
KÖRKÉP A JEGYBANKOK  
ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

ZÖLD PROGRAMJAIRÓL

2022 
Á P R I L I S





KÖRKÉP A JEGYBANKOK  

ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

ZÖLD PROGRAMJAIRÓL

 2022
 Á P R I L I S



Kiadja:MagyarNemzetiBank

Felelőskiadó:HergárEszter

1013Budapest,Krisztinakörút55.

www.mnb.hu

Körkép a jegybankok és nemzetközi szervezetek zöld programjairól

Készítették:AgárdyZsófia,BorosEszter,FenyőMárton,GáborEdina,KállaiAndreaSzilvia,MarosnéKecseZsuzsanna, 

NémethAnita,PuhlGyörgyi,SándorNóraAnna,TischlerPatrik,VidaOrsolya†

Szerkesztette:SándorNóraAnna

Budapest,2022.április

*  A szerzők köszönetet mondanak Baksay Gergelynek, Balatoni Andrásnak, Benczúr Péternek, Benk Szilárdnak, Berki Tamás-
nak, Csomós Balázsnak, Kiss Gábornak, Lakos Gergelynek, Meizer Gábornak, Palotai Dánielnek, Reiff Ádámnak, Világi  
Balázsnak és Virág Barnabásnak. A tanulmányban maradt minden hiba a szerzők felelőssége.

 



KÖRKÉP A JEGYBANKOK ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ZÖLD PROGRAMJAIRÓL • 2022. ÁPRILIS 3

Kiadja:MagyarNemzetiBank

Felelőskiadó:HergárEszter

1013Budapest,Krisztinakörút55.

www.mnb.hu

Tartalom

1. Bevezetés 5

2. Fenntarthatóság a gyakorlatban 6
2.1.Globáliskörkép 6

2.1.1.AzENSZéghajlatváltozásikonferenciájánakfőbberedményei 6
2.1.2.NemzetköziValutaalap(IMF) 6
2.1.3.EurópaiKözpontiBank(ECB) 6
2.1.4.NetworkforGreeningtheFinancialSystem(NGFS) 7
2.1.5.GazdaságiEgyüttműködésiésFejlesztésiSzervezet(OECD) 8
2.1.6.PénzügyiStabilitásiTanács(FSB) 8
2.1.7.UNEP-FinanceInitiative 8

2.2.Anyugatijegybankok2021-eskezdeményezései 9
2.2.1.Bancad’Italia 9
2.2.2.BancodeEspaña 9
2.2.3.BancodePortugal 9
2.2.4.BankofEngland(BoE) 10
2.2.5.BankofGreece(BoG) 10
2.2.6.BanquedeFrance(BoF) 10
2.2.7.BanquecentraleduLuxembourg(BCL) 11
2.2.8.BanqueNationaledeBelgique 11
2.2.9.CentralBankofIreland 11
2.2.10.CroatianNationalBank(HNB) 11
2.2.11.DanmarksNationalbank 12
2.2.12.DeNederlandscheBank(DNB) 12
2.2.13.EestiPank(BankofEstonia) 13
2.2.14.LatvijasBanka 13
2.2.15.LietuvosBankas 13
2.2.16.ÖsterreichischeNationalbank(OeNB) 13
2.2.17.SuomenPankki(BankofFinland) 13
2.2.18.SverigesRiksbank 14
2.2.19.FederalReserveSystem(Fed) 14

2.3.Azázsiaijegybankokésafenntarthatóság 15
2.3.1.BankNegaraMalaysia(BNM) 15
2.3.2.BankofJapan(BoJ) 15
2.3.3.BankofKorea(BoK) 15



MAGYAR NEMZETI BANK

KÖRKÉP A JEGYBANKOK ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ZÖLD PROGRAMJAIRÓL • 2022. ÁPRILIS4

2.3.4.BankofRussia(CBR) 16
2.3.5.MonetaryAuthorityofSingapore(MAS) 16
2.3.6.People’sBankofChina(PBOC) 18

2.4.Latin-amerikaipéldák 19
2.4.1.BancoCentraldoBrasil(BCB) 19
2.4.2.BancodeMéxico(Banxico) 19
2.4.3.NetworkofRegulatorsforSustainableDevelopment(REDES) 19

3. Összefoglalás 20



KÖRKÉP A JEGYBANKOK ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ZÖLD PROGRAMJAIRÓL • 2022. ÁPRILIS 5

1. Bevezetés

Az éghajlati krízis következményeit nem hosszú távú fenyegetésként kell értelmezni: ezek a kockázatok már most is 
jelen vannak és hatással járnak a bankrendszer működésére.MinderreFrankElderson,azEurópaiKözpontiBankigazga-
tótanácsánaktagjaisfelhívtaafigyelmetegy2021októberébenrendezettkonferencián.Manapságmárszinteteljeskörű
akonszenzusajegybankokközöttabbanatekintetben,hogyazintézményeknekfoglalkozniukkellaXXI.századegyik
legnagyobbkihívásával,azonbanabbanmárnincsegységesálláspont,hogymilyenmértékbenkellaközpontibankoknak
közbeavatkozniukakérdéstilletően.Atavalyiévsoránmindazolyannagynemzetköziszervezetek,mintazENSZ,azIMF,az
OECD,vagyaPénzügyiStabilitásiTanács,mindpedigazeurópaiésázsiai–sőt,immárazamerikai–jegybankokiskiemelt
prioritáskéntkezeltékapénzügyirendszerzöldítését,afenntarthatógazdaságravalóátállástámogatását,illetveazéghajlat-
változáspénzügyistabilitásragyakoroltnegatívhatásainakkutatásátésazezekreadottlehetségesválaszokfeltérképezését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019 januárjában csatlakozott a pénzügyi rendszer zöldebbé tételére létrejött Network 
for Greening the Financial System (NGFS) nevű nemzetközi hálózathoz, ahol azóta is aktívan részt vesz több munka-
csoport munkájában is.AMikroprudenciálisésfelügyeletifókuszúmunkacsoportbanelsősorbanazéghajlatváltozással
kapcsolatoskockázatoknakafelügyeletitevékenységekbevalóbeépítéseésnyomonkövetéseacél.AMakropénzügyi
munkacsoportéghajlatiforgatókönyveket,valamintajegybankok,felügyeletekszámáraéghajlatiútmutatókatdolgoznak
kiakockázatelemzésmakrogazdaságiéspénzügyistabilitásifelügyeletbetörténőintegrálásáról.Azöldfinanszírozáskiter-
jesztésévelkapcsolatosmunkacsoportbanaközpontibankokéghajlattalkapcsolatosközzétételek,portfólió-menedzsment,
ésapiaciátláthatóságtémaköreit,illetveamonetárispolitikáragyakorolthatásokatvizsgálják.

Egyedülálló mérföldkőnek tekinthető, hogy a magyar Országgyűlés 2021. nyarán zöld mandátummal ruházta fel az 
MNB-t, amelynek köszönhetően a jegybank mandátumai közé bekerült a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos 
politikák támogatása, így az Magyar Nemzeti Bank Európában elsőként rendelkezik ilyen felhatalmazással. Mindezazért
ispéldaértékű,mertjogalapotteremtarra,hogyaMagyarNemzetiBanktevékenységébenelsődlegescéljának,ígyazársta-
bilitáselérésénekésfenntartásánakveszélyeztetésenélkülkapjanakhangsúlyosszerepetakörnyezetvédelmiszempontok.

A zöld mandátummal is összhangban, az MNB 2021-ben tovább fokozta a zöldfinanszírozás hazai elterjedésének előmoz-
dítása érdekében tett lépéseit, ígypéldáullefuttattahosszútávúklímastressztesztjét,kiadtaapénzintézményeknekszóló
Zöldajánlását,bevezetteZöldOtthonProgramjátésaZöldtőkekövetelmény-kedvezményprogramját,illetveelindította
ZöldJelzáloglevél-vásárlásiProgramját.

Jelen írás célja egyrészt a nemzetközi szervezetek, másrészt a Magyar Nemzeti Bank kapcsolati hálójába tartozó kiemelt 
intézmények főbb zöld és a fenntartható fejlődést szolgáló intézkedéseinek áttekintése. Atanulmánysoránvizsgált
lépésekalapvetőenazalábbikategóriákkörécsoportosíthatók:1)zöldhitel-programok;2)befektetésektámogatása; 
3)taxonómiarendszerekkidolgozása;4)új,aklímaváltozássalkapcsolatosszervezetiegységeklétrehozása;5)kutatási
tevékenység;6)publikáció;7)konferenciákszervezése,tudásmegosztás;8)kapacitásfejlesztés.Mindazeurópaiésame-
rikai,mindpedigazázsiaijegybankoknálkirajzolódnilátszikegyolyantrend,hogyműködésükszintemindenszegmen-
sébeigyekeznekbeépíteniafenntarthatóságiszempontokategyzöldebbjövőmegteremtéseérdekében.Érdemeskülön
iskiemelniaszingapúrijegybankot,aMonetaryAuthorityofSingaporeugyanisafentebbfelsoroltszintevalamennyi
témakörbenaktívantevékenykedikésvilágszintenisalegkomplexebbzöldprogramottudhatjamagáénak.Afejezetben
ateljességigényenélkülnéhányfőbbeurópai,amerikaiésázsiaiintézmény2021-benhozottintézkedéseittekintjükát.

2022-ben április közepén jelenik meg az MNB éves gyakoriságú Zöld Pénzügyi Jelentése (a továbbiakban: Jelentés). 
AJelentésbenkülönfejezetbenkerülbemutatásraanemzetközikörnyezet,ahazaifenntarthatósághelyzeteésakülföldi
pénzügyiszervetekfenntarthatóságiprogramjai.JelentanulmányisszervesenkapcsolódikaJelentéshez,hiszenviszonyítási
pontkéntszolgálahazaiprogramokértékeléséhezésszámoskiválóötletmagjátvetielakésőbbiMNBfenntarthatósági
programokhoz.AkülföldijógyakorlatokaJelentésbentáblázatosformábankerülnekbemutatásra,részleteskifejtésük
ezenpublikációkereteiközötttörténik.
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2. Fenntarthatóság a gyakorlatban

2.1. GLOBÁLIS KÖRKÉP

2.1.1. Az ENSZ éghajlatváltozási konferenciájának főbb eredményei 

Globális megállapodást kötöttek az államok a COP 26 keretein belül.AzENSZ26.éghajlatváltozásikonferenciáját(COP26)
közel200államrészvételéveltartottákmeg2021-benGlasgowban.AzEgyesültKirályságelnökletealatttartottkonferencia
négyfőterületetjelöltmegaklímacélokteljesítéseérdekében:1)mitigáció,2)adaptáció,3)finanszírozásés4)kollaboráció.
Azéghajlatvédelmicsúcstalálkozónmindanégyterületenelőrelépéstörtént,többekközöttújkötelezettségvállalásokat
helyeztekkilátásbaaglobálisnettózérószén-dioxid-kibocsátáseléréseérdekében,valamintazadaptációfinanszírozása
kapcsánelőszörsikerültglobálismegállapodástkötni.ACOP26csúcstalálkozólegfontosabberedményeaGlasgowClimate
Pactelfogadásavolt,amelynemcsakkiegészítiaPárizsiMegállapodásvégrehajtásiszabálykönyvét(ParisRulebook),hanem
egyúttaléletbentartjaaglobálisfelmelegedés1,5Celsiusfokalatttartásávalkapcsolatosreményeket.1 

2.1.2. Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Felelős multilaterális pénzügyi szervezetként, az éghajlatváltozás súlyos makrogazdasági és pénzügyi hatásainak mér-
séklésére irányuló globális erőfeszítésektől, valamint a tagországok ezirányú igényeitől vezérelve az IMF az elmúlt évek-
ben fokozta elkötelezettségét a klímaváltozással kapcsolatos kérdések kiemelt kezelése mellett és megkezdte az ezzel 
kapcsolatos szaktudás kiépítését.2 Ezentörekvéseknekmegfelelőenaklímapolitikaiaspektusokegyrehangsúlyosabban
jelennekmegazIMFkiemeltjelentéseiben,szakpolitikaidokumentumaibanésaszervezetfelügyeletitevékenységében,
hiszenidőszerűvévált azéghajlatiészöldaspektusokszisztematikusésstratégiaiintegrálásaazIMFtevékenységébe.
ANemzetköziValutaalapcélja,hogymandátumánakmegfelelőenazezenaterületenmeglévőszakértelménekatagor-
szágokrészéretörténőrendelkezésrebocsátásávalsegítsetagjaitazéghajlatváltozásbólfakadókihívásokkezelésébenés
amegfelelőszakpolitikaiválaszlépésekkoordinálásában.

