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Az eurorendszer,
illetve az EKB
szakértőinek
makrogazdasági
prognózisa

2023

2024

A karbonárazásról szóló technikai feltevések
bevezetése az előrejelzésekhez és az éghajlattal
kapcsolatos fiskális politikák azon hatásainak a
rendszeres kiértékelése, amelyeket az
eurorendszer, illetve az EKB makrogazdasági
szakértői alapprognózisára gyakorolnak.

Makrogazdasági
modellezés és
forgatókönyv-elemzések
Statisztikák az
éghajlatváltozáshoz
kapcsolódó
kockázati
elemzésekhez

2022

Az éghajlattal kapcsolatos kockázatok beépítése az EKB legtöbbet
használt modelljeibe és potenciális növekedésre gyakorolt hatásaik
felmérése. Forgatókönyv-elemzés az átmenetre vonatkozó
irányelvekkel kapcsolatban. Az éghajlatváltozásnak a monetáris
politikai transzmissziót érintő modellezési vonatkozásai.
Környezetbarát pénzügyi instrumentumokra
vonatkozó mutatók kidolgozása.
Olyan mutatók konstruálása, amelyek a pénzügyi
intézményeknek éghajlattal kapcsolatos fizikai
kockázatoknak való kitettségeire vonatkoznak,
amelyek a portfólióin keresztül jelentkeznek.

Az éghajlatváltozásra vonatkozó új
statisztikai gyűjtemények kidolgozása.

A pénzügyi intézmények portfólióinak
karbonlábnyomát jelző mutatók származtatása.
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Piaci semlegességi
és hatékonysági
koncepciók a
monetáris politikai
műveletekben

Az uniós
politikákkal
összhangban levő
közzétételek mint a
fedezeti
keretrendszerben
és az
eszközvásárlásban
alkalmazott
elfogadhatósági
követelmény

6.

Az eurorendszer
mérlegének
éghajlati
stressztesztelése

7.

Éghajlatváltozási
kockázatok
megjelenése a
fedezethez és
eszközvásárláshoz

A piaci
elégtelenségek
környezetében
fellépő piaci
allokáció esetleges
torzulásainak és az
alternatív allokációk
előnyeinek és
hátrányainak
értékelése.

Alternatív benchmarkokról
szóló konkrét javaslatok
megtétele, különös tekintettel
a vállalati szektort érintő
vásárlási programra (CSPP).

Hatályban

Az első szabályozói
közzétételek 2023-ra
vonatkozóan.

Megfelelő irányelvek megtervezése,
valamint jogi és operatív előkészületek
megtétele.

Alkalmazkodási időszak
kibocsátók
részére.

Hatályban

Próba stressztesztek lefolytatása az EKB
2021-es gazdasági szintű éghajlati
stressztesztje alapján és egyéni bankok
2022-es felügyeleti éghajlati
stressztesztje.

A próba stresszteszt alapján
rendszeres éghajlati stressztesztelés
bevezetése.

Uniós közzétételi rendelet javaslata és elfogadása.

Adatok és
módszertan
előkészítése.

A hitelminősítők közzétételeinek
értékelése, és annak
megismerése, hogy miként építik
be az éghajlatváltozási
kockázatot a minősítéseikbe.

Indokolt esetben az éghajlatváltozási kockázatra irányuló
követelmények bevezetése az eurorendszer hitelminősítő
rendszerében (ECAF).

A rózsaszín mezők olyan külső folyamatokat jelölnek, amelyekre az eurorendszer az intézkedések
végrehajtásához támaszkodik. A kék mezők az eurorendszer intézkedéseit jelölik.
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használt
hitelminősítésekben

A belső hitelminősítéshez
minimumstandardok
kidolgozása.

Az
éghajlatváltozással
kapcsolatos
kockázatok a
fedezeti
keretrendszerben

A fedezetértékelési és
kockázatellenőrzési keret
felülvizsgálata annak érdekében,
hogy az éghajlatváltozási
kockázatok kifejezésre jussanak.
A környezeti fenntarthatósággal
kapcsolatos pénzügyi innováció
felmérése.

Éghajlatváltozással
kapcsolatos
kockázatok a
CSPP-ben

Továbbfejlesztett átvilágítások lebonyolítása az éghajlatváltozási kockázatok beépítése
céljából.

A fedezetértékelési és kockázatellenőrzési keret
alkalmasságának nyomon követése annak érdekében,
hogy az éghajlatváltozási kockázatok megfelelően
kifejezésre jussanak.
Indokolt esetben módosítások megtervezése és
végrehajtása.

A CSPP éghajlattal kapcsolatos közzétételeinek
előkészítése.
A CSPP-keretrendszer
átdolgozására vonatkozó
javaslatok kidolgozása az
éghajlatváltozással kapcsolatos
megfontolások felvétele céljából.

A CSPPkeretrendszer
átdolgozása.

