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Autoritățile guvernamentale și legiuitorii dețin responsabilitatea principală pentru combaterea schim-
bărilor climatice și dispun de cele mai adecvate instrumente pentru soluționarea acestei probleme. 
Cu toate acestea, trebuie să ne îndeplinim cu toții rolul în această privință, inclusiv BCE. 

Schimbările climatice și tranziția la o economie mai ecologică afectează obiectivul nostru principal 
privind menținerea stabilității prețurilor, dat fiind impactul acestora asupra economiei noastre, precum 
și asupra profilului de risc și a valorii activelor din bilanțul Eurosistemului. În calitate de autoritate de 
supraveghere, este de datoria noastră să contribuim la siguranța și soliditatea sectorului bancar prin 
asigurarea faptului că sectorul a efectuat preparativele corespunzătoare pentru gestionarea riscurilor 
legate de schimbările climatice. De asemenea, în calitate de instituție europeană, acționând în cadrul 
mandatului nostru și fără a aduce atingere obiectivului nostru principal, este de datoria noastră să ne 
îndeplinim rolul în sprijinirea politicilor economice generale care contribuie la realizarea 
obiectivelor UE bazate pe Tratate. Printre aceste obiective se numără protecția mediului. 

În acest sens, la BCE avem trei obiective principale care orientează activitatea noastră privind 
schimbările climatice: gestionarea și atenuarea riscurilor financiare asociate cu schimbările climatice 
și evaluarea impactului economic al acestora, promovarea finanțării durabile pentru a sprijini o 
tranziție ordonată către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și împărtășirea expertizei 
noastre pentru a încuraja schimbări de comportament mai ample. Aceste obiective ne ajută să ne 
asigurăm că politicile noastre sunt eficace, legitime și adecvate pentru o lume în schimbare. 

Pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obiectivele, avem nevoie de o analiză solidă și aprofundată a im-
pactului schimbărilor climatice. Știm însă că sunt necesare măsuri urgente și că timpul este prețios. 
Acesta este motivul pentru care depunem eforturi în vederea îmbunătățirii modelelor noastre și a co-
lectării mai multor date pentru a ține seama mai bine de riscurile generate de schimbările climatice, 
ceea ce înseamnă că strategia și acțiunile noastre în contextul schimbărilor climatice vor evolua în 
mod firesc în timp. 

Agenda noastră la nivelul BCE privind schimbările climatice prezintă în detaliu prioritățile și activitățile 
care ne vor ajuta să punem în practică aceste obiective. Aceasta include toate activitățile noastre în 
curs legate de schimbările climatice, grupate în jurul a șase domenii prioritare strategice care vizează 
îndeplinirea obiectivelor noastre principale. Agenda va fi actualizată periodic pe măsură ce acțiunile 
sunt finalizate, ceea ce ne va permite să reflectăm, în paralel, asupra noilor evoluții din diferite 
domenii. Toate aceste acțiuni combinate ne vor ajuta să ne îndeplinim rolul în combaterea 
schimbărilor climatice prin realizarea misiunii care ne revine, respectiv aceea de a pregăti economia 
noastră pentru ceea ce urmează și de a contribui la un viitor mai durabil în ansamblu. 
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Obiectivele noastre strategice și agenda la nivelul BCE privind schimbările climatice1 

 

 

 

1. Evaluarea impactului macroeconomic al schimbărilor climatice și al politicilor de 
atenuare asupra inflației și a economiei reale 

 

1   Acțiunile care sunt incluse în „Foaia de parcurs detaliată privind acțiunile legate de schimbările climatice” sunt marcate cu un 
asterisc (*). 

Acțiune 2022 2023 

A.     Evaluarea impactului politicilor de atenuare a schimbărilor climatice asupra 
proiecțiilor macroeconomice și fiscale ale experților Eurosistemului/BCE* 

  

B.     Includerea unor considerații legate de schimbările climatice în modelarea 
macroeconomică în scopul simulărilor politicilor* 

 

C.     Evaluarea impactului tranziției energetice (inclusiv al prețurilorcarbonului) 
asupra prețurilor produselor energetice, a inflației, a producției și a politicii 
monetare 

Recurentă; publicații periodice 

D.     Evaluarea impactului schimbărilor climatice și al politicilor de atenuare 
asupra piețelor materiilor prime și financiare internaționale 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.ro.pdf
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2. Îmbunătățirea disponibilității și a calității datelor privind schimbările climatice pentru 
a identifica și a gestiona mai bine riscurile și oportunitățile legate de schimbările 
climatice 

 

3. Optimizarea evaluării riscurilor financiare legate de schimbările climatice 

Acțiune 2022 2023 

A.     Elaborarea și efectuarea unei testări la stres (pilot) privind schimbările 
climatice a bilanțului Eurosistemului* 

 

Testarea 

periodică la 

stres privind 

schimbările 

climatice 

B.     Analizarea și evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice în 
ratingurile de credit; elaborarea unor standarde minime pentru sistemele 
interne de evaluare a creditului* 

 

Introducerea de 

cerințe în cadrul 

Eurosistemului, dacă 

este necesar 

C.     Monitorizarea riscurilor legate de schimbările climatice la adresa 
sistemului financiar 

Recurentă; publicații bianuale 

D.     Elaborarea și efectuarea de testări la stres privind schimbările climatice 
ale sistemului financiar 

Testări la stres 

macroprudențiale 

și în scopul 

supravegherii 

Testarea la 

stres aferentă 

pachetului „Fit 

for 55” 