Ezzel összhangban 2021 júliusában a szervezet „IMF Strategy to Help Members Address Climate Change Related Policy  
Challenges–Priorities, Modes of Delivery, and Budget Implications” címmel egy munkaanyagot is publikált, amely 
áttekinti az IMF éghajlatváltozással kapcsolatos eddigi tevékenységeit, emellett az éghajlatváltozás finanszírozásával 
kapcsolatos kérdéseket is boncolgat.ANemzetköziValutaalaptovábbákiemeltenfontosnaktartja,hogyakoronaválság-
bólvalókilábalássoránadöntéshozókmindentmegtegyenekazöldfellendülésértolyandöntésekmeghozatalarévén,
amelyekkatalizálhatjákazöldberuházásokatéshozzájárulnakapénzügyirendszer„zöldítéséhez”agazdaságitalpraállás
elősegítéseésaklímakatasztrófavalószínűségénekcsökkentéseérdekében.3,4

2.1.3. Európai Központi Bank (ECB)

Az Európai Központi Bank (ECB) elnöke, Christine Lagarde számos megnyilatkozásában az EKB „zöldebbé” tétele, illetve 
a zöld monetáris politika mellett állt ki.AzEKB2021.júliusábanhoztanyilvánosságraastratégiaikeretrendszerfelülvizs-
gálatánakeredményeit,amelynekkeretébenambiciózusklímaügyiakciótervetfogadottel.AzEKBfontolóraveszi,hogy
milyenklímaügyimegfontolásoképíthetőkbeamonetárispolitikaikeretrendszerbe,emellettamakromodellezésbenis

1  https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
2  https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/26/pr19354-imf-joins-global-network-cen-banks-and-supervisors-as-observer-aim-to-green-
financial-system 

3  https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/green-recovery 
4  https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/07/30/IMF-Strategy-to-Help-Members-Address-Climate-Change-Related-
Policy-Challenges-Priorities-463093 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/26/pr19354-imf-joins-global-network-cen-banks-and-supervisors-as-observer-aim-to-green-financial-system
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/26/pr19354-imf-joins-global-network-cen-banks-and-supervisors-as-observer-aim-to-green-financial-system
https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/green-recovery
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/07/30/IMF-Strategy-to-Help-Members-Address-Climate-Change-Related-Policy-Challenges-Priorities-463093
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/07/30/IMF-Strategy-to-Help-Members-Address-Climate-Change-Related-Policy-Challenges-Priorities-463093
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bővítiazelemzésikapacitásokataklímaváltozáshatásainakfigyelembevételével.Mindemellettfigyelembevesziaklímaügyi
megfontolásokatakockázatértékelés,fedezetikeretrendszerésavállalatikötvényvásárlásoksoránis.5

Az európai bankfelügyelet területén az EKB a bankszektort érintő kulcsfontosságú kockázati tényezőként azonosította 
az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat, így a 2022-2024-re vonatkozó felügyeleti prioritások közé került az éghajlattal 
kapcsolatos és környezeti kockázat megfelelő kezelése.6AzEKBegyikkiemeltenfontosintézkedésevolt,hogyfelmérte
ésellenőrizteaklímakockázatokkalszembenivállalatiésbankikitettségeket.A2021-eséghajlatistressztesztjelezte,hogy
abankokésavállalatokszámáraazöldirányelvekhezvalógyorsalkalmazkodásköltségeijóvalkisebbek,mintamennyibe
atétlenségésasúlyostermészetikatasztrófákkerülnénekajövőben.AzEKBtovábbá2021-benelvégezteelső,aklíma-
változásravalófelkészültségetmérőértékelésétis.7 

Az EKB a saját szervezetén belül folyó, klímaváltozással kapcsolatos (kutató)munka centralizálására 2021 első negyedévé-
ben létrehozta az EKB Klímaváltozási Központját8,amijelzi,hogymindagazdaság,mindazEKBpolitikájaszempontjából
egyrenagyobbjelentőséggelbírazéghajlatváltozáskérdése.AközpontvezetőjénekIreneHeemskerk-etneveztékki,aki
2021.június15-tőltöltibetisztségét.

2.1.4. Network for Greening the Financial System (NGFS)

Az NGFS 2021-ben is megerősítette elköteleződését az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a pénzügyi rendszer zöl-
dítése mellett.A2017-benlétrehozottNetworkforGreeningtheFinancialSystem(NGFS)egyjelenleg108tagbólés
17megfigyelőbőlállóhálózat9,amelynektagjaiszakmaitapasztalataikésalegjobbgyakorlatokmegosztásánkeresztül
éghajlatváltozássalkapcsolatoskockázatkezelésieszközöketdolgoznakkiapénzügyiszektorrészére.Ahálózatmárcius-
banpublikáltaaz„Adaptingcentralbankoperationstoahotterworld” címűjelentését,amelyaklímakockázatok(fizi-
kaiésátállásikockázatok)kezelésételősegítőjegybankiadaptációtmutatjabe,különöstekintettelahitelműveletekre, 
ahitelkockázat-mérséklésipolitikákraésazeszközvásárlásokra.10 

A 2020-as évhez hasonlóan az NGFS 2021-ben is figyelmet fordított a klímaváltozáshoz kapcsolódó forgatókönyvek 
ismertetésére.AzNGFSClimateScenarioscímű,2021júniusábanpublikáltjelentéséneklegfontosabbújdonságaegy
olyanonlineportálelindítása(ClimateImpactExplorer),amelyenafelhasználókmegismerhetikazéghajlatváltozásból
fakadófizikaikockázatokhatásait.

Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a klímavédelmi szempontok betartását kikényszeríteni hivatott bírósági eljárások is.
AzNGFSezértvizsgálatokatfolytatottazzalkapcsolatban,hogyaklímavédelemmelösszefüggőbíróságieljárásokmilyen
mértékűkockázatotjelentenekamikroprudenciálisfelügyeletreésapénzügyistabilitásmonitorozására.11AzNGFSata-
gokközöttitudásmegosztásjegyében„ScenariosinAction”címűfelméréstkészített31tagközreműködésével,amelyben
ahálózatösszefoglaljaatagokáltalalkalmazottkülönbözőforgatókönyv-elemzésimódszereket.

Emellett az NGFS decemberben megjelentette az első, klímavédelemmel kapcsolatos jegybanki közlemények készítésére 
szolgáló útmutatóját.Akézikönyvbenkiemelik,hogyegyetlenegzaktmódszeralkalmazásahelyettjegybankonkénteltérő
eljárástkellalkalmazni,hiszenajegybankokeltérhetnekmindamandátumukat,mindaközzétételikötelezettségeket
illetően.12 

5 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.hu.html
6  https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/index.hu.html
7 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf
8https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html
9AzNGFShonlapjánelérhetőinformációkszerint2022.március17-énahálózat108taggalés17megfigyelővelrendelkezett.https://www.ngfs.
net/en/about-us/membership

10  https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/06/17/ngfs_monetary_policy_operations_final.pdf
11  https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/climate_related_litigation.pdf
12  https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/guide_on_climate-related_disclosure_for_central_banks.pdf

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.hu.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/index.hu.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ngfs.net/en/about-us/membership
https://www.ngfs.net/en/about-us/membership
https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/06/17/ngfs_monetary_policy_operations_final.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/climate_related_litigation.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/guide_on_climate-related_disclosure_for_central_banks.pdf
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2.1.5. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

Az OECD kiemelt figyelmet fordít a zöld növekedésre és a fenntartható fejlődésre, továbbá a 2011-ben elfogadott Zöld 
Növekedési Stratégiája alapján fontos feladatának tekinti az e területen megfogalmazott célok megvalósítását és az 
ezekkel kapcsolatos tagállami szakpolitikák támogatását.Aszervezetakorábbiévekhezhasonlóan2021-benisaktívan
hozzájárultazöldésfenntarthatónövekedéselőmozdításáhozamármeglévőprogramjainakéseszközeinekfolytatásával,
valamintújkezdeményezésekindításával.

A tavaly májusban elindított Nemzetközi Klímaügyi Cselekvési Program (International Programme for Action on Climate 
– IPAC) célja, hogy rendszeres monitoring, a szakpolitikák értékelése és visszajelzés nyújtása révén támogassa a tagor-
szágok előrehaladását az üvegházhatást okozó gázok nettó nulla kibocsátása és egy ellenállóbb gazdaság felé.2020óta
azOECDisfigyelemmelkísériaCOVID-19járványalakulásátésapandémiamiattbevezetetthelyreállításiintézkedések
környezetivonatkozásainakazonosításaésnyomonkövetéseérdekébenlétrehozottegyZöldHelyreállításiAdatbázist
(GreenRecoveryDatabase),13amelynekeredményeit2021-bentettékközzé.AlapítókénttovábbraisaktívtagjaaGreen
GrowthKnowledgePlatformnak,14amiegynemzetköziszervezetekbőlésszakértőkbőlállóglobálishálózatazöldnöve-
kedésselkapcsolatoselméletekésgyakorlatokvizsgálatára.

Az OECD 2021-ben számos rendezvénnyel és publikációval is hozzájárult a közös gondolkodáshoz a környezetvédelem, 
a zöld növekedés, a fenntarthatóság és a klímaváltozás területén.2021márciusábanazENSZáltalmegfogalmazott
fenntarthatófejlődésicélokfinanszírozásáróltartottegyeztetést;azOECDCentreonGreenFinanceandInvestmentku-
tatóközpontoktóberbenrendeztemegévesfórumát;novemberbenpedigaZöldNövekedésiésFenntarthatóFejlődési
Fórum(GreenGrowthandSustainableDevelopmentForum–GGSDForum)15keretébenavárosokésaközlekedésiszektor
zöldszempontúhelyreállításárólszervezettkonferenciát.

