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Formáli 

Þessi ritgerð var unnin vorið 2022 sem lokaverkefni til BA-gráðu við Hagfræðideild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til tólf ECTS eininga af 120 eininga námi. Markmið 

verkefnisins er að reyna gera grein fyrir þeim ávinningi sem græn skuldabréf leiða af sér 

og reyna að komast að þeirri niðurstöðu hvort græn skuldabréf hafa raunverulega jákvæð 

ytri áhrif út í samfélagið. Yfirleiðbeinandi lokaverkefnisins er Birgir Þór Runólfsson dósent 

við Háskóla Íslands og meðleiðbeinandi er Aðalheiður Ósk Guðlaugsdóttir hagfræðingur 

við Seðlabanka Ísland og stundakennari við Háskóla Íslands. Ég vil þakka þeim fyrir góða 

leiðsögn og ábendingar. Ég vil þakka foreldrum mínum, Árna Gunnarssyni og Þorbjörgu 

Elenóru Jónsdóttur hjartanlega fyrir hjálpina bæði vegna yfirlesturs og hvatningu. Einnig 

vill ég þakka Jóhannesi Friðriki Ingimundarsyni fyrir ómetanlegan stuðning á meðan 

náminu stóð yfir. 

 
 



 

5 

Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar eru græn skuldabréf. Ekki er lengur deilt um það að 

loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar undanfarna áratugi eru af mannavöldum. Grípa þarf 

til róttækra aðgerða til þess að snúa þróuninni við.  Grænn skuldabréfamarkaður á sér 

ekki langa sögu en hefur vaxið ört bæði hérlendis og erlendis undanfarin ár. Fyrsta græna 

skuldabréfið í heiminum var gefið út í Svíþjóð árið 2007, en fyrstu grænu skuldabréfin á 

Íslandi voru gefin út ellefu árum síðar. Græn skuldabréf eru valkostur við hefðbundna 

fjármögnun til að fjármagna umhverfisvæn verkefni. Söluandvirði þeirra má einungis 

fjármagna eða endurfjármagna græna starfsemi. Skuldabréfin eru nýtt í að fjármagna 

verkefni, eignir eða aðra starfsemi sem eru hagkerfinu, umhverfinu og samfélaginu til 

hagsbóta. Græn skuldabréf eru litaflokkuð eftir því hversu mikill umhverfislegur 

ávinningur er af þeirri starfsemi sem þau fjármagna. Rannsóknir sýna að markaðurinn er 

tilbúinn að borga auka álag á skuldabréf sem skilgreind eru sem dökkgræn. Þar sem græni 

skuldabréfamarkaðurinn er tiltölulega nýr hafa komið í ljós veikleikar í aðhaldi utan um 

verkferla og eftirlit. Þeir snúa m.a. að því hvort útgefendur grænna skuldabréfa noti ágóða 

þeirra til að ná vottuðum og viðurkenndum markmiðum í loftslagsmálum. Einnig er til 

staðar hætta á svo nefndum grænþvotti en það er að útgefendur grænna skuldabréfa séu 

í raun ekki að nota þau til að fjármagna græna starfsemi. Rannsóknir sýna einnig að 

utanaðkomandi áhrif í hagkerfinu líkt og Covid-19 geta haft neikvæð áhrif á sjálfbæra 

þróun grænna skuldabréfa. Þrátt fyrir þetta eru kostirnir fleiri en gallarnir. Þessi mikilvægi 

markaður er að þróast og sífellt fleiri aðilar á markaði líta á grænan skuldabréfamarkað 

sem framtíðarlausn til að takast á við loftslagsvandamál. Ísland hefur nokkra sérstöðu að 

þessu leyti vegna sjálfbærrar þróunar í orkumálum og notkun endurnýjanlegra orkugjafa.
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1 Inngangur  

Eitt mikilvægasta og erfiðasta verkefni samtímans er að finna leiðir til að vinna gegn of 

mikilli losun gróðurhúsalofttegunda og hlýnun jarðar af mannavöldum. Bankar og aðilar 

