne hipoteki oraz kryteria przyjęte w 
celu określenia kwalifikowalności powinny być narzędziem, które pomoże 
kredytodawcom zmierzyć się z wymienionymi aspektami ryzyka.

2.3.  Przekonanie rynku: rola i oczekiwania innych 
uczestników rynku

Inwestorzy, decydenci i organy regulacyjne mogą również potencjalnie 
odegrać rolę w rozwoju rynku energooszczędnych hipotek.

Rosnący popyt inwestorów na “zrównoważone aktywa” oznacza, że 
kredytodawcy hipoteczni, którzy zazwyczaj korzystają z rynków kapita-
łowych w celu pozyskania środków finansowych, będą mieli gotowe źródło 
finansowania energooszczędnych hipotek. Inwestorzy w coraz większym 
stopniu szukają większej przejrzystości i rygoru w zakresie ilościowego 
określenia pozytywnego wpływu inwestycji ekologicznych. Posiadanie 
rynkowej definicji energooszczędnych hipotek z jasno zdefiniowanymi 
kryteriami oceny wydajności budynku pomoże to zapewnić.

Istnieje szereg środków politycznych i zachęt, które mogą pomóc w 
usprawnieniu wdrażania energooszczędnych hipotek lub zwiększyć ich 
atrakcyjność dla konsumentów, przyczyniając się do zabezpieczenia 
popytu. Badanie konsumenckie EeMAP sugeruje, że najpotężniejszym 
z nich mogą być środki fiskalne, takie jak obniżone podatki od transakcji 
nieruchomości lub dotacja na dalsze obniżenie kosztów kredytów. Zanim 
takie narzędzia staną się możliwe do zastosowania, należy zapewnić 
zgodność energooszczędnych hipotek z celami polityki UE i krajowej w 
zakresie energii i klimatu.

Ustawodawstwo w zakresie finansów może złagodzić wymogi kapitałowe7 
w zakresie energooszczędnych hipotek, na podstawie niższego profilu 
ryzyka. Stworzyłoby to dodatkową możliwość dla banków do zwiększenia 
dostępności tego rodzaju produktów.

6 — Dostępne tu: http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-Mortgage-Lending-Valuation-and-the-Impact-of-Energy-Efficiency.pdf

7 —  Minimalna kwota kapitału, utrzymywana przez bank w rezerwie w stosunku do wielkości portfela kredytowego. Wymogi utrzymują wypłacalność banku w razie kryzysu i są bezpośrednio 
związane z ryzykiem związanym z aktywami banków. Ich rozluźnienie w przypadku energooszczędnych hipotek o niższym ryzyku pozwoliłoby bankom na udzielenie większej liczby kredytów.

3 —  USTA N OWI ENI E  STA N DA R D ÓW 
W Y DA J N OŚCI  BU DY N KÓW

WorldGBC Europe Regional Network przeprowadziła szeroko zakrojone 
badania mające na celu opracowanie i zdefiniowanie kryteriów oceny 
wydajności budynków dla energooszczędnych hipotek w sposób, który 
spełni oczekiwania różnych uczestników rynku omówionych w części 
2. Badania objęły konsultacje z setkami ekspertów z całego regionu. 
Podkreślono możliwości pilotażu energooszczędnych hipotek pod kątem 
narzędzi i metod oceny wydajności budynków, dostępnych obecnie na 
rynku. Ujawniły one także wyzwania związane z narzędziami, które 
należy opracować, aby rynek zrealizował cele polityczne w perspektywie 
długoterminowej.

3.1. Podejście badawcze

Wiedza na temat narzędzi do oceny wydajności budynku istniejących 
już w kraju, jest kluczem do zdefiniowania kryteriów dla energo-
oszczędnych hipotek. WorldGBC Europe Regional Network przewodzi 
procesowi dogłębnego zbadania tej kwestii. W oparciu o jej badania 
dotyczące najlepszych praktyk opracowano wstępną koncepcję, którą 
następnie przetestowano na rynkach w całej Europie. Konsultacje 
te objęły wkład eksperckiego komitetu doradczego, w skład którego 
wchodzą jedne z najbardziej szanowanych organizacji w Europie w 
sektorze budownictwa i zrównoważonego finansowania. We współpracy 
z siecią krajowych GBCs i z innymi partnerami konsorcjum EeMAP, 
zebrano dodatkowe informacje od ponad 500 ekspertów krajowych 
zanim sfinalizowanno wnioski dotyczące projektu pilotażowego.

Wyniki tych badań i konsultacji w ciągu ostatnich dwóch lat 
pomogły ukształtować kryteria oceny wydajności budynku zapro-
ponowane w ramach projektu pilotażowego (i są przedstawione 
w sekcji 4 niniejszego raportu), podkreślając szereg możliwości 
i wyzwań.

KRAJOWE PRZEPISY ZWIĄZANE Z WYDAJNOŚCIĄ BUDYNKU

W lutym 2018 r. opublikowano dziesięć szczegółowych Raportów 
Efektywności Energetycznej Budynków, opisujących istniejącą 
“infrastrukturę” pod względem obecnych standardów efektywności 
energetycznej i metod oceny. Obejmują one na przykład szczegó-
łowe informacje na temat aktualnych poziomów charakterystyki 
energetycznej krajowych zasobów budowlanych, informacje na temat 
krajowego systemu świadectw charakterystyki energetycznej i ich 
dostępności oraz inne odpowiednie krajowe narzędzia lub inicjatywy. 
Wszystkie raporty są dostępne do pobrania ze strony www.worldgbc.
org/green-mortgages.

RYSUNEK 3: DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WORLDGBC EUROPE REGIONAL NETWORK W CELU 
OPRACOWANIA I UDOSKONALENIA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH ENERGOOSZCZĘDNYCH HIPOTEK
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http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-Mortgage-Lending-Valuation-and-the-Impact-of-Energy-Efficiency.pdf
www.worldgbc.org/green-mortgages
www.worldgbc.org/green-mortgages
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3.2.  Nie wymyślając koła na nowo: budowanie na podstawie 
istniejących zasad i narzędzi

Badania WorldGBC i jego partnerów wykazały, że istnieją już narzędzia 
dostępne do wykorzystania w celu oceny wydajności budynków.

Raport na temat wskaźników efektywności energetycznej w 2017 r., które 
mają wpływ na ryzyko kredytowe hipotek8, podkreślił, że w Europie istnieją 
wspólne elementy, mogące stanowić cenny punkt wyjścia. Najważniejszym 
z tych narzędzi są świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC) – 
wymóg prawodawstwa UE, a więc element obecny w każdym państwie 
członkowskim. Istnieją również narzędzia statystyczne do prognozowania 
charakterystyki energetycznej, tradycyjne i “inteligentne” mierniki do 
pomiaru zużycia energii oraz dobrowolne systemy certyfikacji, które 
oceniają szereg aspektów zrównoważonego rozwoju, takich jak energia, 
woda, odpady, jakość powietrza itd. Kolejnym kluczowym elementem 
polityki UE jest wymóg opracowania norm dotyczących budynków o prawie 
zerowym zużyciu energii (NZEB)9 i zastosowania ich do wszystkich nowych 
budynków od 2020 r. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do 
zdefiniowania własnych poziomów wydajności NZEB zgodnie z wytycznymi 
europejskimi.

Oznacza to, że na każdym rynku istnieją już pewne wspólne narzędzia 
i standardy służące do oceny wydajności budynków, z których 
kredytodawcy hipoteczni mogą korzystać w trakcie tworzenia linii 
energooszczędnych hipotek.

3.3.  Rozwiązywanie problemu brakujących zasad i narzędzi

Badania wskazały również na szereg wyzwań, które należy przezwyciężyć. 
Pięć, które podkreślono, to: różnorodność rynków, brak danych i mała 
dostępność paszportów modernizacji budynków, gwarancje wydajności 
energetycznej i szersze oceny stopnia zrównoważenia budynku.

Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebne jest podejście pragmatyczne: 
wykorzystanie tego, co jest dostępne na większości rynków – elastycznie, 
aby obejść brakujące elementy. Poniższe propozycje powinny zostać 
poddane przeglądowi i koniecznym zmianom w miarę postępu pro-
gramu pilotażowego i wzrostu rynku.

  Różnorodne rynki
W badaniach stwierdzono, że nawet dla elementów oceny wydajności 
budynków, wspólnych dla każdego rynku europejskiego, istnieją różne 
podejścia. Różnorodność w sposobie oceny wydajności budynków 
na różnych rynkach i różne mechanizmy dostępne na każdym z nich, 
oznaczają, że elastyczność i prostota w sposobie stosowania kryteriów 
oceny wydajności budynku będą kluczowe.

  Luka w danych

Przeprowadzono wiele badań, ukazujących powiązania między wyższą 
wydajnością energetyczną budynków a niższym ryzykiem hipotecz-
nym, będące kluczowym uzasadnieniem dla zaoferowania lub zakupu 

energooszczędnej hipoteki. Jednak większość dostępnych dowodów 
pochodzi z Ameryki Północnej, a szczegółowy raport EeMAP10 na ten 
temat stwierdza, że “omawiany temat wciąż jest niedostatecznie zbadany”.

Brak wiarygodnych danych charakterystycznych dla Europy stanowi 
wyzwanie przy ustalaniu poziomu efektywności energetycznej lub poprawy 
wydajności, jaki powinien być wymagany do uzyskania energooszczędnej 
hipoteki. Ustalenie zbyt wysokiego poziomu ograniczy atrakcyjność dla 
konsumenta i możliwości rozwoju rynku. Z drugiej strony zbyt niski poziom 
w wielu przypadkach doprowadziłby do realizacji jedynie bardzo małych 
ulepszeń efektywności. W takich przypadkach korzyści dla konsumentów 
i redukcje ryzyka dla kredytodawcy byłyby marginalne i trudne do udowod-
nienia, a ogólny wpływ energooszczędnych hipotek na realizację celów 
polityki zostałby znacznie zmniejszony. W idealnej sytuacji, w oparciu o 
potrzeby różnych podmiotów rynkowych określonych w sekcji 2, kryteria 
oceny wydajności budynku określałyby te poziomy wydajności, które według 
danych będą powodować wymierne zmniejszenie ryzyka.