2.1.6. Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB)

A klímakockázatok pénzügyi stabilitási következményeinek vizsgálatában 2021-ben is fontos szerepet látott el a Financial 
Stability Board (FSB).Aglobálisintézmény2021.július7-énátfogóütemtervet(FSBRoadmapforAddressingClimate-
RelatedFinancialRisks)mutatottbeazéghajlattalkapcsolatospénzügyikockázatokkezelésére,amelyaszabályozótestü-
letekésanemzetköziszervezetekáltaltöbbévesidőtávonelvégzendőfeladatokatvázoltafelnégykulcsterületen(vállalati
szintűközzététel;adatok;sérülékenységekelemzése;valamintszabályozásiésfelügyeletieszközök).16AzFSBütemterve
aG20-csoportkeretébenműködőFenntarthatóPénzügyiMunkacsoport(SustainableFinanceWorkingGroup,SFWG)
munkájávalösszhangbankészültelegyszélesebbfenntarthatópénzügyiütemtervkidolgozásacéljából.

Az FSB által 2015-ben felállított Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) munkacsoport  
a 2021. októberi státuszjelentésében arról számolt be, hogy 2021-ben felgyorsult a TCFD-ajánlások végrehajtása, glo-
bálisan a vállalatok több, mint fele hozta nyilvánosságra a klímaváltozásból eredő kockázatait. Azajánlásokmellettmár
több,mint2600szervezetfejeztekitámogatását,atámogatóintézményekszámapedigtöbb,mintegyharmadávalnőtt
a2020.évihelyzetjelentésóta,azazaTCFD-ajánlásoknapjainkraazéghajlatváltozássalkapcsolatosjelentéstételszéles
körbentámogatottalapjáváváltak.17

2.1.7. UNEP - Finance Initiative

Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja Pénzügyi Kezdeményezésének (UNEP FI) tagsága 2021-ben is tovább 
nőtt18 és már több, mint 450 pénzintézetet és 100 támogató szervezetet foglal magában.Akarbonsemlegesgazdaságra
valóátállástámogatásaérdekébenáprilisbanlétrehoztákaGlasgowFinancialAllianceforNetZero(GFANZ)kezdeménye-

13  https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/ 
14  https://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthknowledgeplatform.htm 
15  https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2021/ 
16FSBRoadmapforAddressingClimate-RelatedFinancialRisks,7July2021.https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P070721-2.pdf 
17TaskForceonClimate-relatedFinancialDisclosures(TCFD)2021StatusReport.https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-
Status_Report.pdf 

18  https://www.unepfi.org/news/2021-a-year-of-private-finance-stepping-up-sustainability-action/

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/
https://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthknowledgeplatform.htm
https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2021/
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P070721-2.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Status_Report.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Status_Report.pdf
https://www.unepfi.org/news/2021-a-year-of-private-finance-stepping-up-sustainability-action/
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zést,amelyheza130ezermilliárdUSDtőkévelrendelkezőésapénzügyirendszernagyjából40%-átlefedőpénzintézetek
csatlakoztak.AGFANZ-heztartozónégyszövetségbőlháromazUNEPFIégiszealátartozik:aNet-ZeroBankingAlliance,
amelyet2021áprilisábanindítottakelésmártöbb,mint100tagjavan;a2019-benlétrehozott,60tagotszámlálóNet-Zero
AssetOwnerAlliance;valaminta2021júliusábankezdeményezettNet-ZeroInsuranceAlliance.APrinciplesforResponsible
Banking(PRB)kezdeményezéskereteinbelül2021-benaPRB28aláírójakötelezteelmagátapénzügyiszolgáltatásokhoz
valóhozzáféréselőmozdításaésazügyfelekpénzügyiegészségénektámogatásamellett.19 

A TCFD tapasztalataira építve a UNEP FI 2021-ben társalapítója volt a természettel kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel 
foglalkozó munkacsoportnak (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD).Amunkacsoport35tagjaés
több,mint100intézménydolgozika2023-igelkészülőkeretrendszerlétrehozásán.20

2.2. A NYUGATI JEGYBANKOK 2021-ES KEZDEMÉNYEZÉSEI

2.2.1. Banca d’Italia

Az olasz jegybank, a Banca d’Italia 2021-ben több klímaváltozással és zöldkötvénypiaccal foglalkozó tanulmányt publikált.
A„CentralBanks,ClimateRisksandSustainableFinance”címmelmegjelentkiadványelsődlegesenjegybankinézőpontból
vizsgáljaazéghajlatváltozáshozkötődőkockázatokatésannakgazdaságikövetkezményeit.21 

A Banca d’Italia kiemelt figyelmet fordít a zöldkötvénypiacra, ennek keretében két átfogó elemzést tett közzé „Green 
Bonds: the Sovereign Issuers’ Perspective”22 és „Everything you always wanted to know about green bond (but were 
afraid to ask)”23 elnevezéssel.Mígelőbbitanulmányalapvetőenazöldkötvénypiacfejlődésétésszuverénkötvénykibo-
csátóiszempontbólazöldkötvényekelőnyeitéshátrányaittekintiát,addigutóbbiazESG-kötvénypiacglobáliskínálatát
helyeziközéppontba.

2021 májusában az olasz G20-elnökség alkalmából a Banca d’Italia és a BIS Innovation Hub zöld és innovatív technológiai 
kihívások megoldását célzó versenyt hirdetett, amelyre több, mint 25 országból érkezett összesen 99 innovatív megol-
dási ötlet.AjegybankokközöttizöldegyüttműködésterősítveaBancad’ItaliaésaBankofEngland(BoE)közöskutatási
konferenciáttartott,amelyneklegfőbbcéljaadöntéshozókközöttivitákösztönzésevoltaklímaváltozásmakropénzügyi
hatásaivalésazérókibocsátásravalóátállássalkapcsolatosan.

2.2.2. Banco de España

A Banco de España 2021-ben csatlakozott a BIS második, jegybankok számára fenntartott euróban denominált zöld-
kötvény befektetési alapjához.EmellettaspanyoljegybankelfogadtaazEurorendszer(theEurosystem)általkidolgozott
közöselveketafenntarthatóbefektetésekre,amelyeksegítikazeuróövezettagállamaitakarbonsemlegesgazdaságra
valóátállástilletően.24 

2.2.3. Banco de Portugal

A Banco de Portugal 2021-ben bejelentette, hogy csatlakozik a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) által létrehozott, 
jegybankok számára fenntartott, euróban denominált zöldkötvény befektetési alaphoz.Aportugáljegybankkorábban
márrésztvettaBISamerikaidollárbandenomináltbefektetésialapjában,azújabblépésselpedigtovábberősítiklíma-
védelmielköteleződését.AzEurópaiBeruházásiBank(EIB)ésaBancodePortugalközösvirtuáliskonferenciátistartott 

19  https://www.unepfi.org/news/industries/banking/principles-for-responsible-banking-build-new-pathway-for-banks-to-collectively-accelerate-
action-on-universal-financial-inclusion-and-health/

20  https://www.unepfi.org/news/2021-a-year-of-private-finance-stepping-up-sustainability-action/ 
21  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0608/QEF_608_21_ENG.pdf?language_id=1
22  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercati-infrastrutture-e-sistemi-di-pagamento/approfondimenti/2021-003/N.3-MISP.
pdf?language_id=1

23  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0654/QEF_654_21.pdf?language_id=1
24  https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/21/presbe2021_14en.pdf

https://www.unepfi.org/news/industries/banking/principles-for-responsible-banking-build-new-pathway-for-banks-to-collectively-accelerate-action-on-universal-financial-inclusion-and-health/
https://www.unepfi.org/news/industries/banking/principles-for-responsible-banking-build-new-pathway-for-banks-to-collectively-accelerate-action-on-universal-financial-inclusion-and-health/
https://www.unepfi.org/news/2021-a-year-of-private-finance-stepping-up-sustainability-action/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0608/QEF_608_21_ENG.pdf?language_id=1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercati-infrastrutture-e-sistemi-di-pagamento/approfondimenti/2021-003/N.3-MISP.pdf?language_id=1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercati-infrastrutture-e-sistemi-di-pagamento/approfondimenti/2021-003/N.3-MISP.pdf?language_id=1
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0654/QEF_654_21.pdf?language_id=1
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/21/presbe2021_14en.pdf
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2021.március15-én,amelynekkeretébenarésztvevőkkiemelték,hogyazöldésdigitálisberuházásjelentiazegyikleg-
főbbmegoldástakoronavírusokoztaválságbólvalókilábalásra.25 

2.2.4. Bank of England (BoE)

A Bank of England napirendjén 2021-ben is kiemelt figyelmet kapott a pénzügyi rendszer zöldítése, ennek eredmé-
nyeképpen 2021 nyarán mérföldkőhöz érkezett a jegybank: klímakockázatokkal kapcsolatos stressztesztet jelentett be. 
A„2021BiennialExploratoryScenario:FinancialRisksfromClimateChange”nevűdokumentumszerintastresszteszt
céljaazEgyesültKirályságteljespénzügyirendszerénekfizikaiésátmenetikockázatokkalszembeniellenálló-képességének 
vizsgálata,háromszcenáriótalapulvéve.ABoEelsőízbentesztelimindabankokat,mindpedigabiztosítókat,ehhez
egykézikönyvetispublikálthonlapjánarésztvevőintézményekszámára.26Azeredményeket2022májusábantesziközzé
ajegybank.

A 2016-ban bevezetett vállalati kötvényvásárlási keretrendszerének (Corporate Bond Purchase Scheme – CBPS)  
zöldítését is célként tűzte ki a BoE.2021májusábanegymunkaanyagot jelentetettmeg,amelynekcéljaaCBPS-en
keresztüliszénmentesítésösztönzőinekéseszközeinekfeltérképezésevolt,novemberbenpedigennekfolyományaként
aBoEaCBPSzöldítésévelkapcsolatosállásfoglalásátisközzétette.

A TCFD-ajánlásoknak megfelelően a BoE 2021 nyarán immár második, klímakockázatokkal kapcsolatos jelentését 
(climate related financial disclosure) publikálta. Ajelentésszerint2020-bannagyjábólafelévelsikerültcsökkenteni
a jegybankfizikaiműveleteivel (épületekáramellátása,bankjegynyomtatás, légi közlekedés)összefüggésbehozható 
károsanyag-kibocsátást.Bárehhezacsökkenésheza járványhelyzet ishozzájárult,aBoEszerint legnagyobbrészben
amegújulóenergiaforrásbóltermeltvillamosenergiáravalóáttérésnekköszönhetőacsökkenőtendencia.Ajegybank
céljatovábbraisaz,hogyakárosanyag-kibocsátást63%-kalcsökkentse2016és2030között.27

2021 októberében a Financial Conduct Authority-vel közösen felállított Climate Financial Risk Forum (CFRF) immár 
a második kézikönyvét publikálta, amely a pénzügyi szervezetek klímakockázatainak kezelésében nyújt segítséget 
a szervezeteknek.Akézikönyvfőkéntakockázatokelemzésére,szcenárióelemzésre,közzétételre,innovációra,azéghaj-
latváltozássalkapcsolatosadatokraésakülönfélemetrikákrafókuszál.28

2.2.5. Bank of Greece (BoG)

A Bank of Greece (BoG) 2021-ben létrehozta a Klímaváltozási és Fenntarthatósági Központot (Climate Change and 
Sustainability Centre), amelynek elsődleges célkitűzése az éghajlatváltozással kapcsolatos jegybanki intézkedések 
összehangolása és a fenntarthatósági szempontok beépítése a jegybanki működésbe.Ezenkívül,ajegybankkülönféle
szakterületeinekafenntarthatósággalésaklímaváltozássalkapcsolatosügyeketilletőentanácsokatisad.29

