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4 юли 2022 г.

Предприемането на мерки по отношение на изменението на климата е задължение преди
всичко на правителствата и законодателните органи и именно те разполагат с най-подходящите инструменти за справяне с този проблем. Но всички ние, включително ЕЦБ, трябва да
изпълним своята роля в борбата срещу изменението на климата.
Изменението на климата и преходът към по-зелена икономика имат отношение към
първостепенната ни цел за поддържане на ценова стабилност поради въздействието им върху
икономиката и върху рисковия профил и стойността на активите в баланса на Евросистемата.
Като надзорен орган наш дълг е да допринасяме за сигурността и стабилността на банковия
сектор, като се грижим той да се подготви достатъчно добре да управлява свързаните с
климата рискове. Освен това като европейска институция, действаща в рамките на мандата
си, и без да се засяга първостепенната ни цел, имаме дълг да изпълним ролята си в подкрепа
на общите икономически политики, които допринасят за постигането на целите, залегнали в
Договорите на ЕС. Тези цели включват опазване на околната среда.
С оглед на това в ЕЦБ имаме три основни цели, които ръководят работата ни по изменението
на климата: управление и редуциране на финансовите рискове, свързани с изменението на
климата, и оценка на икономическото му въздействие; стимулиране на устойчиво
финансиране в подкрепа на организиран преход към нисковъглеродна икономика; споделяне
на нашите експертни знания и опит за насърчаване на промени в поведението в по-общ план.
Именно тези цели ни помагат да гарантираме, че политиките ни са ефикасни, легитимни и
подходящи за променящия се свят.
За да постигнем целите си, ни е необходим солиден и задълбочен анализ на последиците от
изменението на климата. Знаем обаче, че са необходими спешни действия и няма време за
отлагане. Затова се стремим да подобрим моделите си и да съберем повече данни, за да бъдат по-добре отчетени рисковете, произтичащи от изменението на климата. Това означава, че
стратегията и действията ни във връзка с климатичните промени ще се развиват естествено с
течение на времето.
Програмата на ЕЦБ във връзка с изменението на климата представя подробно приоритетите и
дейностите, чрез които тези цели ще бъдат осъществени на практика. В нея са включени
всички наши текущи дейности във връзка с климатичните промени, организирани в шест
стратегически приоритетни области, предназначени да осигурят постигането на основните ни
цели. Програмата ще бъде актуализирана редовно със завършването на дейностите, така че
да можем текущо да анализираме развитието на обстоятелствата в различни области. В
своята съвкупност тези действия ще ни помогнат да изпълним ролята си в борбата с
изменението на климата, справяйки се с непосредствената задача да подготвим икономиката
си за онова, което предстои, и да спомогнем като цяло за едно по-устойчиво бъдеще.

Нашите стратегически цели и програмата на ЕЦБ във връзка с изменението на климата 1

1.

Оценка на макроикономическото въздействие на изменението на климата и политики за редуциране на това въздействие върху инфлацията и реалната икономика

Действие

1

A.

Оценка на въздействието на политиките за редуциране на
последиците от изменението на климата върху макроикономическите
и фискалните прогнози на експертите на Евросистемата/ЕЦБ *

B.

Включване на съображения, свързани с климата, в
макроикономическото моделиране с цел симулиране на политики *

C.

Оценка на въздействието на енергийния преход (включително цените
на въглеродните емисии) върху енергийните цени, инфлацията,
производството и паричната политика

2022

2023

Периодично; редовни
публикации

Действията, които са включени в „Подробна пътна карта на действията, свързани с изменението на климата“, са
отбелязани със звездичка (*).
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D.

Оценка на въздействието на изменението на климата и на политиките
за редуциране на последиците върху световните пазари на суровини
и финансовите пазари

E.

Анализ на средносрочното и дългосрочното икономическо
въздействие на изменението на климата и на зеления преход

F.

Наблюдение и принос в обсъждането на политики (по-специално,
определянето на цените на въглеродните емисии), свързани с
изменението на климата, в ЕС и на международни форуми

2.

Периодично

Периодично

Подобряване на наличността и качеството на данните за климата, така че свързаните с него рискове и възможности да бъдат по-добре установявани и управлявани

Действие
A.

2022

Разработване на експериментални показатели от данни, които да се
използват в анализи, свързани с изменението на климата *

2023
Разработване
на
колекции
статистически
данни до 2024 г.

B.

Набавяне на търговски данни, свързани с изменението на климата,
които ЕЦБ да използва

C.

