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Οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες φέρουν, κατά κύριο λόγο, την ευθύνη για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, ενώ επίσης διαθέτουν τα καταλληλότερα εργαλεία για να επιλύσουν το εν λόγω ζή-
τημα. Ωστόσο, όλοι πρέπει να συμβάλλουν στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβα-
νομένης της ΕΚΤ. 

Η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία επηρεάζουν τον πρωταρχικό 
μας στόχο, δηλαδή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, λόγω των επιπτώσεων που έχουν για 
την οικονομία μας καθώς και για το προφίλ κινδύνου και την αξία των στοιχείων ενεργητικού στον 
ισολογισμό του Ευρωσυστήματος. Ως εποπτική αρχή, καθήκον μας είναι να συμβάλλουμε στην 
ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού τομέα, διασφαλίζοντας ότι ο κλάδος έχει προετοιμαστεί 
επαρκώς για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Επιπλέον, ως ευρωπαϊκό 
θεσμικό όργανο, ενεργώντας εντός των ορίων της εντολής που μας έχει ανατεθεί και με την 
επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου μας, έχουμε το καθήκον να στηρίζουμε τις γενικές οικονομικές 
πολιτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη των προβλεπόμενων στη Συνθήκη στόχων της ΕΕ. Στους 
εν λόγω στόχους περιλαμβάνεται και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Για αυτόν τον λόγο, στην ΕΚΤ έχουμε τρεις βασικούς στόχους που καθοδηγούν το έργο μας για την 
κλιματική αλλαγή: τη διαχείριση και τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεών της, την 
προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης προς στήριξη μιας συντεταγμένης μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την προσφορά της εμπειρογνωμοσύνης μας για την 
προώθηση ευρύτερων αλλαγών στη συμπεριφορά. Αυτοί οι στόχοι μάς βοηθούν να διασφαλίσουμε 
ότι οι πολιτικές μας είναι αποτελεσματικές, θεμιτές και κατάλληλες για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη και διεξοδική 
ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι απαιτείται άμεση ανά-
ληψη δράσης και ότι ο χρόνος είναι καίριας σημασίας. Για αυτόν τον λόγο προσπαθούμε να βελτιώ-
σουμε τα υποδείγματά μας και να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να αποτυ-
πώσουμε καλύτερα τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι η 
στρατηγική και οι δράσεις μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα εξελίσσονται φυσικά 
με την πάροδο του χρόνου. 

Το πρόγραμμα δράσεων της ΕΚΤ για το κλίμα περιγράφει αναλυτικά τις προτεραιότητες και τις 
δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε στην πράξη τους παραπάνω στόχους. 
Ενσωματώνει όλες τις τρέχουσες εργασίες μας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, οι οποίες 
εντάσσονται σε έξι στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των 
κύριων στόχων μας. Το πρόγραμμα δράσεων θα επικαιροποιείται τακτικά καθώς θα ολοκληρώνονται 
οι διάφορες δράσεις, κάτι που θα μας επιτρέπει να εξετάζουμε τις νέες εξελίξεις σε διάφορους τομείς 
καθώς προχωρούμε. Όλες αυτές οι δράσεις θα μας βοηθήσουν, συνδυαστικά, να συνεισφέρουμε 
στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, αναλαμβάνοντας το καθήκον που μας αναλογεί, να 
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προετοιμάσουμε δηλαδή την οικονομία μας για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν και να συμβάλουμε 
σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον γενικά. 

Οι στρατηγικοί στόχοι μας και το πρόγραμμα δράσεων της ΕΚΤ για την κλιματική αλλαγή1 

 

 

 

1. Αξιολόγηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των 
πολιτικών περιορισμού στον πληθωρισμό και την πραγματική οικονομία 

 

1   Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον «Λεπτομερή οδικό χάρτη των σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή δράσεων» 
σημειώνονται με αστερίσκο (*). 