2.2.6. Banque de France (BoF)

A Banque de France (BdF) elnöke, François Villeroy de Galhau 2021 elején bejelentette, hogy – a felelős befektetési 
stratégiával összhangban – a francia jegybank 2024 végére teljesen kizárja 22 milliárd euró értékű befektetési portfolió-
jából azon vállalatokat, amelyek kőszénnel kapcsolatos tevékenységet folytatnak.Emellett2021-tőlkezdvemindenolyan
vállalatotiskizárbefektetésiportfoliójából,amelyforgalmánaktöbb,mint10%-akőolajból,palagázból,olajhomokból,
valamintezenfosszilisenergiahordozókkitermeléseérdekébenvégzettsarkvidékiésmélytengerikutatásbólszármazik.30

25  https://www.eib.org/en/press/all/2021-094-green-and-digital-investment-highlighted-as-key-to-covid-19-recovery-by-banco-de-portugal-
and-eib

26  https://www.bankofengland.co.uk/stress-testing 
27https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2021/june/climate-related-financial-disclosure-2020-21 
28https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/october/climate-financial-risk-forum-session-two-outputs 
29  https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-media/press-office/news-list/news?announcement=96b3e9b0-4595-4dee-b072-340e9b99c694 
éshttps://www.bankofgreece.gr/en/the-bank/organisation/climate-change-and-sustainability-centre

30  https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/responsible_investment_policy_reinforcing_exclusions_with_regard_
to_fossil_fuels.pdf

https://www.eib.org/en/press/all/2021-094-green-and-digital-investment-highlighted-as-key-to-covid-19-recovery-by-banco-de-portugal-and-eib
https://www.eib.org/en/press/all/2021-094-green-and-digital-investment-highlighted-as-key-to-covid-19-recovery-by-banco-de-portugal-and-eib
https://www.bankofengland.co.uk/stress-testing
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2021/june/climate-related-financial-disclosure-2020-21
https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/october/climate-financial-risk-forum-session-two-outputs
https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-media/press-office/news-list/news?announcement=96b3e9b0-4595-4dee-b072-340e9b99c694
https://www.bankofgreece.gr/en/the-bank/organisation/climate-change-and-sustainability-centre
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/responsible_investment_policy_reinforcing_exclusions_with_regard_to_fossil_fuels.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/responsible_investment_policy_reinforcing_exclusions_with_regard_to_fossil_fuels.pdf
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A jegybanki struktúrában is változások álltak be, miután a BoF úgy döntött, hogy létrehoz egy klímaközpontot Climate 
Change Centre néven, amelynek fő feladata a jegybankon belüli klímaügyek koordinálása és monitorozása.Aközpont
2021áprilisábankezdtemegműködését,elnökeNathalieAufauvre,vezetőipedigBertilleDelaveauésClémentBourgey.

A tudásmegosztás érdekében a Banque de France 2021-ben három szemináriumot is rendezett, amelyek a klímaváltozás 
és a klímakockázatok hatásait vizsgálták.2021novemberében„ClimateRiskmeasurementofassetseligibleascollateral
forrefinancingoperations–focusonAssetBackedSecurities”,júliusban„ClimateChangeinDevelopingCountries:Global
WarmingEffects,TransmissionChannelsandAdaptationPolicies”,mígáprilisában„Nocountryisanisland:International
cooperationandclimatechange”címmelértekeztekatémábanaszakértők.31

2.2.7. Banque centrale du Luxembourg (BCL)

A Banque centrale du Luxembourg (BCL) 2021-ben fontos – a pénzügyi szektor részére sürgős intézkedéseket  
előrevetítő – kutatási eredményeket prezentált a luxemburgi pénzügyi intézmények éghajlatváltozásnak való kitett-
ségével kapcsolatban.Ajelentésszerintaluxemburgibankoknemkészültekfelaklímaváltozásjelentettekockázatokra,
miközbenazunióstagállamokközülLuxemburgazegyiklegkitettebbafizikaikockázatoknak(1980és2017közöttazország
718millióeuróértékűveszteségetszenvedettelazéghajlatváltozásnakköszönhetően).32

2.2.8. Banque Nationale de Belgique

A belga jegybank klíma- és környezeti kockázatokkal foglalkozó hubot hozott létre 2021-ben. Azúj,intézményköziszer-
vezetiegységfeladataazéghajlatikockázatokkalkapcsolatosazinformációkmegosztásaésazegyüttműködésfokozása.
Ajegybankaztisbejelentette,hogyasajátszénlábnyománakcsökkentésénfolyamatosandolgozik,ígyazenergia-és 
papírfogyasztáscsökkentése,valamintafenntarthatóhulladékkezelésprioritáskéntszerepelajegybankmindennapjaiban.33

2.2.9. Central Bank of Ireland

A Central Bank of Ireland 2021-ben bejelentette, hogy csatlakozik a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) által létreho-
zott, jegybankok számára fenntartott amerikai dollárban denominált zöldkötvény befektetési alaphoz.Azírjegybank
kutatásokpublikálásávalisigyekszikhozzájárulniaklímaváltozáselleniküzdelemhez.

A Central Bank of Ireland 2021-ben két fontos elemzést tett közzé az éghajlatváltozással kapcsolatban.Azegyikpublikáció
„GreenBonds:ASnapshotofGlobalIssuanceandIrishSecuritiesHoldings”címmelazeurópaizöldkötvénypiacotésaz
írzöldkötvény-tulajdonosokösszetételétvizsgálja.34Amásikpublikáció„UnderstandingtheFutureofInsurance:Climate
&EmergingRisk”címmeljelentmeg,amelynekelsődlegescéljavoltfelmérniazírbiztosításiszektorklímakockázatokra
valófelkészültségét.35 

Mindezek mellett az ír jegybank egy klímaváltozással foglalkozó szervezeti egységet (Climate Change Unit) hozott létre 
a jegybanki szervezeten belül az egyre növekvő klímakihívások kezelésére.

2.2.10. Croatian National Bank (HNB)

A Croatian National Bank (HNB) 2021 júniusában csatlakozott az NGFS-hez, amellyel a horvát jegybank fontos lépést 
tett a nemzetközi klímavédelmi együttműködés felé.EmellettaHNBapénzügyiszektorbanfolytatottfelmérésével
rávilágítottarra,hogyahorvátbankok,bártisztábanvannakaklímakockázatokkal,alábecsülikazezenkockázatoknak
valókitettségüket,miközben–utóbbivalpárhuzamosan–túlbecsülikazalacsonyszén-dioxidkibocsátásúgazdaságra

31  https://www.banque-france.fr/en/conferences-and-media/seminars-and-symposiums/research-seminars 
32  https://www.bcl.lu/fr/publications/revue_stabilite/rfs-2021/RSF-2021_04_CHAPTER4_ANALySE_1.pdf
33  https://www.nbb.be/en/articles/national-bank-wants-make-financial-system-greener-climate-focused-risk-management 
34  https://www.centralbank.ie/statistics/statistical-publications/behind-the-data/green-bonds-a-snapshot-of-global-issuance-and-irish-
securities-holdings

35  https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/solvency-ii/communications/
understanding-the-future-of-insurance.pdf

https://www.banque-france.fr/en/conferences-and-media/seminars-and-symposiums/research-seminars
https://www.bcl.lu/fr/publications/revue_stabilite/rfs-2021/RSF-2021_04_CHAPTER4_ANALYSE_1.pdf
https://www.nbb.be/en/articles/national-bank-wants-make-financial-system-greener-climate-focused-risk-management
https://www.centralbank.ie/statistics/statistical-publications/behind-the-data/green-bonds-a-snapshot-of-global-issuance-and-irish-securities-holdings
https://www.centralbank.ie/statistics/statistical-publications/behind-the-data/green-bonds-a-snapshot-of-global-issuance-and-irish-securities-holdings
https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/solvency-ii/communications/understanding-the-future-of-insurance.pdf
https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/insurance-reinsurance/solvency-ii/communications/understanding-the-future-of-insurance.pdf
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valóátállásbólfakadólehetőségeket.Ajelentésbőlaziskiderül,hogyapénzügyiintézményekazüzletitevékenységük
adaptálásáhozszabályozásiútmutatástéstámogatástvárnakelajegybanktól,amelyjólmutatjaaközpontibankoknél-
külözhetetlenszerepétapénzügyiszektorfelkészítésébenafizikaiésátmenetikockázatokra.36ACroatianNationalBank
ésazEBRD(EuropeanBankforReconstructionandDevelopment)közös,2021.április29-éntartottonlinerendezvénye
szinténapénzügyirendszerfeladatátemeltekiagazdaságzöldítésében.

2.2.11. Danmarks Nationalbank

A Danmarks Nationalbank a zöldkötvény-piac fejlődése szempontjából rendkívül fontos közleményt adott ki 2022 
elején: a dán jegybank 2022. január 19-én kibocsátotta az ország első, tízéves zöld államkötvényeit a „the Kingdom of 
Denmark’s Green Bond Framework” keretrendszerrel összhangban.Azöldkötvény-kibocsátásbólszármazóbevételek-
bőlakormányzatamegújulóenergiatermelésreésaközlekedésiszektorzöldítésérefókuszálókormányzatiprojekteket
finanszírozza.37

A dán jegybank a klímaváltozás és a jegybankok szerepéről is publikált egy anyagot 2021 júliusában.38 A„ClimateChange
andtheroleofcentralbanks”címűjelentéshangsúlyozza,hogyaklímaváltozásésazöldgazdaságravalóátmenetkocká-
zatokkaljárhatapénzügyirendszerrenézve.Ajelentéskiemeli,hogyajegybankokközöttegyetértésmutatkozikabban
atekintetben,hogyaközpontibankoknakfigyelemmelkellkísérniükaklímaváltozásárstabilitásragyakoroltesetleges
kockázatait.Abbanugyanakkormégnincsegyetértés,hogyajegybankoknakmennyibenkellhozzájárulniukazátmenethez.

2.2.12. De Nederlandsche Bank (DNB)

A De Nederlandsche Bank (DNB) kiemelt figyelmet fordít mind a klímaváltozáshoz köthető kockázatok azonosítására 
és kezelésére, mind az energiaátmenet elősegítésére.Ahollandjegybankmárciusbanpublikáltaelsőjelentésétaklí-
maváltozásbólfakadópénzügyikockázatokróléslehetőségekről,amelyösszhangbanállaFinancialStabilityBoardTask
ForceonClimate-relatedFinancialDisclosuresmunkacsoportcéljával.Ajelentésbemutatjaazonjegybankifelelősségi
körbentehetőlépéseket,amelyekaklímaváltozássalkapcsolatoskockázatokazonosításáraésmérsékléséreszolgálnak.
Ezekalépések–összhangbanajegybankimandátummal–azeszköz-ésforráskezelés,apénzügyiszektorfelügyelete,
agazdaságitanácsadásésstatisztikákközzététele.39 

A holland jegybank új klímaváltozási stratégiát (Sustainable Finance Strategy 2021-2025) fogadott el 2021 júliusában, 
amely meghatározza a jegybank éghajlatváltozással kapcsolatos főbb célkitűzéseit.40Ezzelösszhangbanajegybankkülön
szervezetiegységethozottlétreSustainableFinanceOfficenévenazéghajlatváltozáshozköthetőkockázatokértékelésére
éskezelésére,valamintafenntarthatópénzügyistratégiájánakimplementálására.

