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Klimaforandringer påvirker samfundet i dag og vil få yderligere konsekvenser i fremtiden. En vellykket grøn omstilling forudsætter en indsats
uden fortilfælde. Både klimaforandringerne og omstillingen vil få betydning for økonomien og det finansielle system i Danmark og udlandet.
Danmarks Nationalbanks formål er at sikre en robust økonomi med stabile priser og stabilitet i det finansielle system. Nationalbanken analyserer
derfor, hvordan klimaforandringer og den grønne omstilling påvirker
økonomien og det finansielle system.
Klimaforandringer og den grønne omstilling er globale af natur og har
grænseoverskridende effekter. Det er derfor naturligt med internationalt
samarbejde. Nationalbanken har i den forbindelse været medlem af Network for Greening the Financial System siden 2019. I dette forum deltager
Nationalbanken i forskellige arbejdsgrupper for at dele viden og udvikle
bedste praksisser med andre medlemmer.
Network for Greening the Financial System udkom i 2019 med seks anbefalinger.1 Anbefalingerne opfordrer centralbanker og tilsynsmyndigheder til
at styrke deres rolle i den grønne omstilling af det finansielle system og i
styringen af klimarelaterede finansielle risici. Denne erklæring beskriver,
hvordan Nationalbanken arbejder med at implementere anbefalingerne.
Nationalbanken offentliggør erklæringen i forbindelse med De Forenede
Nationers 26. konference om klimaforandringer (COP26). Konferencen
følger ambitionerne fra Parisaftalen fra COP21 om at begrænse den globale gennemsnitlige temperaturstigning. Det kræver, at medlemslandene
hastigt reducerer deres drivhusgasudledninger. Nationalbanken vil
1

Network for Greening the Financial System, A call for action: Climate change as a source of financial risk, april
2019.
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fortsætte med at forholde sig til betydningen af klimaforandringer og
grøn omstilling for prisstabilitet og den finansielle stabilitet i overensstemmelse med sit mandat.
Anbefaling nr. 1: Integration af klimarelaterede risici i overvågning af finansiel stabilitet og tilsyn
•

Nationalbanken vil arbejde videre med at integrere klimarelaterede
finansielle risici i overvågningen og vurderingen af risici for det finansielle system. Arbejdet bidrager til at sikre finansiel stabilitet, som er
et af Nationalbankens formål.

•

Nationalbanken har allerede vurderet effekten af stormflod for boligpriser og kreditinstitutters eksponeringer med pant i fast ejendom,
såvel som forventninger til klimarelaterede risici på det amerikanske
aktiemarked. Nationalbanken har også lavet en stresstest af kreditinstitutternes eksponeringer over for den grønne omstilling.

•

Nationalbanken vil fortsat vurdere klimarelaterede risici. Det indebærer analyser af kreditinstitutters reaktion på risiko for oversvømmelse,
forventninger til klimarelaterede risici på europæiske finansielle markeder og risici forbundet med højere energipriser og lån til energiforbedring af bygninger. Det indebærer også arbejde med at videreudvikle klimarelaterede stresstests.

Anbefaling nr. 2: Integration af bæredygtighedsfaktorer i porteføljeforvaltningen
•

Nationalbanken screener for en række kriterier, når valutareserven investeres, herunder overtrædelse af De Forenede Nationers Global
Compact-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Aktier og obligationer, der er udstedt af
virksomheder, som overtræder disse principper for ansvarlighed, er
således udelukket fra valutareserven.

•

Nationalbanken har en målsætning om, at valutareserven investeres i
overensstemmelse med Parisaftalens klimamålsætninger.

Anbefaling nr. 3: Sikring af tilstrækkelige data
•

Nationalbanken vil opbygge viden om data for miljømæssige, sociale
og ledelsesmæssige forhold i virksomheder. Arbejdet sigter mod at
opnå en bedre forståelse af forskellige kilder til data for drivhusgasudledninger fra husholdninger, virksomheder og lande.

•

Nationalbanken har et mål om at anvende data om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheder i det analytiske arbejde på tværs af institutionen. Data kan bruges til at identificere
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danske og udenlandske virksomheders nuværende og forventede
fremtidige drivhusgasudledninger og dermed danske finansielle institutioners klimarelaterede eksponeringer.
Anbefaling nr. 4: Opbygning af bevidsthed og intellektuel kapacitet samt
tilskyndelse til teknisk assistance og videndeling
•

Nationalbanken vil fortsætte med at dele sin viden om betydningen af
klimaforandringer og den grønne omstilling med offentligheden. Nationalbanken formidler sit arbejde gennem bl.a. publikation af analyser,
præsentationer, taler og omtale i nyhedsmedier.

•

Nationalbanken vil fortsætte dialogen med den finansielle sektor, relevante myndigheder og det politiske system om klimarelaterede konsekvenser.

•

Nationalbanken vil fortsat deltage i udviklingen af GrønREFORM-modellen med fokus på at forbedre modellens evne til at beskrive internationale og makrofinansielle sammenhænge. GrønREFORM-modellen
er en klimaøkonomisk model for dansk økonomi.

Anbefaling nr. 5: Sikring af robust og internationalt konsistent klima- og
miljørelateret rapportering
•

Nationalbanken er ved at undersøge, hvordan drivhusgasaftrykket fra
den fysiske drift kan måles og rapporteres. Arbejdet sigter mod en
opgørelsesmetode, som er i overensstemmelse med internationale
regnskabs- og rapporteringsstandarder.

•

Nationalbanken leder i regi af Network for Greening the Financial System en arbejdsgruppe, der udarbejder anbefalinger om klimarelateret finansiel rapportering for centralbanker. Klimarelateret rapportering skaber bevidsthed og gennemsigtighed om klimarelaterede risici.

Anbefaling nr. 6: Støtte udviklingen af en taksonomi for økonomiske aktiviteter
•

Nationalbanken er enig i, at udvikling af taksonomier for henholdsvis
forurenende og klimavenlig økonomisk aktivitet er afgørende for at
styre klimarelaterede finansielle risici og understøtte grønne finansielle markeder.

Andre initiativer
•

Nationalbanken undersøger muligheden for at udstede grønne statsobligationer sammen med Finansministeriet. Udstedelse af grønne
statsobligationer bidrager til en etablering af grønne finansielle

Side 3 af 4

markeder og imødekommer en stor efterspørgsel blandt danske og
internationale investorer.
•

Nationalbanken har et løbende fokus på at sikre en bæredygtig intern
forvaltning af ressourcer, herunder at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Det sker bl.a. gennem måling af drivhusgasaftryk samt
miljø- og klimavenlige politikker for indkøb, cirkulær økonomi, rejser
og energiledelse. Reduktion af drivhusgasudledningen er også et
strategisk fokus i restaureringen og renoveringen af Nationalbankens
hovedbygning.
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