ESB-ov klimatski plan, 2022.
4. srpnja 2022.

Za odgovor na klimatske promjene u prvom su redu mjerodavne vlade i zakonodavci, koji raspolažu
najprimjerenijim alatima za to. Međutim, svi moramo dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena, a to uključuje i ESB.
Klimatske promjene i prijelaz na zelenije gospodarstvo utječu na naš primarni cilj održavanja
stabilnosti cijena zbog njihova utjecaja na naše gospodarstvo te na profil rizičnosti i vrijednost
imovine u bilanci Eurosustava. Naša je dužnost, kao nadzornog tijela, pridonijeti sigurnosti i
pouzdanosti bankarskog sektora tako što ćemo se pobrinuti za to da se u njemu provedu
odgovarajuće pripreme za upravljanje klimatskim rizikom. Nadalje, kao europska institucija dužni
smo, u okviru svojih ovlasti i ne dovodeći u pitanje svoj primarni cilj, podupirati opće ekonomske
politike koje pridonose ostvarenju ciljeva EU-a zasnovanih na Ugovorima. Ti ciljevi uključuju zaštitu
okoliša.
S obzirom na to, ESB u aktivnostima povezanima s klimatskim promjenama ima tri glavna cilja:
upravljanje financijskim rizicima povezanima s klimatskim promjenama, smanjenje tih rizika i
procjena njihova utjecaja na gospodarstvo; promicanje održivog financiranja kako bi se podupro
uredni prijelaz na niskougljično gospodarstvo; te dijeljenje stručnog znanja u poticanju šire promjene
ponašanja. Ti ciljevi pridonose djelotvornosti i legitimnosti naših politika te njihovoj primjerenosti u
svijetu koji se stalno mijenja.
Kako bismo ostvarili svoje ciljeve, treba nam pouzdana i temeljita analiza utjecaja klimatskih promjena. Istodobno znamo da treba hitno djelovati i da nema vremena za gubljenje. Zato nastojimo poboljšati svoje modele i prikupiti više podataka kako bismo bolje uzeli u obzir rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena. To znači da će se naša strategija i aktivnosti u suočavanju s klimatskim promjenama razvijati s vremenom.
U klimatskom planu na razini cijelog ESB-a opisuju se prioriteti i aktivnosti koji će nam pomoći u
ostvarenju tih ciljeva. On sadržava sve naše tekuće aktivnosti povezane s klimatskim promjenama
podijeljene na šest strateških prioritetnih područja, koja zajednički pridonose ostvarenju naših glavnih
ciljeva. Plan će se po dovršetku svake aktivnosti redovito posuvremenjivati, što će nam omogućiti da
u hodu razmatramo nova kretanja na različitim područjima. Sve to pomoći će nam da pridonesemo
borbi protiv klimatskih promjena svojim radom, odnosno pripremom gospodarstva za ono što dolazi i,
općenito, doprinosom održivijoj budućnosti.

Naši strateški ciljevi i plan na razini ESB-a u vezi s klimatskim promjenama 1

1.

Procjena makroekonomskog utjecaja klimatskih promjena i politika za njihovo
ublažavanje na inflaciju i realno gospodarstvo

Aktivnost

1

2022.

2023.

A.

Procjena utjecaja politika za ublažavanje klimatskih promjena na
makroekonomske i fiskalne projekcije stručnjaka Eurosustava odnosno
ESB-a *

B.

Uključivanje pitanja klimatskih promjena u makroekonomsko modeliranje
za potrebe simulacije politike *

C.

Procjena utjecaja energetske tranzicije (uključujući cijene ugljika) na cijene Ponavlja se; redovite objave
energije, inflaciju, proizvodnju i monetarnu politiku

Aktivnosti obuhvaćene Detaljnim hodogramom aktivnosti povezanih s klimatskim promjenama označene su zvjezdicom (*).
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D.

Procjena utjecaja klimatskih promjena i politika za njihovo ublažavanje na
globalna tržišta sirovina i financijska tržišta

E.

Analiza srednjoročnog i dugoročnog utjecaja klimatskih promjena i zelene
tranzicije na gospodarstvo

F.

Praćenje rasprava o politikama povezanima s klimatskim promjenama
(posebno o određivanju cijene ugljika) unutar foruma EU-a i međunarodnih Ponavlja se
foruma te doprinos tim raspravama

2.

Ponavlja se

Povećanje dostupnosti i kvalitete podataka o klimi radi točnijeg utvrđivanja rizika i
mogućnosti povezanih s klimatskim promjenama te upravljanja njima

Aktivnost
A.

2022.

Razvoj eksperimentalnih pokazatelja za uporabu u analizi povezanoj s
klimatskim promjenama *

2023.
Razvoj
zbirki
statističkih
podataka do
2024.

B.

Prikupljanje komercijalnih podataka povezanih s klimatskim promjenama za
Ponavlja se
ESB-ovu uporabu

C.

Procjena podataka za uporabu u analizi tranzicijskog i fizičkog rizika

3.