Δράση 2022 2023 

Α.     Αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβολές των 
εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος/της ΕΚΤ* 

  

Β.     Συμπερίληψη παραμέτρων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στα 
μακροοικονομικά υποδείγματα για τους σκοπούς των προσομοιώσεων 
πολιτικής* 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.el.pdf
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2. Βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων που αφορούν το 
κλίμα για τον καλύτερο εντοπισμό και διαχείριση κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών 

 

3. Ενίσχυση της αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή 

Δράση 2022 2023 

Α.     Ανάπτυξη και διενέργεια (πιλοτικής) άσκησης προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων σχετιζόμενων με το κλίμα όσον αφορά τον ισολογισμό 
του Ευρωσυστήματος* 

 

Τακτικές 

ασκήσεις 

προσομοίωσης 

ακραίων 

καταστάσεων 

σχετιζόμενων 

με το κλίμα 

Β.     Εξέταση και αξιολόγηση των σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή 
κινδύνων στο πλαίσιο των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, 
ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων για τα εσωτερικά συστήματα 
πιστοληπτικής αξιολόγησης* 

 

Θέσπιση απαιτήσεων 

στο πλαίσιο του 

Ευρωσυστήματος, 

Γ.     Αξιολόγηση των επιπτώσεων της ενεργειακής μετάβασης 
(συμπεριλαμβανομένων των τιμών του άνθρακα) στις τιμές της ενέργειας, 
τον πληθωρισμό, το προϊόν και τη νομισματική πολιτική 

Επαναλαμβανόμενη, τακτικές 

δημοσιεύσεις 

Δ.     Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών 
μετριασμού στις παγκόσμιες αγορές βασικών εμπορευμάτων και 
χρηματοπιστωτικές αγορές 

  

Ε.     Ανάλυση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε μια πράσινη 
οικονομία 

Επαναλαμβανόμενη 

ΣΤ. Παρακολούθηση και συνεισφορά σε συζητήσεις σχετικά με πολιτικές που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (κυρίως όσον αφορά την τιμολόγηση 
του άνθρακα) εντός της ΕΕ και σε διεθνή όργανα 

Επαναλαμβανόμενη 

Δράση 2022 2023 

Α.     Ανάπτυξη πειραματικών δεικτών δεδομένων προς χρήση σε αναλύσεις που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή* 

 

Ανάπτυξη  

σειρών 

στατιστικών 

στοιχείων 

μέχρι το 2024 

Β.     Λήψη εμπορικών δεδομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 
προς χρήση από την ΕΚΤ Επαναλαμβανόμενη 

Γ.     Αξιολόγηση δεδομένων προς χρήση για την ανάλυση κινδύνων που 
συνδέονται με τη μετάβαση και φυσικών κινδύνων Επαναλαμβανόμενη 
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εφόσον κριθεί 

απαραίτητο 

Γ.     Παρακολούθηση των κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 

Επαναλαμβανόμενη, εξαμηνιαίες 

δημοσιεύσεις 

Δ.     Ανάπτυξη και διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστά-
σεων σχετιζόμενων με το κλίμα όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα 

Μακροπροληπτικές 

και εποπτικές 

ασκήσεις 

προσομοίωσης 

ακραίων 

καταστάσεων 

Άσκηση 

προσομοίωσης 

ακραίων 

καταστάσεων 

στο πλαίσιο 

της δέσμης 

προτάσεων 

Fit-for-55 

Ε.     Διενέργεια εποπτικών αξιολογήσεων και ανάληψη δράσεων 
παρακολούθησης αναφορικά με τις ικανότητες που διαθέτουν οι 
τράπεζες για τη διαχείριση κλιματικών κινδύνων 
(συμπεριλαμβανομένων θεματικής εξέτασης κλιματικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων, στοχευμένης αξιολόγησης εμπορικών 
ακινήτων και επιτόπιων επιθεωρήσεων) 

Επιστολές με 

παρατηρήσεις και 

πιθανές απαιτήσεις 

για τις τράπεζες 

Τακτικές 

εποπτικές 

αξιολογήσεις 

ΣΤ. Ανάπτυξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις 
στρατηγικές για τους κλιματικούς κινδύνους, τη διακυβέρνηση, τη 
διαχείριση κινδύνων και τη δημοσιοποίηση στοιχείων από τις τράπεζες 

Επαναλαμβανόμενη, τακτικές 

δημοσιεύσεις 

Ζ.     Αξιολόγηση και δράσεις παρακολούθησης της ευθυγράμμισης των 
τραπεζών με τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 
και τη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα 