Оценка на данните, които ще се използват в анализа на свързания с
Периодично
прехода и физическия риск

3.

Усъвършенстване на оценката на финансовия риск, свързан с изменението на
климата
Действие

A.

Периодично

2022

Разработване и провеждане на (пилотен) стрес тест на баланса
на Евросистемата, свързан с изменението на климата *

2023
Редовни
климатични
стрес
тестове

B.

Преглед и оценка на свързаните с климата рискове в кредитните
рейтинги; разработване на минимални стандарти за вътрешни
системи за кредитна оценка *

Въвеждане на
изисквания в рамката
на Евросистемата,
ако е необходимо

C.

Наблюдение на свързаните с климата рискове за финансовата
система
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D.

Разработване и провеждане на климатични стрес тестове на фиМакропруденциални Стрес тест
нансовата система
по пакета
и надзорни стрес
тестове

„Подготвени
за цел 55“

E.

Провеждане на надзорни оцени и последващи действия във
връзка с капацитета на банките за управление на свързания с
климата риск (включително тематичен преглед на свързания с
климата и околната среда риск, целеви преглед на търговските
недвижими имоти и проверки на място)

Писма с обратна

Редовни

информация и

надзорни

евентуални

оценки

изисквания към
банките

F.

Разработване и споделяне на най-добри практики в стратегиите
на банките за свързания с климата риск, институционалното
управление, управлението на риска и оповестяването

Периодично; редовни публикации

G.

Оценка и проследяване на изпълнението от страна на банките
на надзорните очаквания на ЕЦБ по отношение на свързаните с
изменението на климата оповестявания и на спазването на
регулаторните стандарти

Периодично; редовни публикации и

H.

Пълно интегриране на рисковете, свързани с климата, в
надзорните методологии и процеси

Периодично; редовни публикации

I.

Принос за разработването на политики за включване на
рисковете, свързани с климата, в пруденциалната рамка

Периодично; редовни публикации

писма с обратна информация до
банките

4. Разглеждане на варианти за операции по паричната политика и оценка на въздействието от изменението на климата върху паричната политика
Действие
A.

Въвеждане на оповестяване във връзка с
изменението на климата като изискване за
допустимост в рамката за обезпечения и при
покупките на активи *

2022

2023

Разработване

Период на приспособяване

на политики

(изпълнението зависи от
графика на Директивата за
корпоративното отчитане
във връзка с устойчивостта)

B.

C.

Рискове, свързани с климата, в рамката за
обезпеченията: обмисляне на предложения за
политики *
Отчитане на изменението на климата при
покупките на активи на корпоративния сектор *

Редовни прегледи и корекции,
ако е целесъобразно
Разработване

Адаптиране

на

на рамката

предложения
D.

Оценка на въздействието от изменението на
климата върху позицията на паричната политика и
нейния трансмисионен механизъм (като
подточка в точка 1Б) *
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5. Анализ и принос в разискването на политики за засилване на екологосъобразното финансиране
Действие
A.

Оценка на ролята на инструментите за екологосъобразно
финансиране и на инвеститорите за финансиране на прехода към
икономика на нетни нулеви емисии и други свързани политики

B.

Изследване на потенциалната роля на централните банки на
финансовите пазари и в екологосъобразните иновации

C.

Наблюдение и принос в разискванията на равнище ЕС и в
международен план на политики за засилване на
екологосъобразното и устойчиво финансиране, включително чрез
анализи, на които да се опират решенията на ЕЦБ за политиките

2022

2023

Периодично; редовни
публикации

Периодично

6. Засилване на прозрачността и насърчаване на най-добрите практики за намаляване на екологичния отпечатък
Действие

2022

A. Оповестяване на свързана с климата информация за програмата

2023
Годишни

за закупуване на активи на корпоративния сектор * и
деноминираните в евро портфейли на Евросистемата, несвързани
с паричната политика

публикации

B. Инвестиране на портфейлите на ЕЦБ, несвързани с паричната

Периодично; годишни цели

C. Изготвяне и представяне на оповестяванията на ЕЦБ относно

Периодично; годишни публикации

D. Постигане на целите на ЕЦБ за институционална устойчивост в

Крайна цел през 2030 г.; годишни

политика, по устойчив и отговорен начин

институционалната устойчивост

съответствие с Парижкото споразумение

публикации

E. Засилване на екологичната устойчивост на наличнопаричното

Периодично

F. Осигуряване на ефикасна и прозрачна комуникация с основните

Периодично; редовни публикации

обращение

адресати по свързаните с изменението на климата теми
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