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Az éghajlatváltozás elleni küzdelem elsősorban a kormányzatok és a jogalkotók felelőssége, ők ren-
delkeznek a legalkalmasabb eszközökkel a probléma kezelésére. Mégis mindnyájunknak – az EKB-t 
is beleértve – részt kell vennünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 

Az éghajlatváltozás és a zöldebb gazdaságra való áttérés befolyásolja ugyanis elsődleges célunkat, 
az árstabilitás fenntartását, mivel kihat a gazdaságunkra, valamint az eurorendszer mérleg-
eszközeinek kockázati profiljára és értékére. Felügyeletként kötelesek vagyunk azzal hozzájárulni a 
bankszektor biztonságához és megbízhatóságához, hogy biztosítjuk az ágazat megfelelő 
felkészültségét a klímakockázatok kezelésére. Mi több, európai intézményként megbízatásunk 
keretein belül és elsődleges célunk sérelme nélkül az is kötelességünk, hogy részt vállaljunk annak 
az általános gazdaságpolitikának a támogatásában, amely hozzájárul az unió Szerződésen alapuló 
céljainak eléréséhez. A környezetvédelem részét képezi a szóban forgó céloknak. 

Az EKB mindezt figyelembe véve a következő három alapvető célt tűzte ki az éghajlatváltozással 
kapcsolatos munkánk irányításához: a klímaváltozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok kezelése, 
mérséklése és gazdasági hatásainak felmérése; a fenntartható finanszírozás elősegítése az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való rendezett áttérés támogatása érdekében; 
továbbá szakismereteink megosztása az általánosabb magatartásváltozás előmozdítása érdekében. 
Ezek a célok elősegítik, hogy politikánk eredményes, jogszerű és a változó világban is helytálló 
legyen. 

Céljaink eléréséhez az éghajlatváltozás hatásainak alapos és megbízható elemzésére van szükség. 
Tudatában vagyunk, hogy gyorsan kell cselekednünk, mert sürget az idő. Ezért törekszünk modellje-
ink tökéletesítésére és további adatgyűjtésre, hogy jobban figyelembe tudjuk venni az éghajlatválto-
zásból eredő kockázatokat. Ez azt jelenti, hogy az éghajlatváltozással szembeni stratégiánk és intéz-
kedéseink az idő folyamán természetes módon fejlődnek tovább. 

Az egész EKB-ra kiterjedő éghajlatváltozási programunk részletesen meghatározza azokat a 
prioritásokat és tevékenységeket, amelyek segítségével ezeket a célokat átültetjük a gyakorlatba. 
A program magában foglal minden folyamatban lévő, éghajlatváltozással kapcsolatos munkát, amely 
az alapvető céljaink teljesítését célzó hat stratégiai prioritási terület köré szerveződik. A programot az 
egyes lépések befejeztével rendszeresen aktualizáljuk, ami lehetővé teszi, hogy áttekintsük a 
különféle területekhez kötődő új fejleményeket. Ezek a lépések együttesen segítenek benne, hogy 
kivegyük a részünket az éghajlatváltozás elleni küzdelemből az előttünk álló feladat megoldásával, 
vagyis hogy felkészítsük gazdaságunkat a következő időszakra, és hozzájáruljunk egy 
összességében fenntarthatóbb jövőhöz. 
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Stratégiai céljaink és az EKB egészére kiterjedő éghajlatváltozási programunk1 

 

 

 

1. A klímaváltozás és annak mérséklését célzó szakpolitikák inflációra és 
reálgazdaságra gyakorolt makrogazdasági hatásának felmérése 

 

1   Az „éghajlatváltozással kapcsolatos lépések részletes útvonaltervében” foglalt intézkedéseket csillag (*) jelöli. 

Intézkedés 2022 2023 

A.     Értékelni az éghajlatváltozás mérséklését célzó politikák hatását az 
eurorendszer/EKB makrogazdasági és fiskális szakértői prognózisára*   

B.     Klímaváltozási szempontokat bevonni a makroökonómiai modellezésbe 
szakpolitikai szimulációk céljából*  

C.     Értékelni az energetikai átmenetnek (a szén-dioxid-kibocsátási árakkal 
együtt vett) hatását az energiaárakra, az inflációra, a kibocsátásra és a 
monetáris politikára 

Visszatérő; rendszeres 

publikációk 

D.     Felmérni az éghajlatváltozásnak és az annak mérséklését célzó 
szakpolitikáknak a globális áru- és pénzügyi piacokra gyakorolt hatását 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.hu.pdf
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2. Az éghajlati adatok elérhetőségének és minőségének javítása az éghajlattal 
kapcsolatos kockázatok és lehetőségek jobb meghatározása és kezelése érdekében 

 

3. Az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok értékelésének javítása 

Intézkedés 2022 2023 

A.     Kidolgozni és végrehajtani az eurorendszer mérlegének 
(kísérleti) klímakockázati stressztesztjét*  

Rendszeres 

klímastresszvizsgálat 

B.     Áttekinteni és értékelni a hitelminősítések éghajlatváltozással 
kapcsolatos kockázatait; kidolgozni a belső hitelminősítési 
rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket* 

 

Szükség esetén 

követelmények bevezetése 

az eurorendszer 

keretrendszerébe 

C.     Figyelemmel kísérni a pénzügyi rendszert érintő, 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat 

Visszatérő; félévenkénti publikációk 

D.     Kidolgozni és végrehajtani a pénzügyi rendszer klímakockázati 
stressztesztjeit 

Makroprudenciális 

és felügyeleti 

stressztesztek 

„Irány az 55%!” 

