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Za przeciwdziałanie zmianie klimatu w pierwszej kolejności odpowiadają rządy i ustawodawcy. To oni 
mają do tego najskuteczniejsze narzędzia. Niemniej każdy ma tu do odegrania swoją rolę, także 
EBC. 

Zmiana klimatu i transformacja ekologiczna mają znaczenie dla realizacji naszego głównego 
zadania, jakim jest utrzymywanie stabilności cen, ponieważ wpływają na gospodarkę oraz profil 
ryzyka i wartość aktywów znajdujących się w bilansie Eurosystemu. Jako organ nadzoru jesteśmy 
zobowiązani dbać o bezpieczeństwo i dobrą kondycję sektora bankowego. Musimy więc dopilnować, 
żeby był on odpowiednio przygotowany do zarządzania ryzykiem klimatycznym. Ponadto jako 
instytucja europejska mamy obowiązek – w granicach naszego mandatu i bez uszczerbku dla 
naszego głównego zadania – odpowiednio wspierać ogólne strategie gospodarcze, które 
przyczyniają się do realizacji celów określonych w Traktatach UE. Jednym z tych celów jest ochrona 
środowiska. 

Mając to wszystko na uwadze, EBC w pracach związanych z klimatem kieruje się trzema 
podstawowymi celami. Są to: zarządzanie ryzykami finansowymi związanymi ze zmianą klimatu 
i łagodzenie tych ryzyk oraz ocena gospodarczych skutków zmiany klimatu; promowanie 
zrównoważonego finansowania, by wspierać sprawne przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną; 
a także wywołanie za pomocą udostępnianej wiedzy fachowej szerzej zakrojonych zmian 
zachowania. Te cele pomagają nam sprawić, by nasze strategie były skuteczne, zasadne 
i dostosowane do zmieniającego się świata. 

Do realizacji naszych celów potrzebujemy solidnej i szczegółowej analizy wpływu zmiany klimatu. 
Mamy jednak świadomość, że konieczne są pilne działania i czas odgrywa zasadniczą rolę. Dlatego 
dążymy do udoskonalenia naszych modeli i zbierania większej liczby danych, by lepiej uwzględniać 
ryzyka wynikające ze zmiany klimatu. To oznacza, że z czasem będziemy oczywiście rozwijać naszą 
strategię i działania dotyczące zmiany klimatu. 

Agenda klimatyczna EBC przedstawia szczegółowo priorytety i działania, które pomogą nam 
wprowadzić w życie nasze podstawowe cele. Wyszczególnia wszystkie bieżące prace związane 
z klimatem, w podziale na sześć strategicznych obszarów, służących realizacji tych celów. Agenda 
będzie regularnie aktualizowana, w miarę kończenia poszczególnych działań. Dzięki temu będziemy 
mogli z czasem zacząć rozważać nowe rozwiązania w innych obszarach. Wszystkie te działania 
w połączeniu przyczynią się do realizacji aktualnego zadania, czyli przygotowania gospodarki na 
nadchodzące czasy i ogólniej – budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. W ten sposób 
pomogą nam odegrać naszą rolę w walce ze zmianą klimatu. 
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Nasze cele strategiczne i agenda klimatyczna EBC1 

 

 

 

1. Ocena makroekonomicznego wpływu zmiany klimatu i strategii na rzecz jej 
łagodzenia na inflację i gospodarkę realną 

 

1   Pozycje uwzględnione w szczegółowym programie działań związanych ze zmianą klimatu oznaczono gwiazdką (*). 

Działanie 2022 2023 

A.     Ocena wpływu strategii na rzecz łagodzenia zmiany klimatu w projekcjach 
makroekonomicznych i fiskalnych ekspertów Eurosystemu i EBC* 

  

B.     Włączenie problematyki zmiany klimatu do modeli makroekonomicznych 
na potrzeby symulacji 

 

C.     Ocena wpływu transformacji energetycznej (w tym opłat emisyjnych) na 
ceny energii, inflację, produkcję i politykę pieniężną 

Okresowo; regularne publikacje 

D.     Ocena wpływu zmiany klimatu i strategii na rzecz jej łagodzenia na 
światowe rynki towarowe i finansowe 

  

E.     Analiza średnio- i długookresowych skutków gospodarczych zmiany 
klimatu i transformacji ekologicznej 

Okresowo 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.pl.pdf
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2. Zwiększenie dostępności i jakości danych klimatycznych, by lepiej rozpoznawać 
ryzyka i możliwości związane z klimatem i lepiej nimi zarządzać 

 

3. Doskonalenie oceny ryzyka finansowego związanego ze zmianą klimatu 

Działanie 2022 2023 

A.     Opracowanie i przeprowadzenie (pilotażowego) klimatycznego testu 
warunków skrajnych w odniesieniu do bilansu Eurosystemu* 

 

Regularne 

klimatyczne 

testy 

warunków 

skrajnych 

B.     Przegląd i ocena ryzyk związanych ze zmianą klimatu w ratingach 
kredytowych; opracowanie minimalnych standardów dla 
wewnętrznych systemów oceny jakości kredytowej* 

 

W razie potrzeby 

wprowadzenie 

wymogów do zasad 

Eurosystemu 

C.     Monitorowanie ryzyk klimatycznych dla systemu finansowego Okresowo; publikacje półroczne 

D.     Opracowanie i przeprowadzenie klimatycznych testów warunków 
skrajnych w odniesieniu do systemu finansowego 

Makroostrożnościowe 

i nadzorcze testy 

warunków skrajnych 

Test 

warunków 

skrajnych 

w odniesieniu 

do pakietu 

„Gotowi na 

55”  

