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Za spopadanje s podnebnimi spremembami so prvenstveno odgovorne vlade in zakonodajalci, ki 
imajo za reševanje tega vprašanja na voljo tudi najustreznejša orodja. Vseeno moramo k boju proti 
podnebnim spremembam prispevati vsi in to vključuje tudi ECB. 

Podnebne spremembe in prehod v bolj zeleno gospodarstvo vplivajo na naš glavni cilj vzdrževanja 
cenovne stabilnosti, ker vplivajo na naše gospodarstvo ter na tveganost in vrednost sredstev v bilanci 
stanja Eurosistema. Kot nadzorni organ imamo dolžnost, da prispevamo k varnosti in trdnosti 
bančnega sektorja, zato moramo skrbeti, da je dobro pripravljen na obvladovanje podnebnih tveganj. 
Poleg tega imamo kot evropska institucija dolžnost, da v okviru mandata, in če to ni v nasprotju z 
našim osnovnim ciljem, podpiramo splošne ekonomske politike, ki prispevajo k doseganju ciljev EU, 
opredeljenih v Pogodbi. Eden teh ciljev je tudi varstvo okolja. 

Skladno s tem smo si v ECB zastavili tri temeljne cilje, ki usmerjajo naše delo v zvezi s podnebnimi 
spremembami: (i) upravljati in zmanjševati finančna tveganja, ki so povezana s podnebnimi 
spremembami, in ocenjevati njihov ekonomski vpliv, (ii) spodbujati uporabo trajnostnega financiranja 
za podporo urejenemu prehodu v nizkoogljično gospodarstvo ter (iii) z našim strokovnim znanjem 
spodbujati širše spremembe v ravnanju. S pomočjo teh ciljev zagotavljamo, da so naše politike 
učinkovite, legitimne in primerne za svet, ki se spreminja. 

Da bi zastavljene cilje lahko dosegli, moramo najprej temeljito in zanesljivo analizirati učinke podneb-
nih sprememb. Hkrati se zavedamo, da moramo ukrepati hitro in da časa ni na pretek. Zato izboljšu-
jemo naše modele in zbiramo podatke, da bi lahko bolje upoštevali tveganja, ki izhajajo iz podnebnih 
sprememb. To pomeni, da bomo našo strategijo in ukrepe za boj proti podnebnim spremembam v 
prihodnje vsekakor prilagajali in izpopolnjevali. 

V naši podnebni agendi, ki velja za celotno ECB, so podrobno opredeljene prednostne naloge in 
dejavnosti, ki nam bodo pomagali prevesti zastavljene cilje v prakso. Agenda vključuje vse 
dejavnosti, ki jih v zvezi s podnebnimi spremembami že izvajamo. Zbrane so v šest strateških 
prednostnih področij, ki so potrebna za doseganje naših temeljnih ciljev. Agendo bomo ob 
dokončanju vsake dejavnosti redno posodabljali, da bomo lahko upoštevali nova dogajanja na 
različnih področjih. Z vsemi temi dejavnostmi skupaj bomo prispevali svoj del k boju proti podnebnim 
spremembam in izvajali nalogo, ki je pred nami, namreč da pripravimo naše gospodarstvo na izzive, 
ki nas čakajo, in da prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti nasploh. 
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Naši strateški cilji in agenda za celotno ECB na področju podnebnih sprememb1 

 

 

1. Analizirati makroekonomski vpliv podnebnih sprememb in preventivnih politik na 
inflacijo in realno gospodarstvo 

 

1   Dejavnosti, ki so zajete v »podrobnem razporedu dejavnosti v zvezi s podnebnimi spremembami«, so označeni z zvezdico 
(*). 

Dejavnost 2022 2023 

A.     Preučiti, kako preventivne podnebne politike vplivajo na makroekonomske 
in javnofinančne projekcije strokovnjakov Eurosistema/ECB * 

  

B.     Vključiti učinke podnebnih sprememb v makroekonomsko modeliranje za 
namene simulacij politike * 

 

C.     Analizirati vpliv energetskega prehoda (vključno s cenami ogljika) na cene 
energentov, inflacijo, gospodarsko aktivnost in denarno politiko 

Ponavljajoče, redne objave 

D.     Preučiti vpliv podnebnih sprememb in podnebnih politik na svetovne 
blagovne in finančne trge 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.en.pdf
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2. Pridobiti več podatkov o podnebju in izboljšati njihovo zanesljivost, da bi lahko bolje 
prepoznavali in obvladovali podnebna tveganja in priložnosti 

3. Izboljšati analizo finančnih tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami 

Dejavnost 2022 2023 

A.     Razviti in izvesti (pilotni) podnebni stresni test bilance stanja Eurosistema * 

 
Redni 

podnebni 

stresni testi 

B.     Pregledati in ovrednotiti podnebna tveganja v bonitetnih ocenah, razviti 
minimalne standarde za lastne bonitetne sisteme * 

 