A DNB a tavalyi év során felmérést is végzett a holland pénzügyi intézmények körében, amely alapján megállapította, 
hogy a legtöbb pénzintézet nem kezeli megfelelően a klímaváltozáshoz köthető kockázatokat, mindössze a bankok 
10%-a építi be a fenntarthatóságot az általános kockázatkezelésébe.4142AzENSZ26.éghajlatváltozásikonferenciája
alkalmábólszámoszöldcélokattámogatóígéretetfogalmazottmegaDNB.Ezekközöttszerepelafenntarthatómonetáris
politika,fizetésirendszerésjegybankiműködéstámogatása,aklímakockázatoknakellenállópénzügyirendszerkialakítása
ésafenntarthatóságrólszólóstatisztikákésadatokközzététele.43

36  https://www.hnb.hr/en/-/adapting-to-climate-change-has-no-alternative-1
37  https://www.nationalbanken.dk/en/pressroom/Pages/2021/12/DNN202122236.aspxéshttps://www.nationalbanken.dk/en/governmentdebt/
green_bonds/Pages/default.aspx

38  https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2021/07/ANALySIS_No.%2019_Climate%20change%20and%20the%20role%20
of%20central%20banks.pdf 

39  https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/older-news/news-2021/dnb-publishes-its-first-report-on-financial-climate-related-risks-and-
opportunities-in-accordance-with-tcfd-recommendations/ 

40  https://www.dnb.nl/media/pf5a4wmp/sustainable-finance-strategy-dnb-13-7-2021.pdf 
41  https://greencentralbanking.com/2021/12/13/dnb-dutch-banks-climate-risk/ 
42  https://www.dnb.nl/media/shoftigm/web_brochure_op-weg-naar-een-duurzame-balans.pdf
43  https://www.dnb.nl/media/qv2dgn5o/dnb-pledge-cop26.pdf

https://www.hnb.hr/en/-/adapting-to-climate-change-has-no-alternative-1
https://www.nationalbanken.dk/en/pressroom/Pages/2021/12/DNN202122236.aspx
https://www.nationalbanken.dk/en/governmentdebt/green_bonds/Pages/default.aspx
https://www.nationalbanken.dk/en/governmentdebt/green_bonds/Pages/default.aspx
�https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2021/07/ANALYSIS_No.%2019_Climate%20change%20and%20the%20role%20of%20central%20banks.pdf 
�https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2021/07/ANALYSIS_No.%2019_Climate%20change%20and%20the%20role%20of%20central%20banks.pdf 
https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/older-news/news-2021/dnb-publishes-its-first-report-on-financial-climate-related-risks-and-opportunities-in-accordance-with-tcfd-recommendations/
https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/older-news/news-2021/dnb-publishes-its-first-report-on-financial-climate-related-risks-and-opportunities-in-accordance-with-tcfd-recommendations/
https://www.dnb.nl/media/pf5a4wmp/sustainable-finance-strategy-dnb-13-7-2021.pdf
https://greencentralbanking.com/2021/12/13/dnb-dutch-banks-climate-risk/
https://www.dnb.nl/media/shoftigm/web_brochure_op-weg-naar-een-duurzame-balans.pdf
https://www.dnb.nl/media/qv2dgn5o/dnb-pledge-cop26.pdf
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2.2.13. Eesti Pank (Bank of Estonia)

Az Eesti Pank (Bank of Estonia) 2021 őszén új akciótervet fogadott el, amely cselekvési tervet irányoz elő a fenntartható 
fejlődéssel és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra.Abankcselekvésitervénekirányításáraújkoordinációs
testületethozottlétre,amelyetazésztjegybankalelnökevezet.44

Az akcióterv számos területen meghatározza a jegybank előtt álló feladatokat: többekközöttcélkénttűztekiazéghaj-
latváltozáskezeléséhezszükségesadathiányleküzdését;2023-tóléventeteszmajdközzéTCFD-jelentéstanemmonetáris
politikaiportfóliójátilletően,ezenkívülcélkénttűztékkiaklímaváltozásgazdaságraéspénzügyirendszerregyakorolt
hatásávalkapcsolatostanácsadástisakormányszámára.

2.2.14. Latvijas Banka 

A Latvijas Banka 2021 szeptemberében nemzetközi konferenciát tartott „Sustainable Economy in Times of Change” 
címmel, amely többek között a jegybankok és a pénzügyi szektor szerepét emelte ki a fenntartható gazdaságra való átál-
lásban.45EzzelösszefüggésbenaLatvijasBanka2021novemberébenelfogadtafenntarthatóságistratégiáját(Sustainability
Strategy),amelynekcélitűzéseiafenntarthatómonetárispolitikaéspénzügyirendszer,afenntarthatókészpénzforgalom,
afenntarthatóbefektetésekésafenntarthatójegybankiműködés.46 

2.2.15. Lietuvos Bankas

Litvánia jegybankja, a Lietuvos Bankas is több fontos bejelentést tett 2021-ben a klímaváltozás kezelésével össze-
függésben. Döntésszületetttöbbekközöttarról,hogyafelelősbefektetésielveketésaklímaszempontokatfigyelembe
fogjavenniaportfóliókezelésnél,ezenkívülbeépítiazéghajlattalkapcsolatoskockázatokatafelügyeletieljárásokba.47  
2021.szeptember7-énjelentettemegajegybankaszén-dioxid-kibocsátásáttaglalókiadványátCO2FootprintReport
néven,amelyetéventepublikál.

2.2.16. Österreichische Nationalbank (OENB)

Az osztrák jegybank 2021. október 7-én a SUERF - The European Money and Finance Forum-mal közösen online konfe-
renciát szervezett „Climate protection: state of play, division of labor, steps forward” címmel. Arendezvényenamagas
szintűszakértőkáttekintettékaklímavédelemérdekébentettfőbbglobáliséseurópailépéseket.Akonferenciarávilágított
arra,hogyaklímaváltozáshatásainakkezeléséhezelengedhetetlenülszükségesakülönfélepolitikákközöttiszinergiaés
koordinációmegteremtése.48

Az OeNB a 2021-es Pénzügyi Stabilitási Jelentésében publikált egy klímastressz-teszttel kapcsolatos tanulmányt, amely-
nekkereteinbelülaszén-dioxidárazásosztrákbankrendszerregyakorolthatásátvizsgálták.Azeredményeikrávilágítottak
arra,hogyrendezetlenátmeneteseténjelentősnegatívhatásokérnékagazdaságbizonyoságazatait,ideértveamező-
gazdaságotésaközlekedésiszektort,ezekbenugyanisjelentősmértékbenemelkedneanemteljesítésiarány.49

2.2.17. Suomen Pankki (Bank of Finland) 

A Suomen Pankki (Bank of Finland, BoF) is tovább erősítette elköteleződését az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránt, 
hiszen új jegybanki stratégiájának középpontjába a fenntartható fejlődést és a gazdasági stabilitást helyezte.Ezencél
elősegítéseérdekébenafinnjegybankkiemeltenkezeliafelelősbefektetésielvekkidolgozásátésbefektetéseisoránaz

44  https://www.eestipank.ee/en/about-us/eesti-pank-pledge-climate-change-action
45  https://www.bank.lv/en/publications-r/news-and-articles/press-releases/12585-latvijas-banka-hosts-an-international-conference-
sustainable-economy-in-times-of-change

46  https://www.bank.lv/en/publications-r/news-and-articles/press-releases/12665-sustainability-strategy-of-latvijas-banka-has-been-approved
47  https://www.lb.lt/en/news/bank-of-lithuania-to-manage-its-financial-assets-based-on-sustainable-investment-principles 
48  https://www.oenb.at/en/Calendar/2021/2021-10-07-climate-protection-state-of-play-division-of-labor-steps-forward.html 
49  https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Financial-Stability-Report/2021/financial-stability-report-42.html 

https://www.eestipank.ee/en/about-us/eesti-pank-pledge-climate-change-action
https://www.bank.lv/en/publications-r/news-and-articles/press-releases/12585-latvijas-banka-hosts-an-international-conference-sustainable-economy-in-times-of-change
https://www.bank.lv/en/publications-r/news-and-articles/press-releases/12585-latvijas-banka-hosts-an-international-conference-sustainable-economy-in-times-of-change
https://www.bank.lv/en/publications-r/news-and-articles/press-releases/12665-sustainability-strategy-of-latvijas-banka-has-been-approved
https://www.lb.lt/en/news/bank-of-lithuania-to-manage-its-financial-assets-based-on-sustainable-investment-principles
https://www.oenb.at/en/Calendar/2021/2021-10-07-climate-protection-state-of-play-division-of-labor-steps-forward.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Financial-Stability-Report/2021/financial-stability-report-42.html
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alábbihárommegközelítéstalkalmazza:1)ESG-integráció,2)normaalapúszűrés(norm-basedscreening)és3)tematikus
befektetések.50  

2.2.18. Sveriges Riksbank

A Sveriges Riksbank éghajlatvédelmi felelősségét hangsúlyozva 2021-től kizárólag olyan vállalati kötvényeket vásárol, 
amelyek teljesítik a nemzetközi fenntarthatósági szabályokat.51EzzelösszefüggésbenaRiksbanklegújabbklímaváltozási
jelentésébenismerteti,hogymiértelengedhetetlenaklímaváltozásfigyelembevételeajegybankimandátumteljesítésé-
benésajegybankistratégiafelállításaaklímakockázatokkezelésére,valamintnemzetköziklímavédelmiperspektívából
áttekintiasvédpénzügyirendszerműködésétis.52

2.2.19. Federal Reserve System (FED)

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve System (Fed) viszonylag széles hatáskörrel rendelkezik a pénz-
ügyi rendszer éghajlattal kapcsolatos kockázatainak mérlegelésére és enyhítésére.BárazutóbbiévekbenaFedetszá-
moskritikaérteamiatt,hogynemteszelegetaklímavédelemért,JoeBidenamerikaielnökbeiktatásaótaajegybank
akorábbaiknálnagyobbfigyelmetszentelazéghajlatikérdéseknek.53 

Az NGFS-hez 2020 végén történt csatlakozáson túlmenően a növekvő jegybanki aktivitás jele az is, hogy jelenleg az 
amerikai jegybank az Európai Központi Bankkal együtt társelnöki tisztséget tölt be a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 
(BCBS) pénzügyi rendszert érintő klímakockázataival foglalkozó munkacsoportjában.2021-benpedigkétújbizottságot
islétrehozottaFed,azegyiketannaktanulmányozására,hogyazéghajlatváltozásmikéntbefolyásolhatjaazországgaz-
daságistabilitását,amásikatpedigazáltalafelügyeltegyesbankokvizsgálatára.Apénzügyirendszerstabilitásátérintő
klímakockázatokfelméréséveléskezelésévelfoglalkozó,2021márciusábanfelállítottbizottság,aFinancialStabilityClimate
Committee(FSCC)makroprudenciálisperspektívábanlátjaelfeladatátszámosnemzetköziéshazaihatósággalegyüttmű-
ködésben,kiegészítveamikroprudenciálishatáskörrelrendelkezőésaNewyork-iFedalelnöke,KevinStiroháltalvezetett
felügyeletiklímabizottság(SupervisionClimateCommittee,SCC)munkáját.54 