F.     Śledzenie dyskusji na temat strategii politycznych dotyczących zmiany 
klimatu (w szczególności cen emisji) na forach unijnych 
i międzynarodowych oraz udział w tych dyskusjach 

Okresowo 

Działanie 2022 2023 

A.     Opracowanie eksperymentalnych wskaźników danych na potrzeby analiz 
związanych ze zmianą klimatu* 

 

Opracowanie 

zasad zbierania 

danych do 

2024 

B.     Pozyskiwanie na potrzeby EBC komercyjnych danych związanych ze 
zmianą klimatu 

Okresowo 

C.     Ocena danych na potrzeby analizy ryzyka związanego z transformacją 
oraz materialnymi skutkami zmiany klimatu 

Okresowo 
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E.     Przeprowadzenie ocen nadzorczych oraz działań następczych 
w odniesieniu do zdolności banków do zarządzania ryzykami 
klimatycznymi (w tym przegląd tematyczny ryzyk klimatycznych 
i środowiskowych, ukierunkowany przegląd dotyczący sektora 
nieruchomości komercyjnych oraz kontrole na miejscu) 

Informacje zwrotne 

i ewentualne wymogi 

dla banków 

Regularne 

oceny 

nadzorcze 

F.     Opracowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie 
strategii banków dotyczących ryzyka klimatycznego, zarządzania 
wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji 

Okresowo; regularne publikacje 

G.     Ocena zgodności banków z oczekiwaniami nadzorczymi EBC pod 
względem ujawniania informacji związanych ze zmianą klimatu 
oraz przestrzegania standardów regulacyjnych, a także stosowne 
działania następcze 

Okresowo; regularne publikacje 

i informacje zwrotne dla banków 

H.     Uwzględnienie w pełni ryzyk klimatycznych w metodykach 
i procedurach nadzorczych 

Okresowo; regularne publikacje 

I.      Udział w kształtowaniu polityki w celu włączenia ryzyk klimatycznych 
do ram ostrożnościowych 

Okresowo; regularne publikacje 

 

4. Rozważenie możliwości w zakresie operacji polityki pieniężnej oraz ocena wpływu 
zmiany klimatu na politykę pieniężną 

Działanie 2022 2023 

A.     Wprowadzenie ujawniania informacji związanych ze zmianą 
klimatu jako warunku kwalifikacji aktywów jako 
zabezpieczenie i do skupu aktywów* 

Opracowanie 

strategii 

Okres dostosowawczy 

(wdrożenie zależy od ram 

czasowych dyrektywy 

w sprawie sprawozdawczości 

przedsiębiorstw w zakresie 

zrównoważonego rozwoju) 

B.     Ryzyka związane ze zmianą klimatu w zasadach 
dotyczących zabezpieczeń: rozpatrzenie projektów strategii* 

 Regularne przeglądy i w razie 

potrzeby wdrożenie zmian 

C.     Włączenie problematyki zmiany klimatu do skupu aktywów 
sektora przedsiębiorstw* 

Opracowanie 

propozycji 

Modyfikacja 

zasad 

 

D.     Ocena wpływu zmiany klimatu na nastawienie polityki 
pieniężnej i mechanizm transmisji (jako podpunkt pozycji 
1B)* 

  

 

5. Analiza i wkład do debat na temat polityki w celu zwiększenia skali zielonego 
finansowania  

Działanie 2022 2023 

A.     Ocena roli „zielonych” instrumentów finansowych i inwestorów 
w finansowaniu przechodzenia na gospodarkę o zerowej emisji netto, 
a także innych powiązanych strategii 

Okresowo; regularne publikacje 
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B.     Analiza potencjalnej roli banków centralnych w odniesieniu do rynków 
finansowych i innowacji ekologicznych 

  

C.     Śledzenie unijnych i międzynarodowych debat na temat polityki oraz 
udział w nich w celu zwiększenia skali zielonego i zrównoważonego 
finansowania, w tym w drodze prac analitycznych ukierunkowujących 
stanowisko EBC 

Okresowo 

 

6. Zwiększenie przejrzystości i upowszechnianie najlepszych praktyk na rzecz 
zmniejszania wpływu na środowisko 

Działanie 2022 2023 

A. Ujawnienia klimatyczne dla programu skupu aktywów sektora 
przedsiębiorstw* oraz denominowanych w euro portfeli Eurosystemu 
niezwiązanych z polityką pieniężną 

 Publikacje 

roczne 

B. Odpowiedzialne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju 
inwestycje w ramach portfeli EBC niezwiązanych z polityką pieniężną 

Okresowo; cele roczne 

C. Opracowanie i udostępnianie przez EBC informacji na temat 
zrównoważonego rozwoju organizacji 

Okresowo; publikacje roczne 

D. Realizacja zgodnych z porozumieniem paryskim celów EBC 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 

Cel końcowy w 2030; publikacje 

roczne 

E. Zwiększanie zrównoważenia środowiskowego cyklu obiegu gotówki Okresowo 

F.     Skuteczna i przejrzysta komunikacja na temat problematyki zmiany 
klimatu z kluczowymi odbiorcami 

Okresowo; regularne publikacje 

© Europejski Bank Centralny 2022 

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Niemcy 
Telefon +49 69 1344 0 
Internet www.ecb.europa.eu 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła. 

Objaśnienia terminów można znaleźć w słowniczku EBC (dostępnym jedynie po angielsku). 

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