á fjármálamörkuðum  eru í lykilstöðu til að fjármagna og stuðla að umhverfisvænum 

verkefnum með útgáfu grænna skuldabréfa. Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir grænum 

skuldabréfum. Hvernig þau eru til komin, hvernig þau eru frábrugðin hefðbundnum 

skuldabréfum og hvaða ávinning þau fela í sér? Fjallað er um áhrif grænna skuldabréfa á 

hagkerfi og samfélagið og mikinn vöxt í útgáfu þeirra hérlendis og á heimsvísu. Hér er 

leitast við að draga upp skýra mynd af grænum skuldabréfum, kostum þeirra og 

takmörkunum.  Varpað er fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Auka græn skuldabréf 

velferð í samfélaginu og eru þau skilvirk verkfæri til að draga úr svo nefndu allra tapi sem 

myndast vegna loftslagsbreytinga af völdum manna? 

Græn skuldabréf eru dýrari en hefðbundin skuldabréf vegna þeirra skilyrða sem sett eru 

í ramma bréfanna. Skilyrðin eru litaflokkuð eftir því hversu langt þau ganga en lúta að því 

að það sem hin grænu skuldabréf fjármagna hafi í för með sér verulegan umhverfislegan 

ábata fyrir samfélagið. Dökk græn skuldabréf fela í sér mesta skuldbindingu. Bæði þarf að 

leggja vinnu í að skilgreina markmiðin fyrir fram og einnig verður til viðbótarkostnaður við 

eftirliti með því að þessum markmiðum sé fylgt. Markaðurinn hefur tekið þessu bréfum 

vel og eru fjárfestar tilbúnir til að greiða yfirverð fyrir þau upp að vissu marki. Græn 

skuldabréf eiga sér ekki langa sögu en reynslan af þeim og árangur þeirra til lengri tíma 

litið mun hafa veruleg áhrif á hversu algeng þau verða í framtíðinni. 
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2 Græn og hefðbundin skuldabréf 

2.1 Almenn skuldabréf 

Skuldabréf er í grunninn viðurkenning á að ákveðin upphæð í peningum hefur verið tekin 

að láni. Sá sem gefur út skuldabréfið er í raun að fá lán frá þeim aðilum sem fjárfesta í 

bréfinu, en tilgangur bréfsins er afla fjár fyrir útgefendur. Við útgáfu skuldabréfa gefur 

útgefandi loforð um að borga upphæð skuldabréfsins til baka ásamt þeim vöxtum sem 

ákvæði skuldabréfsins segir til um. Fjárfestir kaupir síðan skuldabréfið og með þeim hætti 

lánar hann þeim sem gefur bréfið út, þ.e. kaupandi bréfsins er í raun lánveitandi. 

 Vextir á hefðbundnum skuldabréfum eru greiddir tvisvar á ári og lánsfjárhæðin í heild 

sinni er síðan endurgreidd í lok lántímabils. Á Íslandi er hins vegar algengt að 

greiðsla skuldabréfsins sé aðeins ein , þar sem vextir leggjast við höfuðstóllinn og ávaxtast 

ásamt honum.  Útgáfa skuldabréfa fer fram á fjármálamarkaði þar sem opinberir aðilar, 

fyrirtæki og einstaklingar geta verið útgefendur. Algengt er að ríkissjóður, ríkisstofnanir, 

bankar, sveitarfélög og fyrirtæki séu stærstu útgefendur. Skilmálar og tegundir 

skuldabréfa geta verið mismunandi, en rétt eins og vextirnir eru þeir ávallt fyrir 

fram ákveðnir. Hér verða algengustu gerðir skuldabréfa taldar upp ásamt stuttri lýsingu á 

þeim. Skuldabréf með vaxtamiðum eru algengustu gerðir skuldabréfa en það sem 

einkennir þau eru að vextirnir eru greiddir reglulega á lánstímanum auk þess að 

heildarupphæð er greidd til baka að fullu í lok lánstíma. Víxlar eru þau skuldabréf sem eru 

með stuttan lánstíma en hann er að jafnaði minni en eitt ár. Víxlar eru yfirleitt 

óverðtryggðir. Fasteignatryggð skuldabréf eru þau skuldabréf þar sem fasteign er notuð 

sem trygging fyrir greiðslu bréfsins. Eingreiðslubréf (kúlulán) er langtímaskuldabréf þar 

sem engar greiðslur eru greiddar af láninu fyrr en við lok lánstímans. Síðasta útgáfan af 

skuldabréfum sem nefnd verður er skuldabréf með breytilegum vöxtum, en slíkt bréf 

hefur ekki fasta ávöxtun. Á þeim skuldabréfum er oftast tekið mið af stýrivöxtum eða 

meðalvöxtum Seðlabanka Íslands (Sigurður B. o.fl., 1994). 