A Fed számos tanulmányt és egyéb publikációt jelentet meg annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás 
negatív hatásaira.Etekintetbennóvumnakszámítottegytavalyaugusztusbanpublikáltkutatásuk,amelyben124ország
GDP-éshőmérsékletadataitvizsgálvaarraakövetkeztetésrejutottak,hogyahőmérsékletmegemelkedése„nagyonerős”
negatívhatássalleszazegyfőreesőGDPnövekedésére,valamintkihathatagazdaságitevékenységmegoszlásánakegészére
is,volatilitástidézveelő.Akutatásanövekedésikockázatokeloszlásátvizsgálta,amitösszekötöttanapihőmérséklet- 
ingadozásokkal.Ezalapjánpedigmegállapította,hogyalefelémutatókockázatokjelentősebbmértékbenkötődnekahő-
mérsékletiszinthez,mintafelfelémutatókockázatok.55 

Az éghajlatváltozás és a klímasemleges gazdaságra történő átállás nyomán rendszerszintű kockázatok jelenhetnek 
meg a pénzügyi szektorban.Ezafelismerésvezette2021-benaFedNewyork-itagbankját,hogyegyújstressz-tesztelési
eljárástdolgozzonkiapénzügyiintézményekklímakockázatokkalszembeniellenálló-képességénekfelmérésére.Ennek

50  https://www.suomenpankki.fi/globalassets/en/monetary-policy/management-of-reserves/responsible-investment-principles/bank-of-finland-
responsible-investment-priciples.pdf

51  https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/notices/2021/riksbank-takes-sustainability-into-account-
when-purchasing-corporate-bonds/

52  https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/engelska/2021/sustainability-considerations-when-
purchasing-corporate-bonds.pdf és https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/the-riksbanks-work-on-sustainability/climate-
report/2021/the-riksbanks-climate-report-december-2021/

53  https://www.axios.com/fed-climate-change-powell-brainard-c01f422e-eb12-4b98-ad3d-b3b0e842b917.html?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosgenerate&stream=top 

54  https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/macro-prudential/7814781/fed-to-launch-new-committee-on-climate-
risk?utm_campaign=Central%20Banking%20Newsletter%20-%20Daily%20briefing%20&utm_medium=email&_hsmi=97197773&_
hsenc=p2ANqtz-_Py3KMIF7bKO0llCnjFy3NNNx-Hg5mJZ2Zmq-L08ucWTm6KWyZT8NvoNs3Lc4K3O0mcUPa7syfOt56y45c_RbgXI7lwQ&utm_
content=97197773&utm_source=hs_email 

55  https://greencentralbanking.com/2021/08/23/fed-study-shows-impact-of-climate-change-on-gdp/ 
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https://www.suomenpankki.fi/globalassets/en/monetary-policy/management-of-reserves/responsible-investment-principles/bank-of-finland-responsible-investment-priciples.pdf
https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/notices/2021/riksbank-takes-sustainability-into-account-when-purchasing-corporate-bonds/
https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/notices/2021/riksbank-takes-sustainability-into-account-when-purchasing-corporate-bonds/
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/engelska/2021/sustainability-considerations-when-purchasing-corporate-bonds.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/engelska/2021/sustainability-considerations-when-purchasing-corporate-bonds.pdf
https://www.axios.com/fed-climate-change-powell-brainard-c01f422e-eb12-4b98-ad3d-b3b0e842b917.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosgenerate&stream=top
https://www.axios.com/fed-climate-change-powell-brainard-c01f422e-eb12-4b98-ad3d-b3b0e842b917.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosgenerate&stream=top
https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/macro-prudential/7814781/fed-to-launch-new-committee-on-climate-risk?utm_campaign=Central Banking Newsletter - Daily briefing &utm_medium=email&_hsmi=97197773&_hsenc=p2ANqtz-_PY3KMIF7bKO0llCnjFY3NNNx-Hg5mJZ2Zmq-L08ucWTm6KWYZT8NvoNs3Lc4K3O0mcUPa7syfOt56y45c_RbgXI7lwQ&utm_content=97197773&utm_source=hs_email
https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/macro-prudential/7814781/fed-to-launch-new-committee-on-climate-risk?utm_campaign=Central Banking Newsletter - Daily briefing &utm_medium=email&_hsmi=97197773&_hsenc=p2ANqtz-_PY3KMIF7bKO0llCnjFY3NNNx-Hg5mJZ2Zmq-L08ucWTm6KWYZT8NvoNs3Lc4K3O0mcUPa7syfOt56y45c_RbgXI7lwQ&utm_content=97197773&utm_source=hs_email
https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/macro-prudential/7814781/fed-to-launch-new-committee-on-climate-risk?utm_campaign=Central Banking Newsletter - Daily briefing &utm_medium=email&_hsmi=97197773&_hsenc=p2ANqtz-_PY3KMIF7bKO0llCnjFY3NNNx-Hg5mJZ2Zmq-L08ucWTm6KWYZT8NvoNs3Lc4K3O0mcUPa7syfOt56y45c_RbgXI7lwQ&utm_content=97197773&utm_source=hs_email
https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/macro-prudential/7814781/fed-to-launch-new-committee-on-climate-risk?utm_campaign=Central Banking Newsletter - Daily briefing &utm_medium=email&_hsmi=97197773&_hsenc=p2ANqtz-_PY3KMIF7bKO0llCnjFY3NNNx-Hg5mJZ2Zmq-L08ucWTm6KWYZT8NvoNs3Lc4K3O0mcUPa7syfOt56y45c_RbgXI7lwQ&utm_content=97197773&utm_source=hs_email
https://greencentralbanking.com/2021/08/23/fed-study-shows-impact-of-climate-change-on-gdp/
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keretébenaglobálisnagybankoktőkehelyzetétésklímakockázatikitettségétvizsgáltákafosszilistüzelőanyagokárának
2020-asösszeomlásakor.56

2.3. AZ ÁZSIAI JEGYBANKOK ÉS A FENNTARTHATÓSÁG

2.3.1. Bank Negara Malaysia (BNM)

A maláj jegybank (Bank Negara Malaysia, BNM) Climate Change and Principle-Based Taxonomy (CCPT) címmel 2021. 
április 30-án kiadta zöldtaxonómiáját a pénzügyi intézmények részére,amelybenazüzletitevékenységekklímavédelmi
szempontúbesorolásánálkülönhangsúlytfektetazegyesszektorokésszereplőkáltalmármeghozottkonkrétfenntart-
hatóságiintézkedésekre.57Ataxonómiamegalkotásailleszkedikadélkelet-ázsiaihasonlótörekvéseksorába,aDélkelet-
ázsiaiNemzetekSzövetsége(AssociationofSoutheastAsianNations,ASEAN)ugyanisatavalyiévvégénszinténsaját
taxonómiátjelentetettmeg.

A BNM a klímaváltozás pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásának megértése érdekében 2019 óta a szektor szereplőivel együtt 
közös bizottságot működtet (Joint Committee on Climate Change, JC3), amelynek támogatásával 2021. december 27-én  
konzultációra bocsátották a klímakockázatok értékelésére és klímaszcenáriók elemzésére vonatkozó iránymutatást 
(Exposure Draft on Climate Risk Management and Scenario Analysis).Adokumentumelvárásokatfogalmazmegapénz-
ügyiintézményekszámára,hogyanintegráljáküzletiéskockázatistratégiáikbaafenntarthatóságimegfontolásokat.Emel-
lettaJC3tagjaitámogattákaztajavaslatotis,hogy2024-tőlazintézményekszámárakötelezőlegyenaTCFDelveinek
megfelelőnyilvánosságrahozatal.58 

A Bank Negara Malaysia mindezeken túl a JC3 égisze alatt virtuális konferenciát is szervezett „FinanceForChange” né-
ven, amelyen a résztvevők áttekintették a jegybank klímaváltozással kapcsolatos szerepét, a különféle finanszírozási 
formákat.59

2.3.2. Bank of Japan (BoJ)

A japán jegybank 2021 júliusában hirdette meg a klímastratégiáját, amelyben az éghajlatváltozással összefüggő feladatait 
vette számba olyan területeken, mint a monetáris politika, a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása, a kutatás, 
a nemzetközi pénzügyi együttműködés, valamint a bank üzleti tevékenysége és külső kommunikációja.Astratégiaégisze
alattlétrehoztakegy„ClimateCoordinationHub”nevűmunkacsoportot,amelynekcélja,hogyplatformotnyújtsonajegy-
bankonbelülakülönféleszervezetiegységekzöldpénzügyekkelésfenntarthatóstratégiákkalkapcsolatostudásmegosz-
tására,emellettkoordinatívfeladatokatisellátazöldgazdaságravalóátállássoránfelmerülőegyébfeladatokesetében.60

A BoJ 2021 szeptemberében zöldhitel-programot is meghirdetett „Climate Response Financing Operations” néven. 
Azöldhitel-programonkeresztülaBoJ0%-oskamatszintmellettbiztosítegyéves futamidővelzöldcélúprojektekés
beruházásokfinanszírozásáraforrásokatajapánpénzügyiközvetítőrendszerkiválasztottszereplőiszámára.Aterveksze-
rintaprogram2031.március31-igtart.AkezdeményezéskereteinbelülaBankofJapanösszesen17,84milliárdUSD 
(2048milliárdjen)értékbenhelyezmajdkiforrásokat.61

2.3.3. Bank of Korea (BoK)

Dél-Korea jegybankja a 2020 júniusában bejelentett, „BOK 2030” nevű stratégiájában rögzített ígéretével összhangban, 
miszerint vezető szerepet fog játszani a klímaváltozással kapcsolatos pénzügyi kérdések rendezésében, 2021 áprilisában 
létrehozta a Climate Change Response Task Force elnevezésű, klímaváltozással foglalkozó munkacsoportját a jegybank 

56  https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr977.pdf 
57  https://www.bnm.gov.my/-/climate-change-principle-based-taxonomy 
58  https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/joint-statement-by-bank-negara-malaysia-and-securities-commission-malaysia-
advancing-the-financial-sectors-response-to-climate-risk 

59  https://www.bnm.gov.my/-/jc3-to-host-flagship-event-on-climate-change-financeforchange-virtual-conference-from-23-25-june-2021 
60  https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2021/rel210716b.pdf 
61  https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2021/rel211223a.pdf 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr977.pdf
https://www.bnm.gov.my/-/climate-change-principle-based-taxonomy
https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/joint-statement-by-bank-negara-malaysia-and-securities-commission-malaysia-advancing-the-financial-sectors-response-to-climate-risk
https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/joint-statement-by-bank-negara-malaysia-and-securities-commission-malaysia-advancing-the-financial-sectors-response-to-climate-risk
https://www.bnm.gov.my/-/jc3-to-host-flagship-event-on-climate-change-financeforchange-virtual-conference-from-23-25-june-2021
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2021/rel210716b.pdf
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2021/rel211223a.pdf
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klímaváltozással kapcsolatos stratégiájának kidolgozása céljából.62Amunkacsoport2021októberijelentéseszerinteddig
főkéntkutatásokkaléselemzésekkelfoglalkoztak,ezenkívül,aztvizsgálják,milyenmonetárispolitikaieszközökkel(zöld
hitelekKKV-knak)ellensúlyozhatjákaklímaváltozásnegatívgazdaságiéspénzügyihatásait.EmellettaBOK2021szeptem-
beriközleményeszerintazESG-szempontokrafokozottan odafigyelnekadevizaeszközökkezelésekor(aBOKanegative
screeningstratégiátalkalmazza),illetveegysajátfejlesztésűnegatívszűrésirendszerlétrehozásátiskilátásbahelyezték
2-3évenbelül.

