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Tid för omställning



Styrka…
1990 USD (vänster)

Anm. Köpkraftsjusterad BNP (1990 USD). BNP-data från Maddison (2008), Maddison Project Database (2018)
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…och akilleshäl
1990 USD (vänster) och grader (höger)

Anm. Köpkraftsjusterad BNP (1990 USD). Temperatur avser genomsnittlig yttertemperatur, avvikelse från medelvärdet för 
perioden 1951-1980. BNP-data från Maddison (2008), Maddison Project Database (2018). Väderdata från NASA/GISS.
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Sårbarheter att hantera
Risk för marknadsmisslyckanden i lägen som präglas av:
oNegativa externaliteter
oKort tidshorisont
oAsymmetrisk information

På klimatområdet: alla tre utmaningar samtidigt



Ordnad omställning minskar riskerna

Anm. Fritt efter Network for Greening the Financial Sector, NGFS (2019) 
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Utmaningar skapar möjligheter
Hållbarhetsfrågor har en direkt påverkan på företagen

Hållbarhet vägleder allt fler investerare

Företag behöver vara proaktiva och jobba strategiskt för att hantera 
risker och ta vara på möjligheter

Relevant information måste nå fram



Vad gör FI?
Integrering i löpande tillsyn
- Dialoger
- Del av tillsynsaktiviteter
- Riskbedömningar

Riktade tillsynsaktiviteter
- Hållbarhetsinformation i fonder
- Hur beskriver företag att de 

integrerar hållbarhet i styrningen?
- Hur beaktar banker hållbarhet i 

kreditgivning till företag?

Internationellt arbete
- Europeiska tillsynsmyndigheterna
- Iosco SFN
- NGFS
- SIF



Sammanfattning
Klimatutvecklingen ett marknadsmisslyckande
– Utmaning på systemnivå behöver bemötas på systemnivå

Finansiella systemet har viktig roll i att möta utmaningen
– Hantera risker
– Underlätta för nödvändiga investeringar
– Bidra till en ordnad omställning

Hållbarhet en naturlig del av strategi och riskhantering

Stora möjligheter för dem som leder utvecklingen
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