Propozycje dotyczące projektu pilotażowego opierają się na obecnie 
dostępnych dowodach oraz na opinii i konsensusie wśród eksper-
tów. Konsorcjum EeMAP nadal bada możliwości tworzenia nowych 
zestawów danych, które mogą stanowić mocniejszą bazę dowodową. 
Ponadto program pilotażowy stanowi wyjątkową okazję do wygenero-
wania nowych danych w celu wypełnienia luki. Inicjatywa dotycząca 
Protokołu Danych i Portalu Efektywności Energetycznej (EeDaPP)11, 
uruchomiona przez EMF-ECBC jako uzupełnienie EeMAP, opracuje 
sposób rejestrowania tych danych, który zostanie udostępniony za 
pośrednictwem wspólnego portalu danych.

 Tworzenie paszportów modernizacyjnych

Najnowsza aktualizacja unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (EPBD) proponuje, aby państwa członkowskie 
rozważyły opracowanie paszportów modernizacji budynków w celu 
wzmocnienia istniejących EPC. Paszporty modernizacji budynków mogą 
poprawić dostępność danych dla rzeczoznawców i kredytodawców oraz 
zapewnić zaplanowanie i wdrożenie wszelkich prac modernizacyjnych 
w sposób poprawny technicznie. Obejmują one długoterminowy plan 
renowacji lub wytyczne dostosowane do budynku i potrzeb użytkownika12. 
Plan taki eliminuje ryzyko, że w wyniku podjęcia określonych bieżących 
działań na inwestycji, dojdzie do wzrostu kosztów i innych barier dla prac w 
przyszłości (problem ten czasami określany jest jako lock-in). Zapobieganie 
lock-in jest kluczową zasadą pomagającą wprowadzić budynki na ścieżkę 
poprawy wydajności, dostosowaną do szerszych celów klimatycznych i 
energetycznych. Badania konsumenckie13 przeprowadzone przez konsor-
cjum EeMAP wskazują, że kredytobiorcy dostrzegają wartość posiadania 
paszportu modernizacji budynku powiązanego z energooszczędną hipoteką, 
jednocześnie podkreślając, że bez powiązania z hipoteką paszport jest 
mniej atrakcyjny.

Obecnie w Europie istnieją tylko trzy pilotażowe programy paszportów, a 
mimo, że dyrektywa EPBD zachęca do ich rozwoju, jedynym wymogiem 
jest przeprowadzenie badania wykonalności przez Komisję Europejską. 
Bez uzgodnionych działań minie trochę czasu, zanim narzędzia te będą 
szeroko dostępne na wszystkich rynkach.

8 — Dostępne tu: http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-Building-Performance-Indicators-that-Impact-Mortgage-Credit-Risk.pdf

9 — https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

10 — Dostępne tu: http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-the-Impact-of-Energy-Efficiency-on-Probability-of-default.pdf

11 — http://eedapp.energyefficientmortgages.eu/

12 — https://ibroad-project.eu/about/at-a-glance/

13 — Dostępne tu: http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP_D2.7_E.ON_Final.pdf

Dlatego uruchomienie paszportów modernizacji budynków nie może 
być warunkiem wstępnym dla programu pilotażowego. Potrzebny 
będzie alternatywny sposób ograniczenia lock-in, a dostępność 
pełnego systemu paszportów lub planów działania musi podlegać 
ciągłemu przeglądowi.

  Gwarancje wydajności energetycznej
Kluczowym elementem ciągłego projektowania energooszczędnych 
hipotek będzie opracowanie odpowiednich mechanizmów zapewniających 
realizację przewidywanej wydajności (w przypadku nowych budowli) lub 
poprawy wydajności (w przypadku modernizacji) w praktyce. Być może 
najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest gwarancja pełnej wydajności, 
w ramach której wykonawca lub inna strona trzecia akceptuje jakąś formę 
odpowiedzialności za wydajność budynku. Tego rodzaju gwarancje są 
czasami oferowane dla nieruchomości komercyjnej w ramach umowy 
o poprawę efektywności energetycznej, ale na rynku mieszkaniowym 
istnieje bardzo niewiele przykładów. W unijnej dyrektywie w sprawie 
efektywności energetycznej podkreślono znaczenie kontraktowania 
wydajności energetycznej jako ważnego mechanizmu finansowania 
efektywności energetycznej, a Komisja Europejska sfinansowała badania 
w celu promowania jego szerszego wykorzystania14.

Gwarancje wydajności mogą spowodować, że warunki wstępne dla ener-
gooszczędnych hipotek będą zbyt uciążliwe dla programu pilotażowego, 
potrzebne jest zatem prostsze podejście, aby zapewnić kredytodawcę, 
że w zakresie efektywności energetycznej otrzyma wyniki zgodne z 
oczekiwaniami. Ważną kwestią będzie ustalenie, czy w celu monitoro-
wania ryzyka kredytowego wyniki oceniono na poziomie poszczególnych 
nieruchomości, czy na podstawie średniej w poszczególnych portfelach.

  Ocena szerszego spektrum kryteriów zrównoważonego 
rozwoju

Dowody zebrane w ramach inicjatywy EeMAP wskazują, że istnieje mocna 
argumentacja na rzecz rozszerzenia kryteriów dotyczących energooszczęd-
nych hipotek, tak aby uwzględniały szersze aspekty zrównoważonego 
rozwoju. Kwestie związane z wydajnością budynku, takie jak jakość powietrza 
w pomieszczeniach, dostęp do światła dziennego i zieleni lub dostępność 
zrównoważonych form transportu, są często znacznie silniejszymi czynnikami 
wpływającymi na wartość nieruchomości, a ich włączenie w analizę może 
mieć większy efekt ograniczający ryzyko dla kredytodawców niż sama 
wydajność energetyczna.

Te szersze kwestie są również ważne dla inwestorów i powszechnie uwzględ-
niane w ramach ekologicznych i zrównoważonych obligacji. Coraz częściej 
emitenci obligacji chcą wykazać, że ich ramy są zgodne z globalnymi celami w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, takimi jak Porozumienie Paryskie15 z 2015 
r., czy cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych16.  

OCENA ZE STRONY SEKTORA WYCENY

Ursula Hartenberger  
Global Head of Sustainability, RICS

Z perspektywy praktyki wyceny wyraźnie widać postępy, a kwestie 
zrównoważonego rozwoju zyskują na znaczeniu pod względem 
percepcji i wpływu na rynek. Dlatego ważne jest, aby rzeczoznawcy 
i kredytodawcy brali pod uwagę aspekty poza efektywnością energe-
tyczną i tradycyjnymi czynnikami napędzającymi wartość, patrząc na 
bardziej niematerialne aspekty, takie jak: potencjalny wpływ zmian 
klimatycznych na inwestycję i odwrotnie; konfigurację i projektowanie, 
w tym wykorzystanie materiałów i koncepcji w coraz większym stopniu 
związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem; dostępność i zdol-
ność przystosowania oraz koszty pojawiające się w czasie eksploatacji.

Poprawa produktywności, dobrobytu, zdrowia i bezpieczeństwa stanie 
się istotnym czynnikiem związanym z wartością i ryzykiem. Budynki 
o wysokiej efektywności energetycznej są „przyszłościowo odporne” 
na ryzyko rosnących kosztów energii, zmieniających się preferencji 
rynkowych i zaostrzających się przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Z tych samych względów nieruchomości niespełniające 

przyszłych norm wydajności prawdopodobnie ucierpią z powodu mniej-
szej płynności i stawek czynszów, wyższego długoterminowego ryzyka 
i większych potencjalnych wydatków inwestycyjnych, co spowoduje 
spadek wartości lub tzw. brown discount, które wciąż wydają się być 
pomijane w głównych rozważaniach dotyczących wyceny i praktykach 
oceny ryzyka hipotecznego.

Dostęp do spójnych i porównywalnych danych o budynku, zawartych w 
proponowanych paszportach budynków, jest niezbędny dla specjalistów 
zajmujących się wyceną nieruchomości w celu zapewnienia bankom 
solidnych porad i wsparcia w podejmowaniu świadomych decyzji kredy-
towych. Gromadząc informacje o budynku i powiązane dane w spójny 
sposób, będziemy w końcu mogli opracować dowody rynkowe, aby 
wykazać pozytywny związek między wydajnością budynku, wartością 
ekonomiczną i ryzykiem kredytowym.

14 —  Na przykład European Energy Service Initiative 2020 (EESI2020). Więcej informacji można znaleźć w końcowym raporcie EESI2020, dostępnym na stronie: http://www.codema.ie/images/
uploads/docs/EESI2020_brochure_EN_final.pdf

15 —  TPorozumienie paryskie zostało podpisane w 2015 r. przez 195 państw w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), które zgodziły się 
utrzymać średni wzrost temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C i uzgodnić środki dotyczące adaptacji i finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. Umowa oficjalnie wchodzi 
w życie w roku 2020.

16 — https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-Building-Performance-Indicators-that-Impact-Mortgage-Credit-Risk.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP-Technical-Report-on-the-Impact-of-Energy-Efficiency-on-Probability-of-default.pdf
http://eedapp.energyefficientmortgages.eu/
https://ibroad-project.eu/about/at-a-glance/
http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/04/EeMAP_D2.7_E.ON_Final.pdf
http://www.codema.ie/images/uploads/docs/EESI2020_brochure_EN_final.pdf
http://www.codema.ie/images/uploads/docs/EESI2020_brochure_EN_final.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Ramy zrównoważonych obligacji Caja Rural de Navarra17, opisane w studium 
przypadku w Rozdziale 4.3, dotyczą zrównoważonych miast i społeczności 
(SDG 11), konsumpcji i produkcji (SGD 12) oraz czystej i przystępnej 
cenowo energii (SDG 7).

Osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego będzie wymagać, aby 
wszystkie budynki były zeroemisyjne do 2050 roku, a globalna kampania 
WorldGBC, Advancing Net Zero18, promuje ten cel. Zerowa emisja dwutlenku 
węgla netto jest innym rodzajem celu niż cel UE w zakresie NZEB, ale oba 
mogą być wyrównane w przyszłości (patrz: przypis 23 na stronie 19, aby 
uzyskać więcej szczegółów). Podczas Global Action Climate Summit w 
2018 r. została zainicjowana kampania, w której przedsiębiorstwa i rządy 
potwierdzają swoje ambicje, aby do 2030 r. wszystkie nowe budynki były 
zeroemisyjne, a wszystkie istniejące budynki osiągnęły ten status do 2050 
r. Inicjatywa obligacji klimatycznych oferuje również certyfikację obligacji19, 
które finansują inwestycje w dekarbonizację, zgodnie z Porozumieniem 
Paryskim. Ich certyfikacja obejmuje szeroki zakres sektorów, w tym sektor 
nieruchomości.

Większa trwałość budynków może być oceniona za pomocą dobrowolnych 
systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju w budownictwie20. Systemy 
te są coraz powszechniejsze w sektorze nieruchomości komercyjnych, a 
kilka z nich ma lub będzie wkrótce miało mechanizmy wykazujące zgod-
ność z zobowiązaniami Net Zero Carbon. Narzędzia oceny dla sektora 
mieszkaniowego zostały opracowane w kilku krajach europejskich, ale 
generalnie nie są powszechnie dostępne. Ze względu na ich szerszy zakres, 
dobrowolne oceny zrównoważonego rozwoju są bardziej złożone, a zatem 

często kosztowniejsze niż oceny skoncentrowane wyłącznie na energii, takie 
jak EPC. Ponadto brak narzędzi oceny dla nieruchomości mieszkalnych 
na wielu rynkach oraz brak harmonizacji między istniejącymi różnymi 
dobrowolnymi systemami utrudniają włączenie tych zagadnień do kryteriów 
oceny wydajności budynku w celu pilotowania energooszczędnych hipotek.

Wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charak-
teru budynków biurowych i mieszkalnych, Level(s)21, ma na celu dalszą 
standaryzację mierników i podejścia stosowanego do oceny wydajności w 
zakresie emisji, wydajności zasobów i wody, zdrowia i komfortu, odporności 
i wartości/kosztów. Przydatność programu Level(s) i innych, które będą 
stanowić podstawę kryteriów i oceny dla bardziej kompleksowych ram 
energooszczędnych hipotek, powinna byc stale monitorowana.

Na rynkach, na których dobrowolne certyfikaty zrównoważonego 
budownictwa stały się standardową praktyką, kredytodawcy 
hipoteczni są zachęcani do korzystania z tych programów w celu 
oferowania energooszczędnych hipotek. Mogą współpracować z 
operatorem systemu certyfikacji w celu zapewnienia zgodności z 
podstawowymi kryteriami oceny wydajności budynków EeMAP, które 
zaproponowano w raporcie.

17 — https://www.cajaruraldenavarra.com/cms/estatico/rvia/navarra/ruralvia/es/particulares/informacion_institucional/galeria_descargas/Sustainalytics-CRN-Second-Opinion.pdf?exp=TRUE

18 — Zobacz: http://www.worldgbc.org/advancing-net-zero

19 — Zobacz: https://www.climatebonds.net/certification

20 — Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.worldgbc.org/rating-tools

21 — Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

4 — S PEŁNI A NI E  WIZ J I : 
PRO POZ YC J E D OT YCZ ĄC E 
PROG R A M U PI LOTA ŻOW EG O

Aby energooszczędne hipoteki znacząco przyczyniły się do przekształcenia 
budynków w Europie, muszą spełniać oczekiwania rynku, przynosząc 
wymierne korzyści dla właściciela budynku, realną redukcję ryzyka dla 
kredytodawcy i wykazać wyraźny postęp w osiąganiu celów polityki klima-
tycznej i energetycznej. Jasny i prosty zestaw kryteriów oceny wydajności 
budynku, stanowiących standard rynkowy dla sektora, pomoże przyspieszyć 
dostępność i absorpcję energooszczędnych hipotek.

Poniżej przedstawiono, w jaki sposób te wymagania zostały przeło-
żone na proponowany zestaw kryteriów oceny wydajności budynku, 
testowanych podczas programu pilotażowego. Zapewnią one spój-
ność, przejrzystość i elastyczność, a tym samym staną się podstawą 
do zaprojektowania i funkcjonowania energooszczędnych hipotek.

Zaprezentowano także dwa inne kluczowe zasoby dla podmiotów rynkowych 
i decydentów, wspierających wdrożenie kryteriów. Po pierwsze, w sekcji 
4.2 przyglądamy się dziesięciu kluczowym rynkom UE i pokazujemy, 
które narzędzia są już dostępne do wdrożenia kryteriów. Po drugie, studia 
przypadków w sekcji 4.3 przedstawiają organizacje, które zaczęły stosować 
kryteria w otoczeniu operacyjnym, oraz wnioski, jakie możemy wyciągnąć 
od liderów rynku.

4.1.  Proponowane kryteria oceny wydajności budynku
Poniżej przedstawiono proponowane kryteria oceny wydajności budynku, 
które będą wykorzystywane przez kredytodawców hipotecznych w celu 
określenia uprawnień do otrzymania energooszczędnej hipoteki. Ramy 
te zostaną przetestowane w fazie pilotażowej projektu EeMAP. Kryteria 
zostały opracowane przez WorldGBC Europe na podstawie badań 

przeprowadzonych przez konsorcjum EeMAP i przy udziale ponad 500 
ekspertów w całej Europie za pośrednictwem warsztatów krajowych lub 
konsultacji internetowych. 

  Podejście
Propozycje są oparte na:

•  Narzędziach dostępnych na większości rynków. Opierają się one 
na istniejących standardach rynkowych i narzędziach oceny w celu 
ułatwienia wdrażania i obejścia trudności wynikających z różnych 
warunków klimatycznych i rodzajów budynków występujących na 
każdym z rynków.

•  Potrzebie prostoty i elastyczności. Instytucje kredytujące, testujące 
ramy dla energooszczędnych hipotek, mogą je stosować w sposób 
odpowiedni dla danego rynku.

•  Ustalaniu minimalnych wymagań dla programu pilotażowego. 
Nie mają one jednak na celu wykluczenia bardziej rygorystycznych 
norm na tych rynkach, na których kredytodawcy i inni uczestnicy rynku 
uznają to za właściwe.

•  Założeniu, że są stale aktualizowane. Mają one zapewnić przejrzy-
stość na wczesnym etapie rozwoju rynkowego energooszczędnych 
hipotek, ale będą musiały być stale aktualizowane wraz z dojrze-
waniem rynku. Z czasem poziom ambicji powinien być zgodny z 
krajowymi, europejskimi i światowymi celami w zakresie energii i 
klimatu.

RYSUNEK 4: PRZEGLĄD WYMAGAŃ DLA TRZECH ZESTAWÓW KRYTERIÓW OCENY WYDAJNOŚCI 
BUDYNKU ZAPROPONOWANYCH DLA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ENERGOOSZCZĘDNYCH HIPOTEK.

1. Efektywność energetyczna

Świadectwo charakterystyki energetycznej1 (EPC) 
wskazujące:

a. Budynek o niemal zerowym zużyciu energii zgodny 
z (NZEB)2

LUB

b. Budynek zgodny z normami 20% lepszymi niż 
obowiązujące przepisy

LUB

c. Poprawa o 30%3

3. Zapewnienie jakości

a. Planowane i przeprowadzone przez 
wykwalifikowanych/akredytowanych ekspertów

b. Zaplanowane, aby zapobiec lock-in, tj., aby przyszłe 
modernizacje nie były trudniejsze/droższe

c. Dokumenty potwierdzające przeprowadzone prace

1 –  Świadectwa EPC są ważne tylko wtedy, gdy dane wejściowe użyte do obliczeń zostały zweryfikowane podczas inspekcji w terenie

2 –  NZEB – Dyrektywa UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wymaga, aby wszystkie nowe budynki były zgodne z NZEB, gdzie poziomy wydajności NZEB są określane 
przez każde państwo członkowskie w oparciu o poziomy optymalne pod względem kosztów.

3 – W przypadku modernizacji

2. Bieżące wymogi monitorowania wydajności

a. Rzeczywiste zużycie (odczyty liczników za pomocą 
inteligentnych liczników, jeśli są dostępne)

b. Zrewidowany EPC3

(W celu oceny wyników kredytów)

https://www.cajaruraldenavarra.com/cms/estatico/rvia/navarra/ruralvia/es/particulares/informacion_institucional/galeria_descargas/Sustainalytics-CRN-Second-Opinion.pdf?exp=TRUE
http://www.worldgbc.org/advancing-net-zero
https://www.climatebonds.net/certification
www.worldgbc.org/rating-tools
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
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Pełny tekst kryteriów można znaleźć w wytycznych dotyczących wdra-
żania i produktu22 (Wytyczne).

Kryteria obejmują trzy kluczowe obszary:
•  Progi efektywności energetycznej
•  Bieżące wymogi monitorowania wydajności
•  Wymagania dotyczące zapewnienia jakości podjętych prac

Proponuje się, aby kredytodawca hipoteczny stosował się do wszystkich tych 
kryteriów, aby ustalić, czy hipoteka klasyfikuje się jako energooszczędna. 
Wymagania dla każdej sekcji pokazano na rysunku 4.

W Wytycznych kryteria są uzupełnione zestawem Definicji Ogólnych, aby 
zapewnić większą przejrzystość interpretacji. Tabela 1 podsumowuje, 
jakie dowody mogłyby zostać wykorzystane do wykazania zgodności z 
każdą z trzech części kryteriów. Zawiera ona również krótkie wyjaśnienie 
uzasadnień leżących u podstaw kryteriów. 