Líftími skuldabréfa getur verið mismunandi milli bréfa, hægt er að gefa út skuldabréf 

frá nokkrum mánuðum til nokkra ára. Lánstími skuldabréfa er frá útgáfudegi til síðasta 

gjalddaga. Þegar talað er um meðaltíma skuldabréfa er aftur á móti talið meðaltal 

tímabilanna frá tilteknum viðmiðunardegi til greiðslna skuldabréfs. Það segir til um 
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raunverulegan binditíma höfuðstóls. Ef skuldabréf hefur aðeins einn gjalddaga er lánstími 

og meðaltími sá sami, en meðaltími segir til um gengisáhættu skuldabréfa og hversu 

berskjölduð þau eru fyrir vaxtabreytingum (Sigurður B. o.fl., 1994). 

Fjármálagerningar fela í sér mismunandi áhættu. Erfitt er að spá fyrir fram um framtíðina 

og því ríkir ávalt einhver óvissa þegar um fjármálagjörninga er um að ræða. Hversu mikil 

áhætta það er veltur á þeim markaði sem viðskiptin fara fram, hvernig skilmálar gilda um 

viðkomandi skuldabréf og áhrif utanaðkomandi þátta eins og breyting á vaxtarstigi, 

hagsveifla og annað álíka. Helsti eiginleiki skuldabréfs er sá að ávöxtunarkrafan ræðst af 

þeim vaxtagreiðslum og gengishækkunum sem bréfið býr yfir. Til þess að gefa betri mynd 

af þeirri áhættu sem fylgir skuldabréfum verða hér taldir upp þrír helstu áhættuþættirnir, 

en þeir eru eftirfarandi: 

Útgefandaáhætta 

Útgefandi skuldabréfs getur orðið tímabundið eða varanlega ógreiðslufær. Getur hann þá 

ekki greitt vexti eða endurgreitt lánið. Sjóðsstreymi getur versnað hjá útgefanda sem 

þýðir að það getur haft bein áhrif á gengi fjármálagerninga sem hann gefur út. 

Vaxtaáhætta 

Áhrifaþættir sem vaxtaáhætta tekur til og hefur mest áhrif á verð skuldabréfa 

eru breyting á verðmyndun skuldabréfa og markaðsvextir. Því lengri sem lánstíminn er og 

því lægra sem vaxtarstigið er, því viðkvæmari verða skuldabréfin fyrir hækkun 

markaðsvaxta. 

Innköllunaráhætta 

Ef vextir á almennum markaði lækka, geta skuldabréf falið í sér heimild fyrir útgefanda til 

að innkalla skuldabréfin áður en lokadagur rennur upp. Að áætla líftíma skuldabréfa getur 

verið strembið verkefni ef þau eru innkölluð. Þetta getur leitt af sér að ávöxtun bréfanna 

gæti tekið óvæntum breytingum. Fjárfestar þurfa að vara sig á viðbótaráhættu sem 

tengist ákveðnum tegundum skuldabréfa. Því er mikilvægt fyrir þá að gera sér grein fyrir 

áhættu skuldabréfs með því að kynna sér vel lýsingu og skilmála þess. Þessi viðbótar 

áhætta getur tengst sumum tegundum skuldabréfa, eins og bréfum með breytilegum 

vöxtum (e. floating rate notes og reverse floating rate notes), erlendum skuldabréfum, 

breytilegum skuldabréfum, vísitölutryggðum skuldabréfum, afsláttarskuldabréfum 

(e. zero coupon bonds) o.fl. (Arctica Finance, e.d.). 
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2.2 Hvað eru græn skuldabréf? 

