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Viktigste sårbarheter i 2019
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- i det norske finansielle systemet

Høy gjeld i husholdningene

Høye boligpriser

Høye næringseiendomspriser



Utsiktene for finansiell stabilitet
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 Tegn til at oppbyggingen av sårbarhet bremser opp

 Mange tiltak er innført i Norge og flere er under utarbeidelse

 Internasjonal uro kan smitte

 Samlet vurderer vi at utsiktene for finansiell stabilitet er lite 
endret siden forrige rapport



KLIMARISIKO OG DET FINANSIELL 
SYSTEMET
TEMAKAPITTEL FINANSIELL STABILITET 2019



5Kilde: Klimarisikoutvalget, som hentet den fra Wagner og Weitzman (2015), kap. 3

Hva er klimarisiko?
Ventet omstilling med potensielt stor, men ukjent nedside



Hva er klimarisiko?
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 Fysisk risiko:
– Direkte konsekvenser av klimaendringene
– Typisk systematisk – vanskelig diversifiserbar

 Overgangsrisiko:
– Konsekvenser av overgang til lavere utslipp 
– Typisk usystematisk – er diversifiserbar



Oljerelatert eksponering i DNB
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Prosent av EAD. 2014-2018

Kilde: DNB



Risiko utenfor oljenæringa
Pris på utslipp i Norge. Kroner per tonn CO2 -ekvivalenter (vertikal 
akse) og millioner tonn CO2 -ekvivalenter (horisontal akse). 2016

Kilder: Finansdepartementet, Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå 



Bedre vurdering av klimarisiko

 Nye standarder for rapporteringskrav
– Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD

 Standarder for hva som er miljøvennlig
– EU taxonomy for sustainable finance

 Internasjonalt samarbeid
– Network for Greening of the Financial Sector, NGFS



Klimarisiko og det finansielle systemet
Det finansielle systemet må tilpasse seg klimarisiko
 Klimarisiko påvirker kredittrisiko, finansieringsrisiko og 

systemrisiko

 Sentralbanker og finanstilsyn kan fremme finansiell stabilitet ved 
å bidra til at:
 finansiell sektor inkluderer klimarisiko i risikostyringen

 finansiell sektor kommuniserer relevant informasjon

 påse at all risiko har forsvarlig kapitaldekning

Norges Bank vil fremover arbeide med å konkretisering av hvordan 
klimarisiko skal integreres i arbeidet med finansiell stabilitet
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