Επαναλαμβανόμενη, τακτικές 

δημοσιεύσεις και επιστολές με 

παρατηρήσεις για τις τράπεζες 

Η.     Πλήρης ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στις εποπτικές 
μεθοδολογίες και διαδικασίες 

Επαναλαμβανόμενη, τακτικές 

δημοσιεύσεις 

Θ.      Συνεισφορά στη διαμόρφωση πολιτικής για την ενσωμάτωση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο 
προληπτικής εποπτείας 

Επαναλαμβανόμενη, τακτικές 

δημοσιεύσεις 

 

4. Εξέταση διαθέσιμων επιλογών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής και αξιολόγηση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη νομισματική πολιτική 

Δράση 2022 2023 

Α.     Καθιέρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων για την κλιματική 
αλλαγή ως απαίτησης επιλεξιμότητας στο πλαίσιο που διέπει τις 
εξασφαλίσεις και τις αγορές στοιχείων ενεργητικού* 

Πολιτικές 

σχετικά με 

τον 

σχεδιασμό 

Περίοδος προσαρμογής (η 

εφαρμογή εξαρτάται από το 

χρονοδιάγραμμα της οδηγίας 

όσον αφορά την υποβολή 

εκθέσεων βιωσιμότητας από 

τις εταιρείες) 
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Β.     Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο που 
διέπει τις εξασφαλίσεις: εξέταση προτάσεων πολιτικής* 

 Τακτικές επανεξετάσεις και 

προσαρμογές, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο 

Γ.     Εξέταση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των αγορών 
τίτλων του επιχειρηματικού τομέα* 

Ανάπτυξη 

προτάσεων 

Προσαρμογή 

πλαισίου 

 

Δ.     Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
κατεύθυνση και στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής 
πολιτικής (ως επιμέρους στοιχείο του σημείου 1Β)* 

  

 

5. Ανάλυση και συνεισφορά στις συζητήσεις πολιτικής για την ενίσχυση της πράσινης 
χρηματοδότησης  

Δράση 2022 2023 

Α.     Αξιολόγηση του ρόλου των πράσινων χρηματοδοτικών μέσων και των 
επενδυτών για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια οικονομία 
καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα, καθώς και άλλων συναφών 
πολιτικών 

Επαναλαμβανόμενη, τακτικές 

δημοσιεύσεις 

Β.     Διερεύνηση του δυνητικού ρόλου των κεντρικών τραπεζών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και την πράσινη καινοτομία 

  

Γ.     Παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης και 
βιώσιμης χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, με τη διενέργεια αναλύσεων 
για την τεκμηρίωση των θέσεων πολιτικής της ΕΚΤ 

Επαναλαμβανόμενη 

 

6. Αύξηση της διαφάνειας και προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Δράση 2022 2023 

Α. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή όσον 
αφορά το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του επιχειρηματικού τομέα* και τα 
χαρτοφυλάκια που τηρεί το Ευρωσύστημα σε ευρώ για σκοπούς 
πέραν της νομισματικής πολιτικής 

 Ετήσιες 

δημοσιεύσεις 

Β. Επένδυση των χαρτοφυλακίων που τηρεί η ΕΚΤ για σκοπούς πέραν της 
νομισματικής πολιτικής με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο 

Επαναλαμβανόμενη, ετήσιοι στόχοι 

Γ.     Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα στοιχεία που 
δημοσιοποιεί η ΕΚΤ για τη βιωσιμότητα στον επιχειρηματικό τομέα 

Επαναλαμβανόμενη, ετήσιες 

δημοσιεύσεις 

Δ. Επίτευξη των συμβατών με τη Συμφωνία του Παρισιού στόχων της ΕΚΤ 
για τη βιωσιμότητα στον επιχειρηματικό τομέα 

Τελικός στόχος το 2030, ετήσιες 

δημοσιεύσεις 

Ε. Αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του κύκλου των μετρητών Επαναλαμβανόμενη 
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ΣΤ. Διασφάλιση αποτελεσματικής και διαφανούς επικοινωνίας με βασικούς 
αποδέκτες για θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 

Επαναλαμβανόμενη, τακτικές 

δημοσιεύσεις 
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