22 — Dostępne tu: eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/06/EEM-Pilot-Scheme-Implementation-Product-Framework-1.pdf

TABELA 1: OBJAŚNIENIE KRYTERIÓW OCENY WYDAJNOŚCI BUDYNKU ZAPROPONOWANYCH PRZEZ 
WORLDGBC EUROPE REGIONAL NETWORK DLA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO EEMAP

23 —  Podejście NZEB opiera się na zasadzie podobnej do definicji WorldGBC dla budynków Net Zero Carbon (NZC), ponieważ obie definicje stawiają na pierwszym miejscu wysoki poziom 
efektywności energetycznej. Jednakże, podczas gdy NZEB koncentruje się na zużyciu energii, definicja NZC stosuje miarę emisji dwutlenku węgla, która jest najważniejszym sposobem 
pomiaru wpływu na zmianę klimatu. NZC idzie również o krok dalej, zapewniając neutralność węglową dla budynku; NZEB nie wymaga już zerowego lub zerowego netto zużycia energii, po 
prostu promując wysoki poziom wydajności. Harmonogram dla NZEB jest bardziej ambitny, ponieważ od roku 2020 wszystkie nowe budynki w UE muszą być NZEB, podczas gdy WorldGBC 
wezwało NZC do budowy nowych net zero carbon budynków przed 2030 rokiem. Te dwie definicje nie są zatem sprzeczne i mogą być komplementarne, jeżeli zostaną z czasem wyrównane.

24 —  W zaktualizowanej dyrektywie UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2010 r. wprowadzono wymóg, aby państwa członkowskie uwzględniały całkowite koszty cyklu życia 
przy ustalaniu przyszłych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej.

25 — Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://www.gassaferegister.co.uk/

26 — Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprises-batiment/comprendre-mention-reconnu-garant-lenvironnement
          (w języku francuskim).

Dowody zgodności Wymagany poziom zgodności (próg) Uzasadnienia

KRYTERIUM 
1:

Efektywność 
energetyczna

Swiadectwo charaktery-
styki energetycznej (pod 
warunkiem, że odzwier-
c ied la  ob l i c zoną , 
dostarczoną energię 
oraz był wystawiony na 
podstawie dowodów 
zebranych podczas 
inspekcji).

Jeżeli świadectwo nie jest 
dostępne, można zasto-
sować inne obliczenia 
dostarczonej energii, 
pod warunkiem, że są 
one zgodne z normami 
europejskimi.

Nowe budowle: Zgodne z normą krajową dla budyn-
ków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB)23.

Alternatywnie, 20% lepsze niż wymagane przez aktu-
alne krajowe przepisy budowlane.

Modernizacja: co najmniej 30% poprawy.

EPC są powszechnie dostępne na większości rynków, a przy-
jęcie ich pomoże zapewnić niskie koszty transakcji. Może to 
również pomóc przeprowadzić poprawę jakości krajowych 
systemów EPC w przyszłości.

Normy NZEB są ustalane przez każde państwo członkowskie 
indywidualnie24. W związku z tym biorą już pod uwagę krajową 
specyfikę pod względem klimatu oraz typologii budynków.

Jednakże, ponieważ wymogi NZEB w poszczególnych pań-
stwach członkowskich wchodzą w życie w różnym czasie, 
proponuje się również alternatywny wymóg dla nowych 
budynków.

W przypadku modernizacji celem jest zachęcenie kredytobiorcy 
do wyjścia poza “drobne” interwencje, które zazwyczaj osiągają 
poziom do 30% poprawy wydajności. Takie drobne prace nie 
powodują znaczącej redukcji ryzyka. Przewiduje się, że kre-
dytodawca zaoferowałby ruchomą skalę poprawy warunków 
kredytu, jeżeli kredytobiorca osiągnie poprawę o ponad 30%.

KRYTERIUM 
2:

Ciągłe moni-
torowanie 
efektywności

Odczyty inteligentnego 
licznika dla każdego 
rodzaju paliwa plus 
zrewidowane świadec-
two charakterystyki 
energetycznej EPC (w 
przypadku moderniza-
cji).

Ręczne odczyty liczni-
ków będą akceptowane 
pod warunkiem, że są 
wykonywane co mie-
siąc.

Obliczone zużycie energii zgłaszane corocznie do kre-
dytodawcy lub wyznaczonej przez niego strony trzeciej.

Zrewidowane świadectwo należy dostarczyć po zakoń-
czeniu modernizacji.

Doskonalenie dostępnej dokumentacji wskazującej powią-
zanie efektywności budynków (zużycie energii i kosztów) z 
efektywnością kredytu (tj. stawki) ma kluczowe znaczenie dla 
długofalowego rozwoju rynku energooszczędnych hipotek.

Dostęp do bieżących danych pozwoli kredytodawcy dostosować 
wpływ jego energooszczędnych hipotek zarówno pod względem 
wyników kredytowych, jak i wpływu na środowisko. Może to 
zostać wykorzystane w sprawozdawczości w zakresie zrów-
noważonego portfolio banku.

Dostarczenie tych danych konsorcjum EeMAP, w formie ano-
nimowego formularza, pozwoli na opracowanie wspólnego 
europejskiego zestawu danych, demonstrującego zależność 
między efektywnością budynku a efektywnością kredytu.

KRYTERIUM 
3:

Zapewnienie 
jakości

U d o k u m e n t o w a n e 
dowody dostarczone 
przez profesjonalistów 
i/lub wykonawców prze-
prowadzających prace, 
mające wpływ na efek-
tywność energetyczną.

Profesjonaliści i/lub wykonawcy muszą wykazać, że 
mają akredytację i/lub kwalifikację do podjęcia pracy. 
Mogą to być certyfikaty bezpieczeństwa, takie jak 
GasSafe25 w Wielkiej Brytanii lub certyfikat specjalistycz-
nej ekspertyzy, jak francuski certyfikat Reconnu garant 
de l’environment (RGE)26, który potwierdza energetyczną 
i środowiskową ekspertyzę w sektorze budowlanym.

Muszą oni także wykazać, że na etapie planowania 
zwrócono uwagę na potencjalne przyszłe ulepszenia 
efektywności energetycznej, w celu uniknięcia ryzyka, 
że obecne ulepszenia wywrą negatywny wpływ na 
koszty lub wykonalność techniczną prac w przyszłości. 
Wreszcie, muszą wykazać, że prace zostały przeprowa-
dzone zgodnie z planem, a w przypadku modernizacji 
istniejących budynków zapewnić zrewidowane świadec-
two charakterystyki energetycznej EPC.

Kredytobiorca zachowuje te dowody i umożliwia wgląd  
w nie na żądanie kredytodawcy.

Zapewnienie, że prace zostały zaplanowane i wdrożone zgod-
nie z najlepszymi praktykami i standardami zawodowymi ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia oczekiwanego efektu 
zarówno poprawionej energooszczędności, jak i zreduko-
wanego ryzyka.

Proponowane tutaj wymagania opierają się na istniejących 
krajowych akredytacjach w celu ograniczenia kosztów do 
minimum.

Uwzględnienie wymogu dotyczącego przyszłych ulepszeń 
pomoże zagwarantować, że prace nie będą nieumyślnie 
powodować efektu lock-in. Ma to kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia długoterminowej redukcji ryzyka. Zapewnia 
również tymczasowy krok w kierunku wymagania pełnego 
planu modernizacji budynków w ramach programu paszportów 
energetycznych budynku.

eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/06/EEM-Pilot-Scheme-Implementation-Product-Framework-1.pdf
https://www.gassaferegister.co.uk/
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprises-batiment/comprendre-mention-reconnu-garant-lenvironnement


W KIERUNKU NOWEGO STANDARDU NA RYNKU |  2120 |  W KIERUNKU NOWEGO STANDARDU NA RYNKU

Chorwacja Finlandia Francja Niemcy Irlandia Włochy Holandia Polska Hiszpania UK

Czy zakres EPC jest 
dostosowany do definicji 
efektywności energetycznej 
EeMAP?

Tak2 Tak Tak Tak Tak2 Tak2 Tak2 Tak2 Tak2 Tak2

Czy Rejestr EPC jest 
publicznie dostępny? Nie Tak Tak3 Nie Tak

W nie-
których 

regionach
Tak Nie4

W nie-
których 

regionach
Tak

Czy EPC zazwyczaj obej-
mują inspekcje na miejscu? Nie5 Nie5 Tak Tak Tak Tak Nie Nie6 Nie Tak

Definicja NZEB istnieje? Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie

Rozwój inteligentnych mier-
ników w toku? Nie Tak Tak Tak

Nie, z 
powodu 
rozpo-

częcia w 
2019 r.

Tak Tak Tak Tak Tak

Wykonalność użycia krajo-
wych norm NZEB jako progu 
dla nowych budynków

Zielony Bursztyn7 Zielony * Bursztyn8 Zielony * Zielony Bursztyn9 Bursztyn10

Wykonalność użycia 20% 
poprawy wydajności ener-
getycznej ponad obecne 
przepisy krajowe jako progu 
dla nowych budynków (jeśli 
NZEB jest niewykonalne)

Nie stosuje 
się (N/A) 
ponieważ 
standard 

NZEB jest 
używany

Bursztyn11 N/A Bursztyn12 N/A N/A Zielony9 Zielony

Wykonalność wdrażania 
propozycji monitorowania 
w toku?

Bursztyn13 Bursztyn13 Zielony Bursztyn13 Zielony Bursztyn13 Zielony Bursztyn13

Czy eksperci są dostępni do 
planowania i przeprowadza-
nia modernizacji?

Tak, na 
podstawie 

rozporządz. 
NN67/2017

Tak, już 
ustawowo 

wyma-
gane

Tak: 
Reconnu 
garant de 
l’environ-
nement 
(RGE) 

scheme

Tak, 
możliwie 
używając 
SEAI regi-
ster14 lub 
przygoto-
wywanego 
ECCoPro

Tak:

Uważane 
jako stan-
dardowa 
praktyka

Potrzeba 
doprecy-
zowania

Tak

Potrzeba 
doprecy-
zowania, 
nie wolno 
wykluczyć 

MŚP

Wykonalność wdrażania 
propozycji zapewnienia  
jakości?

