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Caracteristicile Grupului de lucru CNSM pentru sprijinirea
finanțării verzi merită a fi replicate și în alte proiecte
Subgrupuri de lucru:
 Agenda schimbărilor climatice – subiect cu miză ridicată
pentru economie și sistemul financiar
 Sprijinirea economiei pentru schimbarea structurală
solicitată de agenda climatică
 Taxonomie, transparență și raportări nefinanciare
 Finanțarea verde prin intermediul sectorului bancar
 Finanțarea verde prin intermediul instituțiilor financiare
internaționale
 Finanțarea
verde
prin
intermediul
obligațiunilor
guvernamentale verzi
 Finanțarea verde prin intermediul pieței de capital
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Miza schimbării climatice și a investițiilor verzi este ridicată
pentru economia României
Amplificarea în timp a efectelor atragerii
fondurile europene alocate proiectelor verzi
(impact cumulat)

•

Marea parte a plăților din programul NGEU
ar urma să fie comasată în debutul perioadei
de finanțare (2021-2023), iar o capacitate
administrativă redusă de absorbție a
fondurilor ar putea impieta tranziția
ordonată în cazul României

•

Implementarea din timp a proiectelor
eligibile (spre exemplu obținerea finanțării
unui proiect considerat “verde” încă din anul
2022, Scenariul I), comparativ tranziția
întârziată (proiectul primește finanțare
începând cu anul 2024, Scenariul II) ar
conduce la efecte de amplificare în timp. În
cazul unei tranziții întârziate, lipsește
antrenarea “pe orizontală” a altor proiecte
conexe, implicit stimularea apariţiei unor
lanţuri locale de valoare adăugată

Sursa: calcule BNR
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Oportunitățile de finanțare și de schimbare structurală a
economiei vin însoțite și de provocări pentru firmele din
sectoarele carbon-intensive
Prognoza probabilității de nerambursare*
conform scenariilor de tranziție

Impunerea unei taxe pe emisiile de carbon de
75 euro/tonă CO2 conduce la creșterea
cheltuielilor firmelor din sectoarele carbonintensive cu efecte în sensul:
 diminuării rentabilității la nivel agregat
până la nivelul -5 la sută
 măririi gradului de îndatorare la nivel
agregat până la circa 265 la sută la nivelul
economiei (de la circa 195 la sută la
finalul anului 2018)
 creșterii probabilității de nerambursare
(PD) de la 4,6 la sută la finalul anului
2019 în scenariul macroeconomic de
bază, la 12 la sută

Notă:*Probabilitatea de nerambursare este calculată pentru tot
portofoliul de companii nefinanciare, însă scenariile de stres sunt aplicate
doar firmelor din sectoarele relevante dpdv. al riscului de tranziție
Sursa: BNR, MFP, INS, calcule BNR
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Procesul de “înverzire” a portofoliului bancar are spațiu
amplu de ameliorare
Expunerea băncilor față de
sub-sectoarele carbon-intensive

Notă: Mărimea bulei este dată de VAB-ul generat de fiecare
sector în total economie.
Sursa: Eurostat, MFP, BNR, calcule BNR

Expunerea băncilor pe
tipuri de finanțări ”verzi”

Sursa: BNR, calcule BNR
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În cadrul grupului de lucru au fost identificate recomandări
în vederea ...
A. Creșterii în mod sustenabil a accesului la finanțare a proiectelor verzi
Nr.
1

2

3

4

5
6

Măsura

Comunicarea de către autoritățile de supraveghere a unor
recomandări privind abordarea prudentă a riscului climatic
Transmiterea instituțiilor financiare internaționale active în
România a unor propuneri pentru amplificarea finanțării
proiectelor verzi
Elaborarea Cadrului general pentru obligațiuni verzi la nivel
suveran, stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru proiectele
verzi

Analizarea oportunității de flexibilizare a cerințelor
prudențiale privind finanțările verzi
Realizarea unei scheme suport pentru licitația de capacitați
noi de energie regenerabilă prin Contracte pentru Diferență
Modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
pentru încheierea de contracte bilaterale PPA (power
purchase agreements) de către toți producătorii de energie
regenerabilă, în afara pieței centralizate

Instituția
responsabilă

Termen

BNR
ASF

Dec 2021

Guvern
(MF)

Dec 2021

Guvern
(ministerele de
resort)

Mai 2022

BNR
ASF

Iunie 2022

Guvern
(în principal ME)

Ian 2022

Guvern
(ME)

Ian 2022
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În cadrul grupului de lucru au fost identificate recomandări
în vederea ...
B. Sprijinirii schimbării structurale a economiei către o economie cu valoare
adăugată superioară
Nr.

Măsura

Instituția responsabilă

Termen

7

Elaborarea unei politici industriale cu accent pe agenda
schimbărilor climatice, etapizată până în anul 2025, în
corelație cu Noua strategie industrială pentru Europa a CE

Guvern
(MEAT)

Dec 2021

8

Punctarea sensibil suplimentară în schemele de sprijin
oferite de autorități a firmelor care contribuie semnificativ la
realizarea agendei schimbărilor climatice

Guvern
(MF, MEAT, ME, alte
entități
guvernamentale)

Dec 2021

Guvern
(MEAT, MAE)

Dec 2021

Guvern
(SGG)

Dec 2021

Guvern
(ME)

Ian 2022

9

10

11

Elaborarea și publicarea metodologiei de identificare a
firmelor cu capital autohton care produc în mod competitiv
bunuri și servicii legate de sectoare verzi și a listei firmelor
identificate
Revizuirea Planului de Dezvoltare a Rețelei Electrice de
Transport în vederea îndeplinirii obligațiilor României privind
țintele de energie regenerabilă în 2030
Lansarea unei scheme de sprijin pentru capacități noi de
cogenerare de înaltă eficiență și selectarea beneficiarilor pe
baza unei proceduri de ofertare concurențială
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În cadrul grupului de lucru au fost identificate recomandări
în vederea ...
C. Îmbunătățirii transparenței, disponibilității informațiilor, creșterii gradului de
conștientizare cu privire la impactul schimbărilor climatice
Nr.

12
13

14

15

16

Măsura
Construirea unui tablou de monitorizare a riscurilor asupra
sectorului bancar provenind din schimbările climatice și
rularea anuală a unui exercițiu de testare la stres
Completarea Centralei Riscului de Credit din cadrul BNR cu
informații privind creditele verzi
Introducerea cerinței publicării de date de către companiile
de mari dimensiuni și voluntar de către IMM, în format digital
Încurajarea raportării nefinanciare de către IMM, prin: (i)
publicarea unui model de raportare simplificat; (ii)
digitalizarea raportării și (iii) alocarea de fonduri pentru
creșterea capacității de raportare a IMM
Dezvoltarea arhitecturii de guvernanță a schimbărilor
climatice, cu implicarea ministerelor de linie, Administrației
Prezidențiale, mediului științific, mediului privat, BNR, ASF,
instituțiilor de credit, IFI, ONG etc.

Instituția
responsabilă

Termen

BNR

Dec 2021

BNR

Iun 2022

Guvern
(MMAP, SGG, DDD)

Iun 2022

Guvern
(MMAP, MEAT, DDD)

Iun 2023

Guvern
(MMAT, SGG)

Ian 2022
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Vă mulțumesc!

