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ЕЦБ публикува финална версия на указание за климатичните и екологични 
рискове за банките 

След обществена консултация, Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува окончателните промени на 
указанието за климатичните и екологични рискове. Указанието разяснява очакванията на ЕЦБ относно 
начина по който банките да управляват разумно и да оповестяват по прозрачен начин тези рискове 
съобразно настоящите пруденциални правила. 

ЕЦБ ще проследи действията на банките в две конкретни стъпки. В началото на 2021 г. от банките ще бъде 
поискано да си направят самооценка от гледна точка на надзорните очаквания, заложени в указанието, и 
да изготвят планове за действие на тази основа. След това ЕЦБ ще изготви сравнителен анализ на 
самооценките и плановете на банките и ще поиска те да бъдат защитени по време на надзорния диалог. 
През 2022 г. тя ще извърши пълен надзорен преглед на практиките на банките и ще предприеме конкретни 
последващи мерки, където е необходимо. 

Указанието влиза в сила незабавно. 

Обхват и приложение 

Указанието не замества или обезсилва приложимите закони. То трябва да се чете заедно с другите 
указания на ЕЦБ и по-специално Указанието на ЕЦБ за процеса на вътрешен анализ на адекватността на 
капитала (Указание на ЕЦБ за ВААК). Целта му е да повиши осведомеността и готовността на индустрията 
за управление на климатичните и екологични рискове. 

Очаква се значимите институции да приложат указанието, като вземат предвид съществеността на 
експозицията към климатични и екологични рискове. Там, където е необходимо, те следва незабавно да 
започнат да подобряват своите практики. 

Като част от надзорния диалог, от началото на 2021 г., съвместни надзорни екипи ще поискат значимите 
банки да информират ЕЦБ за всички съществуващи различия в техните практики спрямо надзорните 
очаквания, описани в указанието, и да информират ЕЦБ за мерки, насочени към постепенното адресиране 
на очакванията. 

Какви са климатичните и екологични рискове? 

Изменението на климата и влошаването на качеството на околната среда са източници на структурни 
промени, които засягат икономическата дейност и следователно финансовата система. Климатичните и 
екологични рискове обикновено се възприемат като: физически риск (physical risk) и риск от прехода 
(transition risk). 
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Факторите на физическия риск и този от прехода влияят върху икономическите дейности, които на свой 
ред оказват влияние върху финансовата система. Това въздействие може да се прояви пряко, например 
чрез по-ниска корпоративна доходност или обезценяване на активите, или косвено, чрез макро-
финансови промени. 

Тези рискове също влияят на устойчивостта на бизнес моделите на банките в средносрочен и 
дългосрочен план и предимно на тези институции с бизнес модели, които разчитат на сектори и пазари 
особено уязвими към климатични и екологични рискове. 

Какви са очакванията на ЕЦБ? 

Указанието излага надзорните очаквания, свързани със следните области: 

1. Бизнес модел и стратегия, включително бизнес среда и стратегия; 

2. Управление и рисков апетит, включително роли и отговорности на ръководните органи, рисков апетит, 
организационна структура и докладване; 

3. Управление на риска, включително рамка за управление на риска, управление на 
кредитен/пазарен/операционен/ликвиден риск, сценарийни анализи и стрес тестване; 

4. Оповестяване на информация, включително политики и процедури 

 

 

Как може да помогне Делойт? 

Нашият богат опит може да ви помогне в различни аспекти от  прилагането на това указание: 

I. Рамка за управление 

• Актуализиране на рисковата рамка и политики за съответните видове риск, чрез които се 
проявяват климатичните рискове; 

• Интегриране на климатичния риск в метриките за докладване на риск апетита към 
ръководните органи; 

• Установяване на контроли като част от съответните процеси, обхващащи идентифициране на 
риска, оценка, приемане или одобрение, мониторинг и докладване; 

• Обучение и осведоменост на всички нива на вземане на решения. 

II. Управление на риска и рисков апетит 

• Установяване на единна таксономия на риск и рискови категории; 

• Подкрепа при създаването на инструменти за идентифициране и оценка на физически риск и 
такъв от прехода; 

•  

• Подкрепа при създаването на инструменти за идентифициране и оценка на физически и риск 
от прехода. 

III. Данни и инструменти 

• Сценарийни анализи: прилагане на алтернативни сценарии; 

• ESG скоринг: разработване на рейтинги за всеки тип клиенти; 

• Оценки на риска и контрола: оценка и мониторинг на климатичния риск въз основа на 
нормалните банкови практики. 

IV. Оценка на риска 

• Калибриране на PD и LGD, отчитайки климатичния риск; 

• Количествено определяне на риска от концентрация, свързан с климата; 

• Количествено определяне на потенциалните загуби в резултат на пазарен риск; 

• Интегриране на климатичния риск в Карта за оценка на операционния риск. 
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digoranitis@deloittece.com 

Екатерина Христова 
Старши мениджър,  
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