intézkedéscsomag 

stressztesztje 

E.     A bankok klímakockázat-kezelési képességeire vonatkozó 
felügyeleti értékeléseket végezni és utólagos intézkedéseket 
tenni (ideértve az éghajlati és a környezeti kockázatok tematikus 
felülvizsgálatát, a kereskedelmi ingatlanok célzott felülvizsgálatát 
és a helyszíni ellenőrzéseket) 

Visszajelzés és 

lehetséges 

követelmények 

Rendszeres 

felügyeleti 

értékelések 

E.     Elemezni az éghajlatváltozás és a zöld átállás közép- és hosszú távú 
gazdasági hatásait 

Ismétlődő intézkedés 

F.     Figyelemmel kísérni az éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitikákról 
(különösen a szén-dioxid-árazásról) uniós és nemzetközi fórumokon zajló 
megbeszéléseket, és részt venni bennük 

Ismétlődő intézkedés 

Intézkedés 2022 2023 

A.     Kísérleti adatmutatókat kidolgozni az éghajlatváltozással kapcsolatos 
elemzéshez* 

 

Statisztikai  

adatgyűjtések 

kidolgozása 

2024-ig 

B.     Klímaváltozással kapcsolatos kereskedelmi adatokat beszerezni az EKB 
számára Ismétlődő intézkedés 

C.     Értékelni az átállással összefüggő és a fizikai kockázatok elemzéséhez 
használni kívánt adatokat Ismétlődő intézkedés 
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jelzése a 

bankoknak 

F.     Kialakítani és megosztani a bankok klímakockázati stratégiáival, 
szervezetirányításával, kockázatkezelésével és adatközlésével 
kapcsolatos bevált gyakorlatot 

Visszatérő; rendszeres publikációk 

G.     Felmérni és nyomon követni a bankok igazodását az EKB-nak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos adatközléssel és a szabályozói 
standardok betartásával összefüggő felügyeleti elvárásaihoz 

Visszatérő; rendszeres publikációk és 

visszajelzés a bankoknak 

H.     Maradéktalanul integrálni a klímakockázatokat a felügyeleti 
módszertanokba és eljárásokba 

Visszatérő; rendszeres publikációk 

I.      Részt venni az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatoknak a 
prudenciális keretrendszerbe való beépítését célzó szakpolitika 
kidolgozásában 

Visszatérő; rendszeres publikációk 

 

4. A lehetséges monetáris politikai műveletek mérlegelése és az éghajlatváltozás 
monetáris politikára gyakorolt hatásának felmérése 

Intézkedés 2022 2023 

A.     Elfogadhatósági követelményként éghajlatváltozással 
kapcsolatos adatközlést bevezetni a fedezeti 
rendszerben és az eszközvásárlásban* 

Szakpolitikák 

kidolgozása 

Alkalmazkodási időszak (a 

fenntarthatósággal kapcsolatos 

vállalati beszámolásról szóló 

irányelvben szereplő ütemtervtől 

függő végrehajtás) 

B.     Éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok a fedezeti 
rendszerben: megvizsgálni a szakpolitikai javaslatokat* 

 Rendszeres felülvizsgálatok és 

kiigazítások, amennyiben indokolt 

C.     Figyelembe venni a klímaváltozást a vállalati szektort 
érintő eszközvásárlások során * 

Javaslatok 

kidolgozása 

Keretrendszer 

átalakítása 

 

D.     Felmérni az éghajlatváltozásnak a monetáris politika 
irányára és a transzmissziós mechanizmusra gyakorolt 
hatását (az 1. B pont altételeként)* 

  

 

5. A zöld finanszírozás fokozása érdekében folytatott szakpolitikai megbeszélések 
elemzése és az azokban való részvétel  

Intézkedés 2022 2023 

A.     Felmérni a zöld pénzügyi eszközöknek és a befektetőknek a nettó nulla 
kibocsátású gazdaságra való áttérés finanszírozásában betöltött 
szerepét és más kapcsolódó politikákat 

Visszatérő; rendszeres publikációk 

B.     Kutatást végezni a központi bankoknak a pénzügyi piacokon és a zöld 
innovációban betölthető szerepéről 
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C.     Figyelemmel kísérni az uniós szintű és nemzetközi gazdaságpolitikai 
megbeszéléseket és részt venni bennük a zöld és fenntartható 
finanszírozás bővítése érdekében, beleértve az EKB szakpolitikai 
állásfoglalásainak alapjául szolgáló elemző munka végzését 

Ismétlődő intézkedés 

 

6. Az átláthatóság növelése és a bevett gyakorlat terjesztése a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentése érdekében 

Intézkedés 2022 2023 

A. Éghajlatváltozással kapcsolatos információkat közzétenni a vállalati 
szektort érintő vásárlási programról* és az eurorendszer euróban 
denominált, nem monetáris politikai portfólióiról 

 Éves 

publikációk 

B. Fenntartható és felelősségteljes módon befektetni az EKB nem 
monetáris politikai portfólióit 

Ismétlődő; éves célok 

C. Kidolgozni az EKB vállalati fenntarthatóságra vonatkozó adatközléseit 
és beszámolni róluk 

Visszatérő; éves publikációk 

D. Elérni az EKB-nak a Párizsi Megállapodással összehangolt vállalati 
fenntarthatósági céljait 

Végcél 2030-ban; éves publikációk 

E. Fokozni a készpénzciklus környezeti fenntarthatóságát Ismétlődő intézkedés 

F.     Eredményes és átlátható tájékoztatást nyújtani a legfontosabb 
célközönségnek az éghajlatváltozással kapcsolatos ügyekben 

Visszatérő; rendszeres publikációk 
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Minden jog fenntartva. A kiadvány sokszorosítása oktatási és nem kereskedelmi célból, a forrás feltüntetésével engedélyezett. 
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