2.3.4. Bank of Russia (CBR)

Az orosz jegybank is több fontos lépést tett a pénzügyi rendszer zöldítése érdekében a 2021-es év során.A CBR  
2021 júliusában a részvénytársaságok számára ajánlásokat fogalmazott meg az ESG-faktorok (környezeti, társadalmi és 
irányítási) közzétételével kapcsolatban.Avállalatokegyénileghatározhatjákmeg,milyenformábanésmirőlszeretnének
riportálni,azüzletitevékenységükjellegétőlésméretétőlfüggően.Azintézkedéscéljaabefektetésihajlandóságnövelé-
se,afelelősvállalatirányításfokozása,valamintabefektetők,azállamésaközintézményekközöttikapcsolatokjavítása.
Ajegybankidokumentumazéghajlattalkapcsolatospénzügyinyilvánosságrahozatali(TCFD)munkacsoportajánlásaival,
valamintaGlobalReportingInitiative(GRI)sztenderdjeivelösszhangbankerültkialakításra.63

A CBR az év második felében bejelentette, hogy csökkenteni fogja azoknak a bankoknak a tőkekövetelményeit, amelyek 
környezetbarát projektekre nyújtanak hitelt.Ugyanakkor,szigorítanifogjaazazonbankokravonatkozókövetelménye-
ket,amelyekhiteltnyújtanakakörnyezetiterhelésüketeltitkolóvállalatoknak.Ajegybankfigyelembefogjavenniazöld,
valamintakevésbékörnyezetbarát,úgynevezett„barna”projektekszabályozásakapcsánazéghajlatváltozásbóleredő
kockázatokatis.

Az orosz jegybank 2021 őszén azt is bejelentette, hogy hosszú távú stresszteszt kifejlesztésén dolgozik, amelynek 
keretein belül a szénmentesítés gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálnák.Atervekszerintkétszcenáriótvesznekmajd
alapul,azegyika2030-ig,amásikpediga2050-igtartóidőszakravonatkozik.Azintézménycéljaaz,hogyaszénmentes
gazdaságravalóátállásoroszgazdaságiszerkezetregyakorolthatásátfeltérképezzék.

A következő 3 év feladatait a CBR novemberben publikált klímastratégiája határozza meg.Adokumentumszerint
ajegybank

•résztveszapiaciinfrastruktúraés
•afenntarthatófejlődéstszolgálófinanszírozásieszközökkidolgozásában;
•valamintösztönöznifogjaavállalatokatazESG-kritériumok(környezeti,társadalmiésirányítási)alkalmazására.

A CBR szerint kulcsfontosságú a klímakockázatok hatásával kapcsolatos rendszeres stresszteszt végzése is.Emellett,az
oroszjegybankkiemeltfeladatánaktekintiaprudenciálisszabályozásraésfelügyeletrevonatkozójavaslatokkidolgozását
is,amellyelösztönöznékapénzintézeteketazESG-kockázatokfigyelembevételére.ABankofRussiacéljamégezenkívül
afenntarthatófejlődéselveineksajátműködésifolyamatábavalóbevonása.64  

2.3.5. Monetary Authority of Singapore (MAS)

A szingapúri jegybank a zöld pénzügyek fejlesztését illetően Ázsia egyik legproaktívabb jegybankja, működésének szin-
te minden szegmensébe beilleszti a fenntarthatósági szempontokat.Mindezazértisrendkívülfontos,mertSzingapúr
pénzügyiszektorakulcsszerepettölthetbeafenntarthatóészöldpénzügyekelőmozdításáttekintveazázsiairégióban.
Mindezencélokmegvalósításaérdekébenaszingapúrijegybankazelmúltévbenaktívlépésekettettavárosállampénzügyi
életénekzöldítéseérdekében,amelyfőkéntabbannyilvánultmeg,hogyszorgalmaztaapénzügyiintézményekdöntésho-
zatalifolyamataibaazESG-kritériumokbeépítését;támogattaazöldpénzügyeket érintő különféleirányelvekésstandardok
kialakítását,valamintakapacitásfejlesztést;ezenkívülkezdeményezéseivelelőmozdítottaazöldkötvény-piacfejlődését.

62  https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10067642&menuNo=400069&pageIndex=1 
63  https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=11067 
64  https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=12397 

https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10067642&menuNo=400069&pageIndex=1
https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=11067
https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=12397
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A2019-benmeghirdetettzöldpénzügyiakcióterv(GreenFinanceActionPlan)égiszealattaMASmég2020.november24-én 
avilágonegyedülállónakszámítótámogatásirendszertvezetettbeGreenandSustainability-LinkedLoanGrantScheme
(GSLS)néven,amely2021.január1-tőlkezdtemegműködését.AGSLSarraösztönziabankokat,hogyzöldésfenntart-
hatóhitelekkelkapcsolatoskeretrendszereketalakítsanakkiazért,hogyazilyenfinanszírozásakis-ésközépvállalkozások
számáraiselérhetőbbéváljon.65

2021-ben megkezdte működését a 2020. október 13-án létrehozott Singapore Green Finance Center (SGFC). Akuta-
tóközpontotalondoniImperialCollegeBusinessSchoolésaSingaporeManagementUniversity(SMU)LeeKongChian
SchoolofBusinesstanszékeaszingapúrijegybank,aMAStámogatásávalindítottael,céljaazöldpénzügyekkelkapcsolatos
kutatásokvégzése,valamintatehetséggondozás.Aközpontlétrehozásaazértiskiemeltjelentőséggelbír,mertezvolt
azelső,kimondottanzöldpénzügyekrefókuszálókutatóközpontavárosállamban.66Aközpont2021-benolyancikkeket
jelentetettmeg,minta„Greenwashing:EvidencefromHedgeFunds”,vagy„ClimateChangeandtheFutureofFood”.67

2021. január 28-án a jegybank által összehívott munkacsoport, a Green Finance Industry Taskforce (GFIT) egy taxonómia- 
rendszert dolgozott ki a szingapúri székhelyű pénzügyi intézmények számára azért, hogy elhatárolhatók legyenek, melyek 
a zöld tevékenységek, illetve melyek azok, amelyek jelenleg még nem teljesen zöldek, de hozzájárulnak az átmenet-
hez.Mástaxonómiáktóleltérőenakonzultációsdokumentumbanjavasoltdefinícióskészletátmenetitevékenységeket
(transitionactivities)ismeghatároz,amelyeklehetővéteszikazelmozdulástafenntarthatóságirányába,ugyanakkoraki-
indulásihelyzetetisfigyelembeveszik.AGFITafenntarthatótevékenységeketzöldkategóriába,azátmenetieketsárgába,
mígafenntarthatatlantevékenységeketpiroskategóriábasorolta.68 

A taxonómia mellett a GFIT 2021 januárjában egy kézikönyvet is kiadott,„Handbook on Implementing Environmental 
Risk Management” címmel.Akiadványútmutatóulszolgálabankok,biztosítókéseszközkezelőkszámáraakörnyezeti
kockázatokkezelésévelkapcsolatoslegjobbgyakorlatokatilletően.

2021 júniusában a MAS online kereteken belül ismertette az első fenntarthatósági jelentését (Sustainability Report).
Azanyagbemutatjaaszingapúrijegybankéghajlatváltozássalszembeniellenállóképességéneknöveléséreirányuló,va-
lamintakörnyezetifenntarthatósággalkapcsolatosstratégiáit;azöldpénzügyiökoszisztémafejlesztésételősegítőkezde-
ményezéseit;illetveafenntartható,legjobbgyakorlatoksajátműködésébeintegrálásánaklépéseit.

A közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatos szabályozást tekintve is termékeny év volt 2021.AMAS2022júniusától
elvárjaapénzügyiintézményekéghajlattalkapcsolatosjelentéstételétanemzetköziközzétételikeretrendszerekkelössz-
hangban.69

A MAS 2021. júniusában 1,8 milliárd USD értékű zöld befektetési programot is létrehozott Green Investments Programme 
(GIP) néven.AGIPcélja,hogylétrehozzanakegyolyan,azéghajlatváltozáshatásaivalszembenellenállóbefektetésiport-
fóliót,amelyelőmozdítjaazöldfókuszúállamibefektetésistratégiákatatámogatottzöldprojektekmegvalósulásának
katalizálásával.70

A jegybanki struktúrán belül is változások történtek:aMAS2021szeptemberébenkülön,fenntarthatósággalfoglalkozó
szervezetiegységet(SustainabilityGroup)hozottlétreajegybankonbelül,vezetőjénekDr.DarianMcBain-tválasztották.71 

65  https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-launches-worlds-first-grant-scheme-to-support-green-and-sustainability-linked-
loans 

66  https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/singapores-first-centre-of-excellence-to-drive-asia-focused-green-finance 
67  https://www.singaporegreenfinance.com/research/ 
68  https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2021/what-we-need-to-do-to-make-green-finance-work 
69   https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/climate-linked-financial-disclosures-to-be-legally-binding-align-to-one-global 
70  https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-regulations/singapores-green-investments-programmeéshttps://www.channelnewsasia.
com/business/mas-green-investment-programme-climate-change-sustainability-1844036

71  https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2021/mas-sets-up-sustainability-group-appoints-chief-sustainability-officer 
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2021. november 15-én azt is bejelentették, hogy a pénzügyi szektor fenntarthatósággal kapcsolatos adatigényének 
kielégítése céljából 4 digitális platformot is tesztelnek 2022 második feléig:

•GreenprintCommonDisclosurePortal:aportálcéljaazESG-közzétételifolyamatokegyszerűsítéselesz;
•GreenprintDataOrchestrator:aplatformtöbbforrásbólszármazóadatokaggreagálásábanleszhasznosafelhasználók
számára;

•GreenprintESGRegistry:aregiszterrögzítenifogjaazESG-tanúsítványokat,illetveaminősítőkáltalishitelesítettada-
tokhozjuthatnakhozzáapénzügyiintézmények,vállalatok;

•GreenprintMarketplace:aplatformazöldtechnológiaterénjelenlévőszolgáltatókatkapcsoljaösszebefektetőkkel,pénz-
ügyiintézményekkelésvállalatokkalazöldtechnológiákatilletőpartnerségekésbefektetésekelőmozdításacéljával.72

A szingapúri jegybank a tervei szerint 2022 év végéig a teljes pénzügyi szektor klímastressz-tesztjét elvégzi különféle, 
az NGFS által kialakított forgatókönyvek mentén, figyelembe véve egyéb szabályozói hatóságok jógyakorlatait is.73

A zöld pénzügyekkel és a fenntartható gazdasággal kapcsolatos kutatás és oktatás támogatása érdekében a MAS 
egy újabb, ezúttal a National University of Singapore (NUS) egyetem kezdeményezését támogatta 2021 őszén. 
ATheSustainableandGreenFinanceInstitute(SGFIN)fókuszpontjábanahatásmérésésaklímakockázatokkalkapcsolatos
különfélekeretrendszerekkifejlesztéseáll.Azintézményidénkezdimegműködését.74