Samkvæmt alþjóðlegum samtökum aðila á verðbréfamarkaði (International Capital 

market Association-ICMA) eru græn skuldabréf  í eðli sínu löggilt skuldabréf sem eru 

skilyrt við það að  andvirði þeirra er eingöngu notað til að fjármagna eða endurfjármagna, 

að hluta til eða öllu leyti svo kölluð græn verkefni (ICMA, 2021, bls.2). Þau byggja á 

grunnstoðum fjögurra viðmiða um græn skuldabréf (e. green bonds principles- GBP). Um 

grunnstoðirnar fjórar verður fjallað nánar síðar í þessari ritgerð.  Eiginleiki grænna 

skuldabréfa er hvernig andvirði þeirra er nýtt fyrir styrkhæf græn verkefni, sem koma 

fram í lagalegum skjölum skuldabréfsins. Grænu verkefnin eiga að skila umhverfislegum 

ávinningi sem er metinn og veginn af útgefanda eða aðila á vegum útgefanda ef útgefandi 

annast það ekki sjálfur (ICMA, 2021, bls.4). 

Saga grænna skuldabréfa er ekki ýkja löng en hún hófst árið 2007. Loftslagsráð 

Sameinuðu þjóðanna birti það ár skýrslu sem greindi frá gögnum um loftslagsbreytingar 

og þær afleiðingar sem gjörðir manna hafa haft á hlýnun jarðar og komu fram í henni 

alvarlegar viðvaranir (IPCC, 2008). Hópur sænskra lífeyrissjóða tók þessar viðvaranir til sín 

og hóf að huga að hvernig þeir gætu nýtt það fjármagn sem þeir þurftu að ávaxta til þess 

að hvetja til lausna á loftlagsvandamálum. Það fyrsta sem þeir gerðu var að hafa samband 

við viðskiptabanka sinn sem var Sandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). SEB tengdi saman 

ávinning þess fjármagns sem færi í áhættulitla fjárfestingu við möguleikann á að draga úr 

neikvæðum ytri áhrifum vegna fjárfestingar í umhverfisvænum verkefnum. SEB hafði 

samband við Alþjóðabankann (World Bank) varðandi hugmyndina þar sem þeir höfðu 

góða yfirsýn yfir fjárfestingar í umhverfisvænum verkefnum um allan heim. Með þessu 

opnaðist nýr möguleiki fyrir fjárfesta til ávaxta fjármagn með tiltölulega lítilli áhættu og 

láta jafnframt gott af sér leiða. Það eina sem vantaði í þetta viðskiptamódel var 

einhverskonar vottun fyrir fjárfesta til þess að þeir gætu verið vissir um að fjármagn þeirra 

væri í raun að stuðla að umhverfisvænum verkefnum. Til þess að leysa slíkar efasemdir 

leituðu bankarnir til Center for International Climate and Environmental Research – Oslo 

(CIERO) en innan þeirrar stofnunnar var vísindafólk sem töldust til leiðandi sérfræðingar í 
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loftslagsmálum. Vísindafólk með slíka þekkingu gátu lagt trúverðugt mat á hvort verkefnin 

myndu hafa raunveruleg jákvæð áhrif á umhverfið eða ekki. Með þessu samstarfi tíðkaðist 

eitthvað sem ekki hafði sést áður, en tveir ólíkir heimar, viðskiptaheimurinn og 

vísindaheimurinn, tóku saman höndum. Samstarfið var krefjandi, erfitt var að miðla 

upplýsingum milli aðila til að byrja með ásamt því að ólík sjónarmið og viðmið voru til 

staðar. Árangur náðist þó á endanum og fyrsta græna skuldabréfið var gefið út af 

Alþjóðabankanum í nóvember 2008.  Skuldabréfið vakti mikla athygli á heimsvísu og sýndi 

fram á raunhæfan möguleika fyrir fjárfesta til þess að styðja við lausnir  á vandamálum 

vegna loftslagsbreytinga með öruggum fjárfestingum, án þess að þurfa að gefa eftir 

fjárhagslega ávöxtun. (World Bank Group, 2018)  