Bursztyn15 Zielony Bursztyn15 Bursztyn15 Zielony Bursztyn15 Bursztyn15 Bursztyn15

TABELA 2: PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH NARZĘDZI OCENY WYDAJNOŚCI I METOD W 10 KRAJACH UE DO 
REALIZACJI KRYTERIÓW OCENY WYDAJNOŚCI BUDYNKU ZAPROPONOWANYCH PRZEZ WORLDGBC ERN 
DLA PROJEKTU PILOTAŻOWEGO EEMAP

* —   Dane nie są dostępne, ponieważ nie odbyły się krajowe warsztaty EeMAP

1 —  Tylko nowe formaty EPC. EPC wydane przed 2017 r. obejmują tylko zapotrzebowanie 
na ogrzewanie.

2 —  EPC podaje raczej energię pierwotną niż energię dostarczoną. Możliwe jest jednak 
przekształcenie wyniku w energię dostarczoną.

3 —   Francja wprowadziła krajowy rejestr w 2013 r. Żaden certyfikat EPC wydany przed tą 
datą nie figuruje w rejestrze.

4 —   Tylko dane dotyczące budynków publicznych dostępnych obecnie w polskim rejestrze 
EPC.

5 —   Zgodnie z przepisami, EPC powinny obejmować inspekcje na miejscu, ale w praktyce 
często tak się nie dzieje.

6 —   Polski rząd próbuje obecnie rozwiązać ten problem, aby zapewnić, że inspekcje na 
miejscu się odbywają.

7 —   Definicja NZEB w Finlandii weszła w życie dla nowych budowli w styczniu 2018 r., więc 
może nie być wystarczająco ambitna.

8 —   Definicja NZEB nie została uznana za wystarczająco ambitną w Irlandii.

9 —   W Hiszpanii definicja NZEB została dostosowana do obecnego rozporządzenia w 
sprawie budynków, a zatem może nie być wystarczająco ambitna. W przypadku 
Hiszpanii poprawa o 20% w stosunku do obecnego standardu regulacyjnego stanowi 
zatem skuteczną poprawę o 20% w stosunku do NZEB.

10 —   NZEB jeszcze nie jest jasno zdefiniowany w Wielkiej Brytanii i istnieją znaki zapyta-
nia dla jego znaczenia po Brexit. 

11 —   Progi mogą być lepiej komunikowane, jeśli zostaną przełożone na zakresy wydajno-
ści energetycznej (np. EPC z oznaczeniem A).

12 —   20% poniżej obecnych standardów może być zbyt uciążliwe dla poziomu dodatko-
wego finansowania, które bank mógłby realistycznie zapewnić.

13 —   Obawy wyrażone przez niektórych na temat kosztów gromadzenia danych oraz tego, 
czy banki będą w stanie lub chcą korzystać z tych danych. Kolejnym problemem było 
rozwiązanie problemu braku porównywalności mierzonej i obliczonej efektywności 
energetycznej.

14 —   Rejestr SEAI może wymagać dalszego rozwoju.

15 —   Istnieją obawy, że aspekty wymogów zapewnienia jakości mogą być zbyt uciążliwe 
lub zbyt kosztowne, szczególnie w przypadku budynków mieszkalnych.

Uwagi:
Zielony - większość ekspertów, z którymi przeprowadzono konsultacje podczas odpowiednich warsztatów krajowych, uznała, że określone kryterium można zastosować bez poprawek.  
Bursztyn - większość uznała, że określone kryterium jest ogólnie odpowiednie, z niewielkimi koniecznymi dostosowaniami, aby nadać mu zastosowanie na szczeblu krajowym.  
Czerwony (niewybrany) wskazywałby na istotną zmianę w kryterium.

4.2.  Zastosowanie kryteriów: Narzędzia dostępne na 
dziesięciu kluczowych rynkach

Jak opisano powyżej, proponowane kryteria pilotażowe opierają się na 
istniejących narzędziach i podejściach do oceny wydajności budynków, 
zwykle dostępnych w całej Europie. Poniżej podsumowujemy, które z 
tych elementów są dostępne na 10 rynkach europejskich, na których 
krajowe stowarzyszenia GBC aktywnie wspierały inicjatywę EeMAP 
dzięki analizie rynku i specjalistycznej wiedzy. To podsumowanie 
pokazuje, że w większości krajów, w oparciu o konsensus ekspertów 
krajowych, z którymi się konsultowano, wnioski można zrealizować 
za pomocą dostępnych obecnie narzędzi. W niektórych przypadkach 
konieczne mogą być drobne korekty i dostosowanie w celu uwzględ-
nienia szczególnej sytuacji krajowej. Dane te pochodzą z raportów 
GBCs oraz poprzednich raportów EeMAP.

4.3.  Studia przypadku: w jaki sposób liderzy rynku już 
stosują kryteria 

Chociaż rynek energooszczędnych hipotek ma olbrzymi potencjał w zakre-
sie zapewniania korzyści zarówno kredytodawcom, jak i kredytobiorcom, 
świadomość tych korzyści w sektorze finansowym jest obecnie niska. 
Jednakże banki i organizacje wspierające, uczestniczące w programie 
pilotażowym EeMAP, zajmują się projektowaniem energooszczędnych 
hipotek. W szczególności testują kryteria, aby zobaczyć, jak te produkty 
mogą funkcjonować w praktyce na rynku. Ich doświadczenia dostarczą 
wielu przydatnych informacji.

Obie firmy przedstawione poniżej jako studia przypadków są głównymi 
podmiotami w sektorze energetycznym i finansowym na rynkach, na 
których działają. Razem reprezentują prawie 30 milionów klientów w 
całej Europie. Podjęły szczególnie proaktywne podejście i wyznaczyły 
jasny przykład do naśladowania przez inne podmioty podczas programu 
pilotażowego i poza nim.

  CAJA RURAL DE NAVARRA – Zastosowanie kryteriów EeMAP do 
zrównoważonych obligacji

Caja Rural de Navarra (CRN) to średniej wielkości bank spółdzielczy dzia-
łający w północnej Hiszpanii. Będąc aktywnym zwolennikiem inicjatywy 
energooszczędnych hipotek od samego początku, CRN jest jednym z 
trzech hiszpańskich banków w pilotażowym projekcie inicjatywy EeMAP.

CRN od wielu lat aktywnie angażuje się w zrównoważone finanse, a w 
2016 r. stał się pierwszym bankiem, który wyemitował zrównoważony 
list zastawny27. Jednak w tym czasie struktura obligacji banku nie obej-
mowała inwestycji w efektywność energetyczną w sektorze budowlanym 
z powodu braku danych. Dzięki zaangażowaniu CRN w EeMAP, bank 
zainicjował proces oznaczania portfela kredytów hipotecznych zgodnie 
z efektywnością energetyczną i po raz pierwszy włączył efektywność 
energetyczną jako podkategorię trwałego systemu obligacji. Stosując 
wytyczne projektu EeMAP w 2018 r. CRN wydało zrównoważone listy 
zastawne o wartości 500 mln EUR, które znacznie przekroczyły limit.

Prace CRN, idące w kierunku zastosowania kryteriów EeMAP do port-
fela kredytowego banku do celów emisji listów zastawnych, stanowią 
wyraźny przykład tego, co jest obecnie możliwe i powinny służyć jako 
bardzo pozytywna zachęta do naśladowania dla innych kredytodawców 
hipotecznych.

W jaki sposób wdrażane są kryteria programu pilotażowego?

Zgodnie z Definicjami Ogólnymi w kryteriach oceny wydajności budynku 
w programie pilotażowym28, CRN wykorzysta świadectwa charakterystyki 
energetycznej (EPC) określone w ustawodawstwie hiszpańskim29 do 
celów oceny stopnia efektywności energetycznej (kryterium 1).

Głównym celem będzie skupienie się na działaniach związanych z udzie-
laniem kredytów w ramach finansowania nowych budynków, które muszą 
należeć do najlepszych pod względem efektywności energetycznej, 
lub finansowania odpowiedniego ulepszenia w zakresie efektywności 
istniejących budynków.

Definicja “budynków o niemal zerowym zużyciu energii” (NZEB) w 
Hiszpanii opiera się na obowiązującym prawodawstwie dotyczącym 
minimalnych norm wydajności energetycznej i generalnie nie jest uważana 
za bardzo ambitną (patrz tabela 2). W przypadku nowych budynków, pod-
kategoria CRN “efektywne energetycznie budynki” została dostosowana 
do zaleceń Komisji Europejskiej EU2106 /131830 dotyczących poziomów 
wydajności NZEB. Podkategoria obejmuje jedynie kredyty finansujące 
lokale mieszkalne (bloki, mieszkania lub domy), które mają najwyższą 
wydajność pod względem efektywności energetycznej. CRN uwzględnił 
tylko te jednostki, które posiadają EPC z oceną “A” i “B” w swoich trwałych 
ramach obligacyjnych. Korzystanie z zakresu EPC było uważane za 
najłatwiejszy sposób przekazania wymagań kredytobiorcy. Ten poziom 
wydajności jest również wspólnym punktem odniesienia stosowanym w 
przypadku emisji obligacji ekologicznych i zrównoważonych.

Miguel Garcia De Eulate  
Dyrektor ds. Rynków Kapitałowych,  
Caja Rural de Narvarra

Naszym zdaniem, jednym z największych wpływów na środowisko, 
który możemy zaoferować jako bank detaliczny i spółdzielczy, jest 
fizyczne zabezpieczenie, leżące u podstaw naszej działalności 
w zakresie pozyskiwania kredytów hipotecznych. Szacuje się, 
że w UE w latach 2050 pozostanie 75-90% obecnych zasobów 
budowlanych, dzięki czemu efektywna energetycznie modernizacja 
i energooszczędna hipoteka stanie się najwyższym priorytetem dla 
Europy. Zaangażowanie banków detalicznych w identyfikowanie, 
etykietowanie i promowanie bardziej zrównoważonych hipotek 
mieszkaniowych jest kluczem do zmniejszenia emisji CO2 w Europie.

