
Załącznik: Szczegółowy program działań związanych ze zmianą klimatu1  

  
2021 2022 2023 2024 

1. Projekcje 
makroekonomiczne 
ekspertów EBC 
i Eurosystemu  

Wprowadzenie do prognoz założeń 
technicznych dotyczących ceny dwutlenku 
węgla oraz regularna ocena wpływu środków 
fiskalnych związanych ze zmianą klimatu 
w bazowym scenariuszu projekcji 
makroekonomicznych ekspertów EBC 
i Eurosystemu. 

 

2. Modele 
makroekonomiczne 
i analizy 
scenariuszowe  

 Włączenie ryzyk klimatycznych do głównych modeli EBC i ocena 
wpływu tych ryzyk na wzrost potencjalny. Przeprowadzenie analiz 
scenariuszowych w odniesieniu do polityki transformacji ekologicznej. 
Modelowanie konsekwencji zmiany klimatu dla transmisji polityki 
pieniężnej. 

3. Dane statystyczne 
na potrzeby analizy 
ryzyk związanych 
ze zmianą klimatu 

Opracowanie wskaźników dla „zielonych” 
instrumentów finansowych.  

Opracowanie nowych zasad zbierania 
danych związanych ze zmianą klimatu. 
 

Zbudowanie wskaźników do mierzenia 
portfelowych ekspozycji instytucji finansowych 
na ryzyka związane z materialnymi skutkami 
zmiany klimatu. 

Wyprowadzenie wskaźników do mierzenia 
śladu węglowego portfeli instytucji 
finansowych.  

4. Koncepcje 
neutralności 
i efektywności 
rynkowej 
w operacjach 
polityki pieniężnej  
 

Ocena 
potencjalnych 
odchyleń w alokacji 
rynkowej 
w warunkach 
nieefektywności 
rynku oraz zalet 
i wad innych 
sposobów alokacji. 

Przedstawienie 
konkretnych propozycji 
alternatywnych 
benchmarków, 
zwłaszcza dla 
programu skupu 
aktywów sektora 
przedsiębiorstw 
(CSPP).  

 

5.  Ujawnianie 
informacji zgodnie 
z zasadami EU jako 
warunek kwalifikacji 
aktywów jako 
zabezpieczenie i do 
skupu aktywów  

Przedstawienie wniosku i przyjęcie unijnego 
rozporządzenia w sprawie ujawniania 
informacji. 

Obowiązuje. Pierwsze ujawnienia 
regulacyjne obejmą 
rok 2023. 

 Opracowanie odpowiednich zasad 
i dokonanie przygotowań prawnych 
i operacyjnych. 

Okres 
dostosowawczy 
dla emitentów. 

Obowiązuje. 

6. Poddanie bilansu 
Eurosystemu 
testom warunków 
skrajnych pod 
kątem ryzyk 
klimatycznych  

Przygoto-
wanie 
danych 
i metodyki. 

W 2021 pilotażowy test na 
podstawie opracowanego przez 
EBC klimatycznego testu warunków 
skrajnych obejmującego całą 
gospodarkę, a w 2022 nadzorczy 
test klimatyczny w poszczególnych 
bankach. 

Rozwijanie testów warunków skrajnych na 
podstawie programu pilotażowego 
i wprowadzenie regularnych testów 
klimatycznych. 

7. Ryzyka związane 
ze zmianą klimatu 
w ratingach 
kredytowych dla 

Ocena ujawnień dokonywanych 
przez agencje ratingowe 
i zrozumienie, jak te agencje 
uwzględniają w ratingach ryzyka 
klimatyczne. 

W razie potrzeby wprowadzenie do zasady oceny 
kredytowej w Eurosystemie wymogów ukierunkowanych 
na ryzyko związane ze zmianą klimatu. 

 
1 Pola zaznaczone na różowo przedstawiają wydarzenia zewnętrzne, od których Eurosystem uzależnia wdrożenie 
swoich środków. Pola zaznaczone na niebiesko przedstawiają działania Eurosystemu. 



  
2021 2022 2023 2024 

zabezpieczeń 
i skupu aktywów  Opracowanie minimalnych 

standardów dla wewnętrznych 
ratingów kredytowych. 

8. Ryzyka związane 
ze zmianą klimatu 
w zasadach 
dotyczących 
zabezpieczeń  

Przegląd zasad dotyczących 
wyceny zabezpieczeń i kontroli 
ryzyka, żeby zapewnić ujęcie 
w nich ryzyk klimatycznych. 
Ocena innowacji finansowych 
związanych ze zrównoważeniem 
środowiskowym. 

Monitorowanie odpowiedniości zasad dotyczących 
wyceny zabezpieczeń i kontroli ryzyka, żeby zapewnić 
właściwe odzwierciedlenie ryzyk klimatycznych. 
W razie potrzeby opracowanie i wdrożenie zmian. 

9. Ryzyka związane 
ze zmianą klimatu 
a program CSPP  

Przeprowadzenie pogłębionych badań due diligence w celu włączenia ryzyk klimatycznych. 

Przygotowanie ujawnień klimatycznych dla 
programu CSPP. 

 

Opracowanie propozycji 
dostosowania zasad programu 
CSPP przez włączenie 
problematyki zmiany klimatu. 

Modyfikacja 
zasad 
programu 
CSPP.  

 

 