Árið 2015 skrifuðu fulltrúar 195 ríkja undir svo nefndan Parísarsamning um loftlagsmál og 

skuldbundu sig þar með til að grípa til aðgerða til að draga úr gróðurhúsaáhrifum (Sigrún 

Guðnadóttir og Hrefna Ö. Sigfinnsdóttir, 2018).  Aðilar að Parísarsamningnum voru aðilar 

að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar en helstu markmið 

samningsins voru þríþætt. Í fyrsta lagi að halda hækkun á hitastigi á heimsvísu vel undir 2 

°C yfir gildum fyrir iðnvæðingu og fylgja eftir viðleitni til að takmarka hækkun hitastigs við 

1,5 °C yfir gildum fyrir iðnvæðingu. Í annan stað að auka getu til að aðlagast neikvæðum 

áhrifum loftslagsbreytinga á þann hátt að þær ógni ekki matvælaframleiðslu. Í þriðja lagi 

að gera fjármagnsflæði samrýmanlegt við ferli í átt að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda 

og þróun viðnáms gegn loftslagsbreytingum en þetta atriði var mikilvægt fyrir þróun 

græns skuldabréfamarkaðar (Stjórnarráðið, e.d.).  

Eftir að samkomulag var undirritað jókst áhugi á grænum skuldabréfum  verulega. 

Vinna ýmissa opinberra aðila og einkaaðila ásamt alþjóðasamningum um aðgerðir til þess 

að draga úr gróðurhúsaáhrifum, hafa drifið markaðinn áfram. Ísland kom seint en sterkt 

inn á markað grænna skuldabréfa. Árið 2018 birti ríkisstjórnin nýja aðgerðaáætlun í 

loftslagsmálum, þar sem markmið voru sett til þess að Ísland  gæti staðið við 

Parísarsáttmálann (Sigrún Guðnadóttir og Hrefna Ö. Sigfinnsdóttir, 2018).  Sama ár voru 

fyrstu grænu skuldabréfin gefin út á Íslandi af Landsvirkjun og Reykjavíkurborg. Eitt 

stærsta skrefið á markaðnum var árið 2021 þegar ríkissjóður kynnti sjálfbæran 

fjármögnunarramma sem veitti honum heimild til að gefa út græn, félagsleg og/eða 

sjálfbær skuldabréf. Ríkissjóður hefur ekki enn gefið út bréf samkvæmt þeim ramma, en 
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gera má sterklega ráð fyrir að það gerist á næstunni (Þorsteinn Friðrik Halldórsson (2), 

2021). 

3 Verklag í kringum græn skuldabréf  

3.1 Meginreglur grænna skuldabréfa (e.green bonds principles) 

Hröð þróun á grænum skuldabréfamarkaði hefur orðið til þess að fjárfestar og útgefendur 

hafa í sameiningu búið til leikreglur á markaðinum (Halla Sigrún Mathiesen, 2020). 

Alþjóðlegir og innlendir aðilar hafa átt frumkvæði að því  að skapa flokkunarkerfi grænna 

verkefna sem tryggir samanburðarhæfi milli landa og atvinnugreina.[10] Alþjóðleg 

samtök aðila á verðbréfamarkaði (International Capital Market Association – ICMA) hafa 

útbúið tilmæli og viðmiðunarreglur sem markaðsaðilar hafa komið sér saman um. Slík 

tilmæli eiga að útbúa sérstaka umgjörð utan um græn verkefni (e. green bond framework 

- GBF). Viðmiðin eru valfrjálst ferli sem útgefendur geta farið eftir, en þau eiga að skýra 

fjárfestingakosti skuldabréfanna með gagnsæjum hætti og koma í veg fyrir grænþvott 

(e.greenwashing), sem á sér stað þegar neytendur eru blekktir til að trúa því að tiltekin 

vara/þjónusta sé umhverfisvæn og sú blekking stenst ekki skoðun þegar á reynir (Sigrún 

Guðnadóttir og Hrefna Ö. Sigfinnsdóttir, 2018). 

ICMA hefur sett fram skilgreiningu á tíu yfirflokkum grænna verkefna sem eru: 

Endurnýjanlegir orkugjafar:Þar á meðal framleiðsla, flutningur, tæki og búnaður.   