Zaangażowanie CRN i innych banków w inicjatywę EeMAP może być 
istotnym studium przypadku dla innych kredytodawców hipotecznych 
w Europie, aby sektor finansowy w sektorze detalicznym wniósł 
istotny wkład w bardziej ekologiczną i zrównoważoną gospodarkę, 
a także zwiększył świadomość i dostosowanie obywateli europe-
jskich do programu zrównoważonego rozwoju UE i efektywności 
energetycznej.

27 —  List zastawny jest formą zadłużenia emitowanego przez bank lub kredytodawcę, wspieranego przez pulę aktywów. Jeżeli emitent upadnie, aktywa mogą pokryć wszelkie roszczenia. 
Finansowanie hipoteczne pozyskane na rynkach kapitałowych zazwyczaj ma formę listów zastawnych. Zrównoważony list zastawny to taki, który obejmuje zarówno ekologiczne, jak i 
społeczne pozytywne skutki w zakresie wykorzystania wpływów.

28 — Dostępne tu: http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/06/EEM-Pilot-Scheme-Implementation-Product-Framework-1.pdf
29 — Dyrektywa 2010/31/UE i hiszpański Dekret Królewski 235/2013, które określają wymogi dotyczące EPC od 1 czerwca 2013 r.
30 — Dostępne tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016H1318

http://eemap.energyefficientmortgages.eu/wp-content/uploads/2018/06/EEM-Pilot-Scheme-Implementation-Product-Framework-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016H1318
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W przypadku istniejących lokali mieszkalnych (ukończonych przed 1 
czerwca 2013 r.) ta podkategoria obejmuje jedynie kredyty na nieru-
chomości, które po modernizacji osiągnęły przynajmniej 30-procentową 
poprawę efektywności energetycznej, prowadząc do EPC z oceną “C” lub 
wyższą. CRN obejmie również kredyty udzielone wspólnotom właścicieli 
bloków mieszkalnych (“Comunidades de Vecinos”) w celu wdrożenia 
nowej izolacji i/lub wymiany centralnego ogrzewania, prowadząc do 
EPC z oceną “C” lub wyższą dla całego budynku.

Jakakolwiek aktualizacja z ocen “G”, “F”, “E” lub “D” do oceny “C” oznacza 
poprawę o co najmniej 30% w zakresie efektywności energetycznej (co 
również stanowi poprawę o 30% w porównaniu do średniej na rynku 
mieszkaniowym w regionie).

W jakim stopniu zaadaptowano bieżące procesy biznesowe? 

Ponieważ dane EPC nie są publicznie dostępne w wielu krajach lub nie 
są uwzględnione w systemach bankowych, większość emitentów obligacji 
wykorzystała inne dane certyfikacyjne budynków lub przepisy budowlane 
jako wskaźnik efektywności energetycznej. Niektóre europejskie banki 
(np. w 2018 r.) emitowały zrównoważone listy zastawne z hipotekami 
mieszkaniowymi jako aktywami bazowymi, ale wykorzystując rok budowy 
nieruchomości jako “skrót”.

Kryteria EeMAP wymagają wykazania efektywności energetycznej za 
pomocą EPC. Proces pozyskiwania danych EPC przez CRN obejmuje 
bezpośrednio trzy strumienie robocze: hipoteki poszczególnych nieru-
chomości, w przypadku których CRN sfinansowała rozwój nieruchomości 
(CRN może zatem już mieć odpowiednie dane) od dewelopera; istniejące 
hipoteki nieujęte w grupie 1; i hipoteki nowego pochodzenia.

Prawodawstwo UE w sprawie EPC zostało wdrożone w Hiszpanii w 2013 
r., a około 150 mln EUR kredytów, dla których CRN posiada świadectwo 
EPC, zostało już zidentyfikowane w pierwszym strumieniu prac.

Drugi strumień prac wymaga zastosowania nowatorskich narzędzi infor-
matycznych, ponieważ istniejących baz danych na temat EPC nie da się 
łatwo dopasować do księgi hipotecznej banku. Właśnie dlatego CRN 
bada zaawansowane algorytmy, które są w stanie znaleźć niezawodne 
rozwiązania.

Jakie kolejne kroki podejmie CRN?

CRN zamierza wykorzystać opisane powyżej prace, prosząc samorządy 
regionalne o istniejące dane EPC i projektując nowe procesy w celu 
pozyskania EPC w zakresie oferowania nowych kredytów hipotecznych. 
Będzie to kluczowy kolejny krok na drodze do opracowania pełnej oferty 
energooszczędnych hipotek.

  E.ON – STRATEGICZNE PARTNERSTWA MOGĄ USPRAWNIĆ 
PROCES PILOTAŻOWY

E.ON jest międzynarodowym, prywatnym dostawcą energii z siedzibą 
w Essen, w Niemczech, z trzema podstawowymi działalnościami: sie-
ciami energetycznymi, rozwiązaniami dla klientów i źródłami energii 
odnawialnej, obsługującymi 22 miliony klientów w całej Europie. E.ON 
jest partnerem konsorcjum EeMAP i od dawna wspiera europejskie 
GBCs, pomagając w ustanowieniu WorldGBC Europe Regional Network 
w 2012 roku.

E.ON dołączył do konsorcjum EeMAP, ponieważ uznaje, że ta inicjatywa 
rynkowa ma realną moc transformacyjną: tworzenie łańcucha zachęt, 

który działa dla wszystkich uczestników rynku i, co najważniejsze, klien-
tów. Od samego początku projektu E.ON zobowiązał się do przyczynienia 
się do wzrostu atrakcyjności koncepcji energooszczędnych hipotek dla 
klientów i przejęcia przez nią wiodącej roli w badaniach konsumenckich 
prowadzonych w ramach projektu.

Jako jedyna europejska firma energetyczna zaangażowana obecnie 
w program pilotażowy EeMAP, E.ON pracuje nad strategicznymi part-
nerstwami z bankami, które mogą zapewnić klientom bezproblemowe 
pozyskiwanie energooszczędnych hipotek. Niniejsze studium przypadku 
stanowi przekonujący przykład tego, jak taka współpraca na rynku może 
usprawnić wszystkie elementy oferowania energooszczędnych hipotek.

W jaki sposób wdrażane są kryteria programu pilotażowego?

E.ON postrzega siebie jako specjalistycznego partnera energetycznego 
dla klientów, dostarczając kompleksową obsługę klienta i zapewniając, 
że zarówno kredytodawca, jak i kredytobiorca mogą być pewni wysokiej 
jakości wyników w zakresie efektywności energetycznej.

Kryteria efektywności energetycznej w programie pilotażowym stanowią 
użyteczne ramy, w których zainteresowani gracze rynkowi mogą wpro-
wadzać innowacje, przy jednoczesnym zapewnieniu porównywalności 
wyników ich programów pilotażowych. W przypadku E.ON kryteria 
stanowią podstawę do wykorzystania wiedzy fachowej na temat energii 
i zdolności organizacyjnych w celu zaoferowania klientom „moder-
nizacji zarządzanej”. W praktyce, oferując ten produkt, E.ON oceni, 
które ulepszenia wydajności energetycznej przyniosłyby największe 
oszczędności energii w domu klienta, a następnie przedstawi klientowi 
opcje oszczędzania energii, instalując wybrane z nich w czasie, który 
pasuje klientowi i zaoferuje usługi energetyczne, aby pomóc klientowi 
w uświadomieniu sobie oczekiwanych oszczędności.

Kryteria pilotażowe określają, jak powinno to wyglądać z punktu widzenia 
efektywności energetycznej. Dzięki temu E.ON ma możliwość opra-
cowania oferty pakietowej dla klientów, która pomoże im osiągnąć 

Michael Lewis  
Dyrektor Generalny, E.ON UK

Miliony właścicieli domów tracą na oszczędnościach, wyższych 
wartościach nieruchomości i komforcie z powodu braku łatwych 
do uzyskania, niedrogich środków finansowych na inwestycje w 
poprawę efektywności energetycznej.

Dlatego E.ON jest głęboko przekonany, że energooszczędne hipoteki 
mają potencjał do zmiany zasad gry w oferowaniu przystępnego 
finansowania, a my jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu dla 
właścicieli domów, zmotywowanych do tego, by zrobić krok w 
kierunku energooszczędnego życia.

Łatwiejszy dostęp do przystępnego finansowania za pomocą ener-
gooszczędnej hipoteki powinien stanowić dodatkową zachętę dla 
klientów, aby lepiej izolować budynki, zastępować stare systemy 
grzewcze lub zwiększać niezależność energetyczną za pomocą 
paneli słonecznych, akumulatorów lub wirtualnego magazynowania. 
Ma to również na celu ułatwienie zakupu istniejących efektywnych 
energetycznie domów lub budynków komercyjnych poprzez pre-
ferencyjne finansowanie w połączeniu z kredytem hipotecznym.

poziom wydajności energetycznej, umożliwiający dostęp do bardziej 
przystępnego cenowo finansowania w ramach energooszczędnej hipoteki. 
Mówiąc prościej, kryteria pilotażowe wskazują firmie E.ON, do czego 
klienci dążą pod względem wyników.

W jakim stopniu zaadaptowano bieżące procesy biznesowe?

Aby firma E.ON mogła oferować opisaną wyżej usługę „modernizacji 
zarządzanej”, w istniejących procesach biznesowych wymagane są 
tylko niewielkie dostosowania. E.ON obecnie instaluje szereg rozwiązań 
dla klientów w ich domach, między innymi poprzez inicjatywy energo-
oszczędności prowadzone przez rząd dla klientów narażonych na ubóstwo 
energetyczne, lub np. dla klientów, którzy interesują się zakupem własnych 
paneli słonecznych. E.ON ma już wdrożone systemy, procesy, relacje 
z producentami i możliwości dostawy. Kluczowym zadaniem będzie 
pozyskanie banków, które będą chciały współpracować z E.ON jako 
preferowanym dostawcą usługi „modernizacji zarządzanej”, aby stworzyć 
atrakcyjną ofertę ścieżki postępowania i pakietów dla klientów.