E.     Analizarea impactului economic pe termen mediu și lung al schimbărilor 
climatice și al tranziției ecologice 

Recurentă 

F.     Monitorizarea și contribuirea la dezbaterile privind politicile legate de 
schimbările climatice (în special stabilirea prețului carbonului) în cadrul 
forurilor UE și internaționale 

Recurentă 

Acțiune 2022 2023 

A.     Elaborarea unor indicatori de date experimentali în vederea utilizării în 
cadrul analizei legate de schimbările climatice* 

 

Elaborarea  

de colecții de 

date statistice 

până în 2024 

B.     Achiziționarea de date comerciale legate de schimbările climatice în 
vederea utilizării de către BCE Recurentă 

C.     Evaluarea datelor în vederea utilizării în analiza riscului de tranziție și a 
riscului fizic Recurentă 
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E.     Efectuarea de evaluări în scopul supravegherii și adoptarea de măsuri în 
urma acestora cu privire la capacitățile băncilor de gestionare a riscurilor 
asociate schimbărilor climatice (inclusiv o analiză tematică a riscurilor 
legate de schimbările climatice și a celor de mediu, o analiză țintită a 
proprietăților imobiliare comerciale și inspecții la fața locului) 

Scrisori de 

feedback și 

posibile cerințe 

pentru bănci 

Evaluări 

periodice în 

scopul 

supravegherii 

F.     Elaborarea și schimbul de bune practici cu privire la strategiile băncilor 
privind riscurile asociate schimbărilor climatice, guvernanță, gestionarea 
riscurilor și publicarea de informații 

Recurentă; publicații periodice 

G.     Evaluarea și monitorizarea alinierii băncilor la așteptările în materie de 
supraveghere ale BCE în ceea ce privește publicarea informațiilor legate 
de schimbările climatice și conformitatea cu standardele de 
reglementare 

Recurentă; publicații periodice și 

scrisori de feedback pentru bănci 

H.     Integrarea deplină a riscurilor asociate schimbărilor climatice în 
metodologiile și procesele de supraveghere 

Recurentă; publicații periodice 

I.      Contribuirea la elaborarea politicilor în vederea integrării riscurilor legate 
de schimbările climatice în cadrul prudențial 

Recurentă; publicații periodice 

 

4. Luarea în considerare a opțiunilor pentru operațiunile de politică monetară și 
evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra politicii monetare 

Acțiune 2022 2023 

A.     Introducerea publicării informațiilor privind schimbările climatice ca 
cerință de eligibilitate în cadrul de garantare și achizițiile de active* 

Elaborarea 

politicilor 

Perioada de adaptare 

(punerea în aplicare în 

funcție de calendarul 

Directivei privind 

raportarea de către 

întreprinderi de informații 

privind durabilitatea) 

B.     Riscurile legate de schimbările climatice în cadrul de garantare: 
analizarea propunerilor de politici* 

 Revizuiri și ajustări 

periodice, dacă este 

necesar 

C.     Luarea în considerare a schimbărilor climatice în achizițiile de 
active din sectorul corporativ* 

Elaborarea 

de 

propuneri 

Adaptarea 

cadrului 

 

D.     Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra orientării și a 
mecanismului de transmisie a politicii monetare (ca subpunct al 
punctului 1B)* 

  

 

5. Analizarea și contribuirea la dezbaterile privind politicile în vederea extinderii 
finanțării ecologice  

Acțiune 2022 2023 
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A.     Evaluarea rolului instrumentelor financiare ecologice și al investitorilor în 
finanțarea tranziției către o economie cu emisii nete zero și alte politici 
conexe 

Recurentă; publicații periodice 

B.     Efectuarea de studii privind rolul posibil al băncilor centrale pe piețele 
financiare și în procesul de inovare ecologică 

  

C.     Monitorizarea și contribuirea la dezbaterile privind politicile la nivelul UE 
și pe plan internațional în vederea extinderii finanțării ecologice și 
durabile, inclusiv prin desfășurarea de activități analitice pentru a 
fundamenta pozițiile BCE în materie de politici 

Recurentă 

 

6. Sporirea transparenței și promovarea celor mai bune practici pentru a reduce 
impactul asupra mediului 

Acțiune 2022 2023 

A. Publicarea informațiilor legate de schimbările climatice cu privire la 
programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ* și 
portofoliile Eurosistemului exprimate în euro care nu au legătură cu 
politica monetară 

 Publicații 

anuale 

B. Investirea într-un mod sustenabil și responsabil a portofoliilor BCE care 
nu au legătură cu politica monetară 

Recurentă; ținte anuale 

C. Elaborarea și raportarea de către BCE de informații privind 
sustenabilitatea 

Recurentă; publicații anuale 

D. Îndeplinirea obiectivelor legate de sustenabilitate ale BCE aliniate la 
Acordul de la Paris 

Obiectiv final în 2030; publicații 

anuale 

E. Creșterea sustenabilității ecologice a ciclului numerarului Recurentă 

F.     Asigurarea unei comunicări eficace și transparente cu publicul-cheie în 
ceea ce privește aspectele legate de schimbările climatice 

Recurentă; publicații periodice 
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