Bætt orkunýting (orkusparnaður):  Sem má finna í endurbættum byggingum, 

orkugeymslu, hitaveitum, tækjum og búnaði. 

Mengunarvarnir: Dæmi um þær er eftirlit með gróðurhúsalofttegundum, forvarnir gegn 

myndun úrgangs, sorpuendurvinnsla og skilvirk losun orku.  
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Sjálfbær landnýting: Stuðlar að umhverfislegum sjálfbærum landbúnaði og 

umhverfisvænni búfjárrækt. 

Sjálfbær vatnsnýting: Sjálfbærir innviðir sem stuðla að hreinu vatni, meðhöndlun 

frárennslis í þéttbýli og mælingar á rennsli fljóta. 

Vistvænar samgöngur: Rafknúnir bílar, almenningssamgöngur, járnbrautir, óvélknúnar 

samgöngur, innviðir fyrir ökutæki sem ganga fyrir hreinni orku og minnkun skaðlegrar 

losunar. 

Sjálfbærar vörur og framleiðsluferli: Hönnun og kynning á endurnýtanlegum, 

endurvinnanlegum og endurnýjuðum efnum og vörum. 

Vistvænar byggingar: Sem uppfylla svæðisbundna, innlenda eða alþjóðlega viðurkennd 

vottorð um frammistöðu í umhverfismálum.  

Upplýsingakerfi tengd loftslagsbreytingum: Viðleitni til að gera innviði þolnari fyrir 

áhrifum loftslagsbreytinga ásamt upplýsingastuðningskerfi svo sem loftslagsmælingum 

og viðvörunarkerfum. 

Verndun sjávar: Verndun strandar, sjávar og vatnaskila. (ICMA, 2021, bls. 4-5). 

Frá 2018 hafa leiðbeiningar um útgáfu grænna skuldabréfa þróast og mikil 

umræða skapast í kringum þau (Þorsteinn Friðrik Halldórsson (2), 2021).  Samkvæmt 

ICMA þurfa græn skuldabréf að vera í samræmi við fjórar grunnstoðir viðmiða (e. Green 

bond principles- GBP).Verklagið í kringum græn skuldabréf er með þeim hætti að 

útgefandi býr til umgjörð (GBF) utan um verkefnið sem skuldabréfunum er ætlað að 

fjármagna. Slíkur rammi er á aðgengilegu formi fyrir fjárfesta. Þrátt fyrir að útgefenda sé 

ekki skylt að hafa umgjörðina  í samræmi við markmið og stefnu félagsins um 

samfélagslega ábyrgð er það engu að síður talið æskilegt.  Slík umgjörð byggir á 

umræddum fjórum grunnstoðum GPB sem eru eftirfarandi:  
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1. Ráðstöfun fjármuna: Útgefandi þarf að setja sér raunhæf markmið og skilgreina 

þau grænu verkefni sem verðgildi skuldabréfanna er ætlað að fjármagna. 

2. Val og matsferli: Útgefandinn þarf að útbúa viðeigandi þróunarferli og verklag 

um val verkefna og sýna fram á hvaða umhverfislega ávinning verkefnið hefur í 

för með sér. 

3. Stýring fjármuna: Útgefandi þarf að greina frá því hvernig verðgildi 

skuldabréfanna verður ráðstafað.  Til þess að tryggja rekjanleika er æskilegt að 

ráðstafa verðgildi inn á aðgreindan reikning. 

4. Upplýsingagjöf : Upplýsa þarf fjárfesta a.m.k. árlega um umhverfisáhrif og 

framvindu verkefnisins. 

Mikilvægt er að óháður ráðgjafi í umhverfismálum sé fenginn til að gera úttekt á 

umgjörðinni og meta hvort hún uppfylli grunnstoðirnar fjórar og hvort hún sé í takti við 

væntingar markaðarins um hvað telst grænt verkefni. Verklagið er viðbót við hefðbundna 

skuldabréfaútgáfu og fylgir þessu þó nokkur viðbótarkostnaður. Samt sem áður er mælst 

til þess að útgefendur fylgi ofangreindu verklagi ef áform eru um að skrá skuldabréf á 

markað sem sérstaklega er ætlaður grænum skuldabréfum (Sigrún Guðnadóttir og Hrefna 

Ö. Sigfinnsdóttir, 2018).   