E.ON już oferuje rozwiązania i usługi energetyczne dla ponad 22 milionów 
obywateli UE w siedmiu regionach rynkowych, co oznacza, że jest on 
dobrze umiejscowiony, aby umożliwić bankom dostarczanie innowacyjnych 
i przekonujących energooszczędnych hipotek, zgodnych z kryteriami 
EeMAP.

Jakie kolejne kroki podejmie E.ON?

Faza pilotażowa stanowi doskonałą okazję do eksperymentowania i pod-
jęcia współpracy mającej na celu znalezienie dla klientów odpowiedniej 
formuły produktu energooszczędnych hipotek. Badania konsumenckie 
EeMAP (patrz sekcja 2.1 na stronie 11), prowadzone przez E.ON przy 
wsparciu ze strony agencji badawczej BASIS, wykazały już, że istnieje 
popyt, a E.ON zobowiązał się do uczestnictwa w pilotażu.

Dostęp do niedrogiego finansowania za pomocą energooszczędnej 
hipoteki powinien stanowić dodatkową zachętę dla klientów do poprawy 
ich warunków mieszkaniowych. Dla E.ON jest to bardzo istotne, ponieważ 
firma przestawiła się z tradycyjnego modelu użytkowego na dostawcę 
rozwiązań energetycznych. Głównym celem E.ON jest wsparcie klientów 
w prowadzeniu bardziej zrównoważonego życia, obniżenie rachunków za 
energię i zwiększenie uczestnictwa w systemie energetycznym za pomocą 
takich technologii, jak rozwiązania w zakresie energii słonecznej.

E.ON aktywnie poszukuje możliwości współpracy z bankami, które również 
przystąpiły do programu pilotażowego. Taka strategiczna współpraca 
daje możliwość realnego oddziaływania na ludzi, planetę i przyszłe zyski. 
E.ON angażuje się także we współpracę z rządami i innymi kluczowymi 
instytucjami UE, aby stworzyć nowy rynek kredytów hipotecznych.

DOŚWIADCZENIA NABYTE OD PIONIERÓW

Oba studia przypadków – na przykładzie kredytodawcy i dostawcy 
energii – pokazują, w jaki sposób kryteria opracowane przez 
WorldGBC Europe Regional Network dla projektu pilotażowego 
EeMAP mogą być wdrażane bez potrzeby wprowadzania istotnych 
zmian w istniejących procesach biznesowych.

Zapewniają przejrzystość rynku, ukazującą do jakiego poziomu 
wydajności należy dążyć, gdy po raz pierwszy tworzy się energo-
oszczędne produkty hipoteczne.

Ponadto wdrażanie międzysektorowego podejścia przyjętego przez 
EeMAP w celu opracowania wytycznych programu pilotażowego 
oraz kryteriów, które są jego częścią, może usprawnić opracowy-
wanie i implementację tych produktów. Strategiczna współpraca 
między bankami i firmami, posiadającymi wiedzę na temat energii i 
efektywności energetycznej, oferuje obiecujący przepis na sukces.
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5  — KO LE J N E K LUCZOW E K RO K I

Istnieje wyraźny powód do stworzenia rynku energooszczędnych hipotek 
w Europie i należy zastanowić się, w jaki sposób można zdefiniować 
produkt hipoteczny, aby pobudzić wzrost i konsumpcję. W niniejszym 
raporcie, po szeroko zakrojonych badaniach, przedstawiono kilka 
propozycji. 

Na zakończenie raportu przedstawiamy przegląd kolejnych kroków:

• Obszary, w których konsorcjum EeMAP, a w szczególności 
WorldGBC Europe Regional Network, przeprowadzą dalsze prace 
w celu zdefiniowania projektu i wsparcia rozwoju rynku.

• Wezwanie do działania dla innych interesariuszy – rekomendacje 
dla wszystkich graczy na nowym rynku: banków, sektora budowla-
nego, przedsiębiorstw energetycznych i rządów – przedstawienie 
roli, jaką mogą odegrać w zapewnieniu każdemu właścicielowi 
budynku w Europie dostępu do energooszczędnej hipoteki na 
swoją nieruchomość.

5.1. Kolejne kroki w naszych badaniach
Konsorcjum EeMAP będzie kontynuować prace nad udoskonalaniem 
kryteriów oceny wydajności budynku w przyszłości. Wiele z tych prac 
obejmie analizę postępów kredytodawców hipotecznych i innych osób 
uczestniczących w programie pilotażowym. Postara się również rozwi-
nąć i wzmocnić wsparcie dostępne na poziomie krajowym, aby pomóc w 
ustanowieniu energooszczędnych hipotek na poszczególnych rynkach. 
Tam, gdzie dotychczasowe badania uwidoczniły wyzwania, takie jak 
mała dostępność paszportów modernizacji budynków, przeprowadzone 
zostaną dalsze analizy możliwości ich opracowania w celu wsparcia 
rozwoju rynku energooszczędnych hipotek. Wreszcie, wykorzysta się 
siłę i zasięg WorldGBC Europe Regional Network i innych organizacji, 
aby stymulować popyt, komunikując korzyści płynące z hipotek dla 
ludzi, dobrobytu i planety.

  Program pilotażowy i jak możemy się z niego uczyć

Program pilotażowy EeMAP31 został uruchomiony 14 czerwca 2018. 
Trzydzieści siedem banków w trzynastu krajach i krajowe stowarzyszenia, 
reprezentujące kredytodawców hipotecznych w Belgii, Danii, Niemczech 
i Rumunii, zobowiązały się do przetestowania wytycznych opracowanych 
przez konsorcjum EeMAP. Będą dążyć do ich praktycznego wdrożenia, 
włączając w to kryteria oceny wydajności budynku.

Testy operacyjne i informacje zwrotne, które dostarczą banki pilotażowe, 
będą niezwykle cennym źródłem informacji, z którego mogą czerpać 

inne instytucje kredytujące. Konsorcjum EeMAP, w tym WorldGBC 
Europe Regional Network, będzie współpracować z organizacjami 
pilotażowymi w celu zebrania i analizy ich opinii oraz zapewnienia, że 
wyniki zostaną uwzględnione przy opracowywaniu kryteriów dotyczących 
energooszczędnych hipotek.

  Ustanowienie wsparcia krajowego

WorldGBC Europe Regional Network wraz z krajowymi przedstawicielami 
sektora finansowego i bankowego oraz sektorem wyceny rozpoczęły 
zrzeszanie grupy krajowych interesariuszy z trzech sektorów: budynków, 
finansów i wyceny, aby mogli oni wspierać program pilotażowy EeMAP 
na ich własnych rynkach. Grupy te dysponują specjalistyczną wiedzą, 
aby doradzać krajowym podmiotom rynkowym w zakresie wdrażania 
wytycznych.

Instytucje kredytowe, decydenci lub inne organizacje, które chcą dowie-
dzieć się więcej na temat sposobów, w jaki kryteria oceny wydajności 
budynku mogą być stosowane w danym kraju, powinni skontaktować 
się z krajowym GBC.

  Dalsze badania – paszporty modernizacji budynków

Wraz z postępem projektu pilotażowego i przejściem uczestniczących 
banków od początkowych ocen wykonalności do fazy w pełni operacyjnej, 
ważne jest, aby nadal patrzeć w przyszłość i analizować możliwości 
osiągnięcia wizji energooszczędnych hipotek określonej w niniejszym 
raporcie. W perspektywie średnio- i długoterminowej, w celu zapewnienia 
energooszczędnych hipotek, może to wymagać opracowania i wdrożenia 
niektórych brakujących elementów, opisanych w części 3.3.

W szczególności w odniesieniu do istniejących budynków, paszporty 
modernizacji budynków będą bardzo ważnym narzędziem do poprawy 
energooszczędnych hipotek, zgodnie z sekcją 3.3. Nowa dyrektywa 
EPBD zachęca już państwa członkowskie do rozważenia opracowania 
paszportów modernizacji budynków w celu uzupełnienia EPC. Wymaga 
również od Komisji Europejskiej przeprowadzenia studium wykonalności 
dotyczącego ich szerszego zastosowania w całym regionie. Narzędzia 
te, po ich udostępnieniu, mogą zapewnić czytelny sposób oceny i zade-
monstrowania, że budynek znajduje się na ścieżce poprawy wydajności 
zgodnej z krajowymi, europejskimi i światowymi celami dotyczącymi 
emisji, energii i szerszego zrównoważonego rozwoju.

Badanie konsumenckie EeMAP przetestowało atrakcyjność paszportów 
modernizacji budynków i pozwoliło stwierdzić, że pomysł ma sens dla 
konsumentów, jako narzędzie wspierające energooszczędną hipotekę, 

31 — http://eemap.energyefficientmortgages.eu/pioneers/

ale może nie mieć dużego poparcia, jeśli nie będzie bezpośrednio 
związane z taką zachętą finansową.

Istnieje szereg innych inicjatyw europejskich, które opracowują i testują 
koncepcje dotyczące budowania paszportów i planów modernizacyj-
nych. Należą do nich finansowane ze środków UE inicjatywy iBRoad32 i 
ALDREN!33; oraz Global Alliance for Buildings and Construction’s Work 
Area34, który obejmuje pomiary budynków, dane i informacje, a także 
szerzej analizuje ten temat.

Energooszczędne hipoteki stanowią bardzo ważne zastosowanie 
paszportów modernizacji budynków. W nadchodzących miesiącach, 
aż do formalnego zakończenia inicjatywy EeMAP w kwietniu 2019 r., 

WorldGBC Europe Regional Network przeprowadzi dalsze badania, 
aby odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące tego konkretnego 
“przypadku użycia”. Prace te mogą następnie informować o przyszłych 
inicjatywach, które będą bardziej bezpośrednio ukierunkowane na 
opracowywanie i wdrażanie narzędzi operacyjnych.

Kluczowe kwestie, które należy jeszcze zbadać, to:

•  Na jakich etapach procesu pozyskania energooszczędnej hipoteki 
wymagany byłby paszport modernizacyjny (BRP)?

•  Którzy uczestnicy łańcucha wartości energooszczędnej hipoteki 
będą potrzebować dostępu do BRP?

•  Jakich informacji uczestnicy łańcucha wartości energooszczędnej hipoteki 
wymagają od BRP i w jakim formacie powinny być one dostępne?

