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Virksomheders klima- 
kommunikation er ikke 
forbundet med færre 
udledninger

Virksomheder kommunikerer mere og mere om til-
tag, der skal mindske deres udledning af drivhusgas-
ser (CO2e). Der er til gengæld ingen sammenhæng 
mellem, hvor meget virksomheden fortæller om sine 
CO2e-udledninger, og den faktiske udvikling i deres 
udledninger.

Det er et af hovedresultaterne i et Working Paper, 
som Senior Data Scientist Erik Axel Grenestam står 
bag.

Undersøgelsen sammenligner virksomheders kom-
munikation om CO2e-udledninger med den foregå-
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ende, samtidige og senere udvikling i udledning. Det 
er ikke muligt at finde en fast statistisk sammenhæng 
på tværs af disse tidshorisonter.

Undersøgelsen er baseret på årsrapporter for 141 
store europæiske virksomheder. Målestokken for 
virksomhedernes kommunikation om CO2e-udled-
ning er antallet af ord om udledning set i forhold til 
det samlede antal ord i årsrapporterne. Undersøgel-
sen dækker perioden 2013-2019.

Undersøgelsens resultater understreger, at der er 
behov for mere viden om virksomheders udlednin-
ger.

Mangelfuld viden om klimapåvirkning  
kan udfordre det finansielle system
Den grønne omstilling kan medføre, at virksomheder 
med store CO2e-udledninger går konkurs, medmin-
dre de omstiller sig i tide. Konkurstruede virksomhe-
der kan føre til tab for banker og investorer, som har 
udlån eller investeringer i virksomhederne.

Information om virksomheders udledninger er en 
forudsætning for, at banker og investorer kan vurde-
re finansielle tab, som er forbundet til omstillingen. 
Undersøgelsens resultater peger på, at virksomhe-
ders årsrapporter ikke frembringer denne informa-
tion på en tilfredsstillende måde. Lignende interna-
tionale undersøgelser er nået til det samme resultat 
ved hjælp af andre metoder.

Manglende information om virksomheders ud-
ledning gør det svært for banker og investorer at 
vurdere, hvad det betyder for indtjeningen, hvis en 
virksomhed ikke omstiller sig. Samtidig kan det være 
vanskeligt for virksomheder at vurdere og kommuni-
kere rentabiliteten af grønne investeringsplaner, da 
alle virksomheder – også dem, som ikke omstiller sig 

– kan kommunikere om omstilling.

Fejlagtig risikovurdering af forurenende virksomhe-
der kan udfordre det finansielle system. Det skyldes, 
at lån og investering i disse virksomheder risikerer at 
ende hos banker og investorer, der ikke har kapaci-
tet til at absorbere de tab, der kommer i forbindelse 
med øget klimaregulering.

Standarder og regulering  
kan sikre troværdig information
Frivillig rapportering om klima og bæredygtighed er 
ikke tilstrækkelig. Der er nødvendigt med internati-
onale standarder og regulering for rapporteringen. 
Det er ligeledes brug for systematisk indsamling af 
den rapporterede information.

Private organisationer har etableret standarder for 
klimarapportering. Et eksempel herpå er anbefa-
lingerne fra Financial Stability Boards Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures, som sætter 
standarder for virksomheders klimarelaterede rap-
portering om ledelsesstrukturer, strategi og risiko-
styring.

EU har taget lignende vigtige initiativer i retning af 
fælles regler for rapportering. Taksonomiforordnin-
gen sætter fælles standarder for, om en given øko-
nomisk aktivitet kan siges at bidrage til forskellige 
miljø- og klimamål. ”Disclosure”-forordningen sætter 
krav til finansielle markedsdeltageres og rådgiveres 
oplysningsforpligtelser om bæredygtighed i inve-
steringsbeslutninger. Direktivet om virksomheders 
bæredygtighedsrapportering sætter krav til store 
virksomheders rapportering.

Læs ovennævnte Working Paper ”Walking the talk?” 
her: (link).

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2022/10/Working-Paper-Walking-the-talk-Firm-emissions-and-disclosure-during-the-third-phase-of-the-EU-emissions-trading-system.aspx
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Undersøgelsen sammenligner 
virksomheders kommunikation om 
CO2e-udledninger med udviklingen 
i udledning. Det er ikke muligt at 
finde en statistisk sammenhæng  
mellem disse forhold. Manglende 
information om virksomheders 
udledning gør det svært for banker 
og investorer at vurdere, hvad det 
betyder for indtjeningen, hvis en 
virksomhed ikke omstiller sig.

CO2-indhold i atmosfæren  
800.000 f.v.t. til 2019 e.v.t.

Figuren angiver antallet af CO2-molekyler 
pr. million molekyler tør luft.
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Klimaforandringer

Klimaforandringer påvirker samfundet allerede i dag og 
vil få yderligere konsekvenser i fremtiden. En succesfuld 
grøn omstilling forudsætter en historisk indsats i både 
Danmark og udlandet.

Klimaforandringerne og omstillingen til en mere grøn 
økonomi vil bl.a. påvirke virksomheders indtjening og 
den økonomiske aktivitet. Det kan udfordre målsæt- 
ningerne om stabile priser og finansiel stabilitet i 
Danmark, som det er Nationalbankens formål at sikre. 
Det er derfor vigtigt, at banken øger sin viden om, 
hvordan og hvor meget klima  udfordringerne vil 
påvirke forskellige dele af økonomien.

På den baggrund sætter Nationalbanken fokus  
på klimaudfordringerne i en serie af udgivelser.

Højeste CO2-indhold inden år 1900 Højeste CO2-indhold inden år 1950 Højeste CO2-indhold inden år 2000

Kilde: National Oceanic and Atmospheric Administration (til år 1957) og 
 National Aeronautics and Space Administration (fra år 1958).
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Nyt giver et hurtigt og tilgængeligt indblik i en Analyse,  
et Economic Memo, et Working Paper eller en Rapport  
fra Nationalbanken. Nyt udkommer løbende.

ANALYSE

Nationalbankens Analyseserie har fokus på økonomiske 
og finansielle forhold. Nogle af analyserne udkommer  
med fast frekvens, fx Udsigter for dansk økonomi og 
Finansiel stabilitet, der begge udkommer halvårligt.  
Andre analyser udkommer løbende.

RAPPORT

Nationalbankens Rapportserie er tilbagevendende 
rapporter og beretninger om Nationalbankens virke.  
Det er fx Årsrapport og Statens låntagning og gæld.

ECONOMIC MEMO

Economic Memo er en mellemting mellem en Analyse og 
et Working Paper og viser ofte forfatternes igangværende 
analysearbejde. Serien henvender sig primært til fag
personer. Economic Memo udkommer løbende.

WORKING PAPER

Working Paper præsenterer forskningsarbejde udført  
af ansatte i Nationalbanken og samarbejdspartnere. 
Serien henvender sig primært til fagpersoner og folk  
med interesse for den akademiske tilgang. Working Paper 
udkommer løbende.

Nyt’en består af en dansk og engelsk version. 
I tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed gælder den danske version.
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