Po potrebi uvesti 

zahteve v okvir 

Eurosistema 

C.     Spremljati podnebna tveganja, ki vplivajo na finančni sistem Ponavljajoče, polletne objave 

D.     Razviti in izvajati podnebne stresne teste finančnega sistema Makrobonitetni 

in nadzorniški 

stresni testi 

Stresni test 

svežnja 

»Pripravljeni 

na 55« 

E.     Izvajati nadzorniške ocene in nadaljnje ukrepanje na področju zmogljivosti 
bank za upravljanje podnebnih tveganj (to zajema tematski pregled 
podnebnih in okoljskih tveganj, ciljno usmerjeni pregled poslovnih 
nepremičnin in inšpekcijske preglede na kraju samem); 

Sporočila 

bankam o 

rezultatih in 

morebitne 

zahteve za 

banke 

Redne 

nadzorniške 

ocene 

E.     Analizirati srednjeročne do dolgoročne gospodarske posledice podnebnih 
sprememb in zelenega prehoda 

Ponavljajoče 

F.     Spremljati razprave o podnebnih politikah (zlasti o ceni ogljika) v EU in na 
mednarodnih forumih ter prispevati k tem razpravam Ponavljajoče 

Dejavnost 2022 2023 

A.     Razviti eksperimentalne podatkovne kazalnike za uporabo v analizah v 
zvezi s podnebnimi spremembami * 

 

Razviti  

zbiranje 

statističnih 

podatkov do 

leta 2024 

B.     Pridobiti komercialne podatke v zvezi s podnebnimi spremembami za 
uporabo v ECB Ponavljajoče 

C.     Pregledati podatke, ki jih je mogoče uporabiti v analizah tveganj zelenega 
prehoda in fizičnih tveganj Ponavljajoče 
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F.     Razviti in izmenjevati najboljše prakse na področjih bančnih podnebnih 
strategij, notranjega upravljanja, upravljanja tveganj in razkritij 

Ponavljajoče, redne objave 

G.     Oceniti in spremljati skladnost bank z nadzorniškimi pričakovanji ECB 
glede podnebnih razkritij in njihovo izpolnjevanje regulativnih standardov 

Ponavljajoče, redne objave in 

sporočila bankam o rezultatih 

H.     V celoti vključiti podnebna tveganja v nadzorniške metodologije in procese Ponavljajoče, redne objave 

I.      Prispevati k razvoju politik za vključitev podnebnih tveganj v bonitetni 
okvir 

Ponavljajoče, redne objave 

4. Preučiti različne možnosti za operacije denarne politike in analizirati vpliv podnebnih 
sprememb na denarno politiko 

Dejavnost 2022 2023 

A.     Uvesti podnebna razkritja kot zahtevo za to, da je finančno 
premoženje primerno za zavarovanje terjatev in za nakupe * 

Oblikovati 

politike 

Prilagoditveno obdobje 

(izvajanje je odvisno od 

časovnice direktive o 

poročanju podjetij o 

trajnostnosti) 

B.     Podnebna tveganja v sistemu zavarovanja terjatev: preučiti različne 
predloge za politike * 

 Redni pregledi in 

prilagoditve, če so 

potrebne 

C.     Upoštevati podnebne spremembe pri nakupih vrednostnih papirjev 
podjetniškega sektorja * 

Oblikovati 

predloge 

Prilagoditi 

okvir 

 

D.     Oceniti vpliv podnebnih sprememb na naravnanost denarne politike 
in na transmisijski mehanizem (kot podpostavka točke 1B) * 

  

5. Prispevati k razpravam o politikah s ciljem, da se poveča obseg zelenega financiranja  

Dejavnost 2022 2023 

A.     Analizirati vlogo zelenih finančnih instrumentov in vlagateljev pri 
financiranju prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo ter druge s 
tem povezane politike 

Ponavljajoče, redne objave 

B.     Raziskati, kakšno vlogo bi centralne banke lahko opravljale na finančnih 
trgih in pri zelenih inovacijah 

  

C.     Prispevati k razpravam o politikah na ravni EU in na mednarodni ravni, 
da bi okrepili zeleno in trajnostno financiranje, med drugim z analitičnim 
delom, ki je podlaga za oblikovanje politik ECB 

Ponavljajoče 

6. Povečati transparentnost in spodbujati najboljše prakse za zmanjšanje vpliva na 
okolje 

Dejavnost 2022 2023 



Podnebna agenda ECB 5 

A. Razkrivati podnebne informacije o programu nakupa vrednostnih 
papirjev podjetniškega sektorja * in o eurskih portfeljih Eurosistema, ki 
niso povezani z denarno politiko 

 Letne 

objave 

B. Trajnostno in odgovorno investirati portfelje ECB, ki niso povezani z 
denarno politiko 

Ponavljajoče, letni cilji 

C. Pripravljati razkritja ECB o korporativni trajnostnosti in poročati o njih Ponavljajoče, letne objave 

D. Doseči cilje o korporativni trajnostnosti, usklajene s Pariškim 
sporazumom 

Končni cilj je leto 2030, letne 

objave 

E. Povečati okoljsko trajnost gotovinskega cikla Ponavljajoče 

F.     Zagotoviti učinkovito in transparentno komuniciranje s ključnimi ciljnimi 
skupinami o podnebnih zadevah 

Ponavljajoče, redne objave 
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Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir. 

Za terminologijo glej glosar ECB (samo v angleščini). 

http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/index.en.html



