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DET TALTE ORD GÆLDER 
 

Goddag, og velkommen til investormøde. Det er dejligt at se så mange. 

Det er ærgerligt, at vi ikke kan holde mødet i fysisk form. 

I dag skal vi tale om grønne obligationer og grøn omstilling. Jeg vil starte 

med at tage Nationalbank-brillen på. Derefter vil jeg komme ind på det 

gode samarbejde med Finansministeriet om statsgældsforvaltning. 

Jeg bliver tiere og tiere spurgt, hvordan Nationalbanken bidrager til den 

grønne omstilling. Mit svar er, at Nationalbanken bidrager ved at sikre 

gode vilkår for, at en omstilling kan finde sted. Det skal forstås på flere 

måder. 

Nationalbanken bidrager ved at leve op til sine formål om at sikre en ro-

bust økonomi med stabile priser, sikre betalingsmidler og stabilitet i det 

finansielle system. Det sikrer stabile planlægningshorisonter, som giver et 

solidt grundlag for langsigtede grønne investeringer. Og en stabil øko-

nomi understøtter det finanspolitiske råderum. 

Nationalbanken bidrager også til omstillingen ved at skærpe klimabe-

vidstheden på de finansielle markeder. Nu nærmer vi os de grønne obli-

gationer. 

Skærpet klimabevidsthed handler ikke bare om, at banker og investorer 

er bevidste om de risici, der er forbundet med virksomheder, der udleder 

store mængder drivhusgas. De virksomheder er måske ikke rentable i 

fremtiden. 

Skærpet klimabevidsthed handler også om, at virksomheder og regerin-

ger, som er i stand til at dokumentere, at de omstiller sig, kan opnå favo-

rable finansieringsvilkår. Det styrker incitamentet til omstilling. 
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Side 2 af 2 

Vi er i Nationalbanken glade for at være en del af arbejdet med etable-

ring af et Green Bond Framework for Danmark og – fra januar af – at 

kunne udstede grønne obligationer på vegne af den danske stat. 

Givet Danmarks ambitioner på det grønne område er det helt naturligt at 

introducere en grøn statsobligation, som skal være med til at understøtte 

den grønne transition. 

Det har været en lang rejse. Vi har sammen med Finansministeriet været 

omkring innovative løsninger til at kunne tilbyde en grøn obligation og 

samtidig bevare likviditeten i vores konventionelle obligationer. 

Nu endte det jo ikke med en certifikatmodel. Men i al beskedenhed me-

ner vi, at den tyske ”twin bond”-model har været inspireret af vores certi-

fikatmodel. Derfor er det kun rimeligt, at vi nu også søger inspiration hos 

vores tyske kollegaer. 

En stor motivation for at udstede grønne statsobligationer har været, at 

der etableres et effektivt og transparent grønt kapitalmarked, hvor 

grønne investeringer kan finde de rigtige grønne projekter. Her mener vi, 

at det er vigtigt, at vi som statslig udsteder er til stede på markedet og er 

med til at sætte en standard. 

Det har derudover været vigtigt for os at udstede en grøn obligation ba-

seret på EU-taksonomien, da vi mener, at en fælles europæisk standard 

for, hvad der er grønt, er en forudsætning for at skabe den nødvendige 

gennemsigtighed. 

Vi mener derved at kunne tilbyde et framework, som kigger fremad ved 

at tage eksplicit stilling til eksisterende og kommende regulering for 

grønne obligationer. 

Samtidig mener vi, at statens eksplicitte forpligtelse til afholdelse af 

grønne udgifter, som obligationerne sikrer, og ikke mindst den efterføl-

gende rapportering på klimaeffekter af udgifterne, er med til at under-

støtte, og skabe transparens omkring, de ambitioner, vi som land har på 

det grønne område. 

Læs mere om Nationalbankens udstedelse af grønne statsobligationer her. 

Plancherne, der blev brugt ved præsentationen af de grønne statsobligatio-

ner, kan findes her. 

https://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/groenne_obligationer/Sider/default.aspx
https://www.nationalbanken.dk/en/governmentdebt/green_bonds/Documents/Kingdom%20of%20Denmark%20investor%20presentation.pdf