•  Czy istniejące programy pilotażowe BRP spełniają te wymagania?

  Tworzenie popytu poprzez podnoszenie świadomości

Budynki zrównoważone – i energooszczędne hipoteki jako narzędzie 
do ich finansowania – zapewniają widoczne korzyści dla właścicieli i 
najemców. WorldGBC Europe Regional Network aktywnie informuje 
konsumentów o korzyściach wynikających z bardziej zrównoważonych 
domów. W 2018 r. roku coroczny Światowy Tydzień Budownictwa 
Zrównoważonego koncentrował się na promowaniu wielu korzyści, 
zarówno finansowych, jak i związanych ze stylem życia, jakie może 
oferować zrównoważony dom. Ta globalna kampania, która w ubiegłym 
roku dotarła do 24 milionów ludzi na całym świecie, opiera się na wielu 
inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenia GBC na poziomie 
krajowym, takich jak opracowanie Home Performance Index35 przez 
irlandzkie GBC, nowy program Woonmerk36 stworzony przez holen-
derskie GBC lub rosnąca liczba budynków mieszkalnych we Francji z 
certyfikatem zrównoważonego rozwoju HQE stworzonym przez Alliance 
HQE i francuskie GBC37.

Oprócz inicjatyw skierowanych do konsumentów, GBCs odniosły duży 
sukces, angażując decydentów w stymulowanie działań regulacyjnych 
i podatkowych w celu zwiększenia popytu na bardziej zrównoważone 
domy. W Wielkiej Brytanii GBC opublikowało duży raport na temat 
korzyści modernizacj w zakresie rewitalizacji miast. W latach 2016-
17 trzynaście europejskich GBCs prowadziło największy na świecie 
projekt współpracy w zakresie modernizacji budynków pod nazwą BUILD 
UPON, angażując ponad 2000 kluczowych interesariuszy, w tym grupy 
konsumentów i agencji konsumenckich, w celu stworzenia krajowych 
strategii modernizacji.

WorldGBC angażuje się w zapewnienie dostępności zrównoważonych 
budynków dla wszystkich i wszędzie, a tworzenie popytu na energo-
oszczędne hipoteki poprzez szerokie zaangażowanie konsumentów 
oraz poparcie polityczne i korporacyjne, pozostanie kluczowym celem  
zaangażowania organizacji w EeMAP w przyszłości

32 — https://ibroad-project.eu/

33 — http://aldren.eu/

34 — https://globalabc.org/about-gabc/work-area/measurement

35 — http://homeperformanceindex.ie

36 — https://www.dgbc.nl/woonmerk

37 — https://www.behqe.com/offers/residential-building
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5.2.  Wezwanie do działania dla banków, przemysłu i rządu

Badania konsorcjum EeMAP zostały opracowane szczegółowo i obszer-
nie, a ich kulminacją był nowy zestaw rynkowych standardów kryteriów 
oceny wydajności budynków, które zostaną przetestowane w ramach 
programu pilotażowego, dotyczącego energooszczędnych hipotek. W celu 
wprowadzenia energooszczędnych hipotek jako kluczowego narzędzia 
do transformacji zasobów budowlanych w Europie, WorldGBC Europe 
Regional Network wzywa banki, sektor budowlany i energetyczny oraz 
rządy, aby przyłączyły się do przekształcania finansowania na rzecz 
efektywności energetycznej, przynosząc korzyści dla klientów, klimatu 
i łańcucha dostaw.

Poniżej przedstawiono kluczowe, zarówno natychmiastowe, jak i długo-
terminowe działania, które każda grupa podmiotów może podjąć, aby 
odegrać swoją rolę w zapewnieniu każdemu właścicielowi budynku w 
Europie dostępu do energooszczędnej hipoteki na swoją nieruchomość.

  Banki i inwestorzy

•  Pilotaż kryteriów przedstawionych w niniejszym raporcie, 
poprzez oferowanie energooszczędnych hipotek dla klientów tak 
szybko, jak to możliwe i testowanie wdrażania tych kryteriów w 
całym sektorze hipotecznym.

•  Dzielenie się doświadczeniami z programu pilotażowego z 
WorldGBC Europe i innymi partnerami w ramach inicjatywy EeMAP, 
w celu dostosowania i doskonalenia kryteriów w przyszłości oraz 
opracowania odpowiednich wytycznych, które będą im towarzyszyć. 

•  Udostępnianie danych o wynikach kredytów za pomocą inicja-
tywy EeMAP, w celu doskonalenia dokumentacji łączącej poziomy 
wydajności energetycznej określone w kryteriach z profilem ryzyka 
budynków, które je spełniają – jest to niezbędne, aby rynek nadal 
się rozwijał.

•  Współpraca z sektorem budowlanym w celu stworzenia krajowych 
“centrów”, łączących wiedzę niezbędną do stworzenia krajowego 
rynku energooszczędnych hipotek, w tym ekspertyzy w zakresie 
finansów, efektywności energetycznej, wyceny i marketingu.

•  Wprowadzenie kwestii efektywności energetycznej do każdej 
rozmowy o kredycie hipotecznym, w celu podnoszenia świado-
mości klientów w zakresie korzyści wynikających z efektywności 
energetycznej budynków i zwiększania popytu na energooszczędne 
hipoteki.

 Firmy z sektora budowlanego i energetycznego
Sektory te mają kluczową rolę do odegrania w pomyślnym rozwoju rynku 
energooszczędnej hipoteki, a są to tak kluczowe podmioty, jak archi-
tekci, inżynierowie, producenci, audytorzy energetyczni, rzeczoznawcy 
i przedsiębiorstwa energetyczne.

•  Rozwój partnerstwa z bankami pilotażowymi, które usprawniają i 
upraszczają proces pozyskiwania efektywnych energetycznie budyn-
ków (nowych i podlegających renowacji), zarówno dla kredytodawcy, 
jak i, co najważniejsze, dla konsumenta.

•  Rozwój partnerstwa w sektorze, takiego jak współpraca między 
audytorami i rzeczoznawcami, co może uprościć proces oceny pod 
względem zgodności z kryteriami, a tym samym zminimalizować 
koszty.

•  Szkolenia i kształcenie pracowników - edukacja w zakresie pla-
nowania, wdrażania i dokumentowania efektywnej energetycznie 
modernizacji lub budowy nowego budynku spełniającego kryteria 

i oczekiwania klienta i banku pod względem jakości i wydajności 
energetycznej.

• Innowacje w celu uproszczenia przeprowadzania efektywnych 
energetycznie modernizacji.

  Rząd i władze lokalne
•  Współpraca z bankami pilotażowymi i wspieranie krajowych  

GBCs, w celu usuwania barier i wprowadzania zachęt, które pomogą 
rozwinąć ogromny potencjał rynku energooszczędnych hipotek.

•  Wprowadzanie zachęt politycznych napędzających popyt na ener-
gooszczędne hipoteki, np. poprzez ulgi podatkowe na zakup domów 
spełniających kryteria. Takie przeznaczenie środków publicznych 
pomoże wykorzystać znaczną siłę rynku kredytów hipotecznych do 
odnowienia zasobów budowlanych, osiągnięcia celów klimatycznych 
i stworzenia innych społeczno-ekonomicznych korzyści związanych 
z rewitalizacją obszarów miejskich.

•  Opracowanie paszportów modernizacji budynków przed terminami 
zaproponowanymi w aktualnym prawodawstwie UE, i zapewnienie 
ich zgodności z kryteriami dotyczącymi energooszczędnych hipotek. 
Znacznie usprawni to proces, w którym banki będą wdrażać energo-
oszczędne hipoteki, szczególnie w przypadku istniejących budynków.

•  Nagłośnienie energooszczędnych hipotek wśród ludności w 
ramach istniejących programów prowadzonych przez sektor publiczny, 
w celu podnoszenia świadomości konsumentów na temat oszczę-
dzania energii w domu oraz ułatwiania konsumentom dostępu do 
produktów finansowych, które pomogą im podjąć działania.

Przy wsparciu wszystkich zainteresowanych stron z sektora 
finansowego, energetycznego, nieruchomości i polityki, możemy 
przekształcić budynki w Europie, tworząc dobrze prosperujący rynek 
energooszczędnych hipotek – umożliwiając wszystkim interesariu-
szom czerpanie korzyści z wysoce efektywnych i niskoemisyjnych 
zasobów budowlanych.

Kontakty projektowe
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań w zakresie efektywności energetycznej inicjatywy EeMAP, skontaktuj się z: europe@worldgbc.org.

Skontaktuj się z lokalnym GBC
Organizacje, takie jak banki, rzeczoznawcy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz firmy budowlane, które chcą zbadać, w jaki sposób ener-
gooszczędna hipoteka może działać na lokalnym rynku, mogą skontaktować się z krajowymi GBCs, oficjalnie uczestniczącymi w inicjatywie EeMAP. 
Te Stowarzyszenia sporządziły National Building Performance Briefings (patrz strona 13) i poprowadziły proces konsultacji rynkowych w zakresie 
kryteriów przedstawionych w niniejszym raporcie.

KRAJ DANE KONTAKTOWE STRONA INTERNETOWA
Chorwacja Dean Smolar www.gbccroatia.org
Finlandia Mikko Nousiainen http://figbc.fi/gbc-finland
Francja Anne-Sophie Perrissin-Fabert, Yona Kamelgarn www.hqegbc.org/accueil
Niemcy Christine Lemaitre, Daniel Häußler www.dgnb.de/de
Irlandia Pat Barry, Marion Jammet www.igbc.ie
Włochy Valentina Marino www.gbcitalia.org 
Holandia Martin Mooij www.dgbc.nl
Polska Alicja Kuczera https://plgbc.org.pl
Hiszpania Bruno Sauer, Emilio Miguel Mitre www.gbce.es
Wielka Brytania John Alker, Richard Twinn www.ukgbc.org

Dostępna jest pełna lista europejskich GBCs, które są członkami sieci World Green Building Council:
http://www.worldgbc.org/our-regional-networks/europe
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