2.3.6. People’s Bank of China (PBOC)

A kínai jegybank – összhangban a 14. Ötéves terv (2021-2025) zöld fenntarthatósági célkitűzéseivel – a múlt évben is szá-
mos innovatív intézkedést tett a zöld pénzügyek fejlesztése érdekében.2021áprilisábanakormánykarbonsemlegességi
céljait támogatva frissítettea2015-benbemutatottZöldkötvényProjektKatalógusát (GreenBondEndorsedProject
Catalogue)éskivetteafosszilisenergiáthasználóprojekteketalistáról.Ajegybankjelentősszerepettöltöttbeanemzetközi
együttműködéselmélyítésébenis:résztvettaG20-országokelsőfenntarthatópénzügyiütemtervének(G20Sustainable
FinanceRoadmap)kidolgozásában,valamintazEU-valegyüttműködvekiadtaazEU-Kínaközöszöldpénzügyitaxonómiát
EU-ChinaCommonGroundTaxonomynéven.75Aközöstaxonómiábanazonosításrakerültekakétrégiókeretrendszerei
közöttihasonlóságokéskülönbségek,amelyavárakozásokszerintjavítanifogjaaglobálisfenntarthatópénzügyiszten-
derdekösszehasonlíthatóságát,valamintaközöttüklévőinteroperatibilitást.76

A PBOC emellett még 2021 nyarán mutatott be egy intézkedést Green Finance Evaluation Plan néven, amely  
2021 júliusától lépett hatályba és amelynek elsődleges célja 24 nagyobb kínai bank – köztük állami bankok is –  
zöldkötvény állományuk alapján való értékelése.Akínaijegybankmár2018.ótanyomonkövetteazintézményekzöld-
finanszírozásait,azonbaneddigcsakahitelektartoztakazintézkedéshatályaalá.Azöldkötvényekbevonásaazértékelési
keretbeakínaizöldkötvény-piacgyorsnövekedésétisjelzi,amelyazEgyesültállamokutánamásodiklegnagyobbvilág-
szintenis.Ugyanakkor,azöldkötvényekateljeskínaikötvénypiacmindössze1%-átteszikki.77

A PBOC 2021 novemberében 13,4 milliárd USD értékű refinanszírozási programot (Carbon Emission Reduction Facility 
– CERF) hirdetett a szén-dioxid-csökkentést és zöld fejlesztést célzó banki hitelek élénkítése érdekében.78Aszén-dioxid-
kibocsátástcélzópénzügyieszközkeretébenakereskedelmibankokazáltalukfolyósítottzöldhitelekösszegének60%-áig
vehetnekfelkedvezményeshitelt1,75%-oséveskamattal,amennyibenazokatatisztaenergiaforrásokkalésszén-dioxid
csökkentésselkapcsolatoktechnológiákkalaktívanfoglalkozóvállalatokszámárahelyezikki.79Emellettbevezettekegy
másik,31,48milliárdUSD(200milliárdRMB)keretösszegűspeciálisjegybankihitelprogramotis,amellyelaszéntiszta
éshatékonyfelhasználásátkívánjákjavítaniazöldésalacsonyszén-dioxid-kibocsátásúfejlődéselőmozdításaérdekében.

72  https://thefintechtimes.com/mas-backs-green-finance-with-project-greenprint/
73  https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2021/a-sustainable-future 
74  https://news.nus.edu.sg/nus-to-establish-sustainable-and-green-finance-institute-to-drive-green-finance-education-and-research/ 
75  http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4437614/index.html
76  https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/eu-china-common-ground-taxonomy-a-painkiller-to-taxonomy-headaches 
77  https://greencentralbanking.com/2021/06/15/pboc-grade-financial-institutions-green-bonds/ 
78  http://www.pbc.gov.cn/en/3688229/3688353/3688356/4271098/4435954/2021123016143758230.pdf25.oldal
79  https://www.reuters.com/business/china-cbank-issues-first-loans-emission-cuts-financing-2021-12-30/ 

https://thefintechtimes.com/mas-backs-green-finance-with-project-greenprint/
https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2021/a-sustainable-future
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http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4437614/index.html
https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/eu-china-common-ground-taxonomy-a-painkiller-to-taxonomy-headaches
https://greencentralbanking.com/2021/06/15/pboc-grade-financial-institutions-green-bonds/
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2.4. LATIN-AMERIKAI PÉLDÁK

2.4.1. Banco Central do Brasil (BCB)

A brazil jegybank 2021. szeptember 15-én publikálta első ízben a társadalmi, környezeti és klímakockázatokkal kapcso-
latos jelentését „Report on Social, Environmental and Climate-related Risks and Opportunities” néven, amely a bank 
fenntarthatósági politikájának (Agenda BC#) keretében hozott intézkedéseket veszi számba.ABCBtöbbfontosintézke-
déstisnyilvánosságrahozottajelentéspublikációjávalegyetemben,többekközöttúgyhatározott,hogykötelezővéteszi
abankokszámáraazéghajlatváltozássalkapcsolatoskockázatok(példáulaszályok,erdőtüzek,áradások)stressztesztekbe
valóbeépítését2022júliusától,összhangbanaTCFDajánlásaival.ABCB2022áprilisábanklímastressz-tesztelindítását
istervbevette.80 

A brazil bankoknak ezenkívül 2023 júniusiáig kötelező lesz kvantitatív jelentést tenniük a klímakockázatokról, amelyet 
2022 decemberéig tartó információk alapján kell összeállítani.Brazíliábanabankoknakatársadalmi,környezetiésklíma-
ügyekbenmárígyisjelenteniükkell,de„csak”kvalitatívmódon,aszeptemberiintézkedéscsomageztahiánytpótolja.81

2.4.2. Banco de México (Banxico)

Új, a környezeti és társadalmi kockázatok vizsgálatával és kezelésével foglalkozó szervezeti egységet hozott létre a me-
xikói jegybank 2021 októberében.Atervekszerintaszervezetiegységafizikaiésátmenetikockázatokméréséhezés
kezeléséhezfogmegfelelőmérőszámokatkidolgozni,továbbákialakítjaafenntarthatóhitel-ésvagyonkezeléskeretrend-
szerétis.Mindemellettösztönöznifogjaafenntarthatóságiszempontokhosszútávúinfrastrukturálisprojektekbevaló
beépítésétis.82

Bár különálló TCFD-jelentést egyelőre nem tett közzé a Banxico, a 2021-es Pénzügyi Stabilitási Jelentésében említette 
a klímaváltozás káros hatásainak enyhítését célzó legfontosabb feladatokat.Ajelentésbőlkiderül,hogyaBanxicorész-
vételével2021.decembervégénmegalakultaTCFDMexicoConsortium,amelynekcéljaaklímakockázatokközzétételének
elősegítése,információnyújtásabefektetőkéspénzügyiintézményekszámáraezenkockázatokról,illetveapárbeszéd
erősítéseapénzügyiszervezetekközött.

A jegybank kiemelt prioritásai között kezeli az ismeretterjesztést, éppen ezért 2021-ben a környezeti kockázatok pénzügyi 
stabilitásra gyakorolt hatásáról szervezett konferenciát a Latin-Amerikai Monetáris Tanulmányok Központtal (CEMLA) 
közösen. Akonferenciakereteiközöttnevesnemzetköziszakértők6panelmenténvitattakmegolyantémákat,mint
aklímakockázatokértékelése;azinformációésakülönféleeszközökszerepeamegfelelődöntéshozatalban;pénzügyi
innovációéslehetőségekatőkepiacokon.83

2.4.3. Network of Regulators for Sustainable Development (REDES)

A latin-amerikai pénzügyi szabályozó hatóságok 2021 tavaszán egy új hálózatot hoztak létre Network of Regulators for 
Sustainable Development (REDES) néven, az NGFS támogatásával.AszervezetazAmerika-köziFejlesztésiBank(Inter-
AmericanDevelopmentBank–IDB),valamintazAssociationofBankingSupervisorsoftheAmericas(ABSA)kezdemé-
nyezésekéntjöttlétre,céljapedigapénzügyiszabályozóhatóságok,felügyeletek,központibankokésállamiügynökségek
támogatásaafenntarthatóstratégiáikkidolgozásában.84 

80  https://www.reuters.com/business/sustainable-business/brazils-banks-incorporate-climate-change-risks-into-stress-tests-2021-09-15/ 
81  https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/micro-prudential/7897186/brazilian-governor-outlines-climate-reporting-
rules 

82  https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/organisation/7890486/bank-of-mexico-creates-environment-and-social-risk-
department?utm_medium=email&_hsmi=175281512&_hsenc=p2ANqtz--1iQ2Tx3k0SQy_qRtwRKFvwKSCbWkbh40iGZdwPIZZ06fIkqc36TAoc-
7Cdb5gCb-XLKaECF6ZW8jfUxgKDyRE7dQqCw&utm_content=175281512&utm_source=hs_email 

83  https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el-sistema-f inanciero/%7B18265301-01FF-CE2A-F381-
19BB9DCB1E4B%7D.pdf 

84  https://www.iadb.org/en/financial-markets/about-redes 
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3. Összefoglalás

A nemzetközi példák alapján megállapítható, hogy a Magyar Nemzeti Bankhoz hasonlóan az elmúlt év során (is) kiemelt 
helyen szerepeltek a zöld és fenntarthatósági szempontok mind a nyugati, mind pedig az ázsiai jegybankok politikáiban. 
Anyugatiéskeletipéldákatáttekintveszámoshasonlóságfedezhetőfelazegyesközpontibankoktevékenységeiben:
atudásmegosztás;akutatási,valamintaklímakockázatokkaléséghajlatváltozássalkapcsolatospublikációstevékenység
támogatása;aklímakockázatokbeépítéseamakró-ésmikroprudenciálisrendszerbe;illetveezekentúlafenntarthatósági
elemekintegrálásaajegybanksajátportfólióinakkezelésébeisegyarántmegtalálhatóazintézkedésekközött.

Az olyan célzott támogatási formák, mint például a zöldhitel-programok is egyre inkább elterjednek. Akínai,japánés
szingapúriközpontibankokisindítottak2021-benilyentípusútámogatást,elsősorbanaklímaváltozásellenivédekezés;
aszén-dioxid-csökkentésésazöldfejlesztéstámogatása;valamintakis-ésközépvállalkozásokszámáraelérhetőfinanszí-
rozásiformáknövelésecéljával.

Az elmúlt néhány év során az egyik legnagyobb kihívást mind a jegybankok és felügyeletek, mind pedig a pénzügyi 
rendszer szereplői számára a klímaváltozással kapcsolatos adathiány jelentette. EnnekleküzdéséreazNGFS-enbelül
még2020-banlétrejöttegymunkacsoport,azonbanjegybankiszintenismegindultagondolkodásaklímakockázatokkal
kapcsolatosadathiánymérséklésére.Enneklegeklatánsabbpéldájaaszingapúrijegybankhozköthető,aMASugyanis
többplatformotislétrehozottazESG-befektetésekirántérdeklődőkszámára,amelyekazadatokaggregálásában,re-
gisztrációjában,illetveazöldtechnológiaterénjelenlévőszolgáltatókésbefektetőkösszekapcsolásábannyújtsegítséget.

Összességében tehát elmondható, hogy bár a jegybankok mandátumukban különböznek és a Magyar Nemzeti Bankhoz 
hasonló zöld felhatalmazás világszinten is úttörőnek számít, a zöldebb gazdaságra való átállás, a zöldfinanszírozás foko-
zása, illetve a tudásbázis bővítése az intézmények fókuszpontjában állt a tavalyi évben. Annakellenére,hogyazegyes
országokésrégiókgazdaságifejlettségiszintjeéspénzügyirendszereeltérősajátosságokatmutat,ajegybankok–köztük
azMNBis–számosolyanintézkedésthoztak2021-ben,amelypéldakéntszolgálhatapénzügyirendszertöbbiszereplője
számáraésazegyesrégiókbanmeghonosodottjógyakorlatokinspirációsforráskéntszolgálhatnakajövőttekintve.
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