Ponavlja se

Poboljšanje procjene financijskih rizika povezanih s klimatskim promjenama
Aktivnost

A.

2022.

Izrada i provedba (oglednog) testiranja otpornosti bilance Eurosustava na
klimatski stres *

2023.
Redovito
testiranje
otpornosti na
klimatski stres

B.

Provjera i procjena rizika povezanih s klimatskim promjenama u kreditnim
rejtinzima; izrada minimalnih standarda za interne sustave za kreditnu
procjenu *

C.

Praćenje rizika za financijski sustav povezanih s klimatskim promjenama

D.

Izrada testiranja otpornosti financijskog sustava na klimatski stres i njegova provedba

Uvođenje zahtjeva u
okvir Eurosustava (po
potrebi)

Ponavlja se; dvogodišnje objave
Makrobonitetno

Testiranje

i nadzorno

otpornosti na

testiranje

stres

otpornosti na

povezano s

stres
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paketom Fitfor-55
E.

Provedba nadzornih procjena i daljnjih aktivnosti u vezi sa sposobnošću
banaka za upravljanje klimatskim rizikom (uključujući tematsku provjeru
klimatskog i okolišnog rizika, ciljanu provjeru poslovnih nekretnina i
nadzore na licu mjesta)

Pisma s

Redovite

povratnim

nadzorne

informacijama i

procjene

mogući zahtjevi
za banke
F.

Razvoj i dijeljenje najbolje prakse banaka u vezi s klimatskim rizikom:
strategije, unutarnje upravljanje, upravljanje rizicima i objavljivanje
informacija

Ponavlja se; redovite objave

G.

Procjena usklađenosti banaka s nadzornim očekivanjima ESB-a koja se
odnose na objavljivanje informacija povezanih s klimatskim promjenama i
usklađenost s regulatornim standardima te povezane daljnje aktivnosti

Ponavlja se; redovite objave i
pisma bankama s povratnim
informacijama

H.

Potpuno uključivanje klimatskog rizika u nadzorne metodologije i postupke Ponavlja se; redovite objave

I.

Doprinos oblikovanju politike u vezi s uključivanjem rizika povezanih s
klimatskim promjenama u bonitetni okvir

Ponavlja se; redovite objave

4. Razmatranje mogućnosti povezanih s operacijama monetarne politike i procjena
utjecaja klimatskih promjena na monetarnu politiku
Aktivnost
A.

Uvođenje objavljivanja informacija povezanih s klimatskim
promjenama kao zahtjeva za prihvatljivost u okviru za kolateral i
kupnji vrijednosnih papira *

2022.

2023.

Oblikovanje Razdoblje prilagodbe
politika

(provedba ovisi o
vremenskom okviru
primjene direktive o
korporativnom izvještavanju
o održivosti)

B.

C.

D.

Rizici povezani s klimatskim promjenama u okviru za kolateral:
razmatranje prijedloga povezanih s politikom *
Uzimanje klimatskih promjena u obzir u kupnjama vrijednosnih
papira korporativnog sektora *

Redovite provjere i, po
potrebi, prilagodbe
Izrada

Prilagodba

prijedloga

okvira

Procjena utjecaja klimatskih promjena na karakter i transmisijski
mehanizam monetarne politike (kao podstavka točke 1.B) *

5. Provedba analiza i sudjelovanje u raspravama o politikama s ciljem povećanja
zelenog financiranja
Aktivnost

ESB-ov klimatski plan

2022.

2023.

4

A.

Procjena uloge zelenih financijskih instrumenata i ulagača u financiranju
Ponavlja se; redovite objave
prijelaza na klimatski neutralno gospodarstvo te druge povezane politike

B.

Istraživanje potencijalne uloge središnjih banaka na financijskim
tržištima i u zelenim inovacijama

C.

Praćenje rasprava o politikama na razini EU-a i u međunarodnim
forumima radi povećanja zelenog i održivog financiranja, među ostalim
analitičkim aktivnostima u osnovi stajališta politike ESB-a, i doprinos tim
raspravama

Ponavlja se

6. Povećanje transparentnosti i poticanje najbolje prakse smanjenja utjecaja na okoliš
Aktivnost

2022.

A. Objavljivanje informacija povezanih s klimatskim promjenama u vezi s

2023.
Godišnje

programom kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora * i
portfeljima Eurosustava koji su nominirani u eurima i koji se ne drže za
potrebe monetarne politike

objave

B. Održivo i odgovorno ulaganje u ESB-ove portfelje koji se ne drže za

Ponavlja se; godišnji ciljevi

C. Izrada i dostavljanje izvješća ESB-a o održivosti

Ponavlja se; godišnje objave

D. Postizanje korporativnih ciljeva održivosti usklađenih s Pariškim

Krajnji cilj u 2030.; godišnje objave

E. Povećanje okolišne održivosti gotovinskog ciklusa

Ponavlja se

F. Učinkovita i transparentna komunikacija s ključnim ciljnim skupinama o

Ponavlja se; redovite objave

potrebe monetarne politike

sporazumom

pitanjima povezanima s klimatskim promjenama
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