Tilgangur grunnstoðanna fjögurra er að veita útgefendum leiðsögn til að draga úr 

neikvæðum félagslegum og/eða umhverfisáhrifum sem losun gróðurhúsalofttegunda 

veldur og hjálpar að varpa ljósi á þann umhverfislega ávinning sem bréfið býr yfir. GBP 

eru leiðbeiningar sem hvorki fela í sér tilboð um kaup eða sölu verðbréfa. Meginreglurnar 

(grunnstoðin) eru safn valkvæðra ramma sem hafa að markmiði og framtíðarsýn að 

alþjóðlegir fjármagnsmarkaðir fjármagni í auknum mæli verkefni er fela í sér framfarir á 

sviði umhverfislegrar- og félagslegrar sjálfbærni. 

GBP í eðli sínu skapa engin réttindi eða skaðabótaskyldu gagnvart neinum, hvorki 

einstaklingum, opinberum aðilum né einkaaðilum. Þrátt fyrir að þau ákvarði ekki 

umhverfislegan ávinning sjálfbærra verkefna, aðstoða þau fjárfesta að koma þeim 

upplýsingum á framfæri sem eru nauðsynlegar til að meta umhverfisáhrif af  fjárfestingu 

þeirra í grænum skuldabréfum. Þau leggja áherslu á gagnsæi, nákvæmni og heiðarleika 

sem fæst með þeim upplýsingum sem útgefendur birta og tilkynna hagsmunaaðilum í 

gegnum helstu ráðleggingar. Útgefendur samþykkja því og innleiða meginreglur grænna 
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skuldabréfa af fúsum og frjálsum vilja, en þeir einir bera ábyrgð á allri ákvörðunartöku 

sem snertir útgáfu grænna skuldabréfa. Söluaðilar grænna skuldabréfa eru ekki ábyrgir ef 

útgefendur standa ekki við skuldbindingar sínar gagnvart grænum skuldabréfum og 

ráðstöfun ágóða þeirra. Þrátt fyrir að útgefandi sé ekki lagalega bundin til þess að standa 

við loforð sitt, hefur það engu að síður afleiðingar að gera það ekki. Ef útgefandi stundar 

svo kallaðan grænan þvott (e.greenwashing), svertir það orðspor hans sem getur haft 

neikvæð áhrif á starfsemi hans (ICMA, 2021, bls.4-7).  

 

3.2 Grænþvottur 

Grænþvottur á grænum skuldabréfamarkaði þýðir að andvirði skuldabréfsins er 

ráðstafað í eignir og verkefni sem hafa ekkert umhverfislegt gildi og eru þar af leiðandi 

ekki græn verkefni. (Ehlers og Packer, 2017, bls. 89) Aðilar sem stunda grænþvott beina 

kröftum sínum og fjármagni að falsaðri markaðssetningu þar sem markmið þeirra er að 

sannfæra fjárfesta um að vörur þeirra eða starfsemi sé „græn“ þegar hún hefur í raun og 

veru skaðleg áhrif á umhverfið. Grænþvotti er skipt niður í  fjórar mismunandi tegundir. 

Þessar fjórar tegundir eða stig grænþvotts eru nátengdar hvor annarri en  stigin nefnast 

grænþvottur á fyrirtækjastigi (e. Corporate-level greenwashing ), grænþvottur á 

skipulagsstigi (e. Strategic-level greenwashing), grænþvottur á dökku stigi (e. Dark-

level greenwashing) og grænþvottur á vörustigi (e. Product-level greenwashing ). Hér 

fyrir neðan verður farið stuttlega yfir hvern flokk. 

Grænþvottur á fyrirtækjastigi: Á þessu stigi eru blekkjandi upplýsingar um gögn og 

sjónarmið notuð til þess að fegra orðspor fyrirtækisins og gefa ekki rétta mynd af 

raunverulegri ímynd þess. Dæmi um slíkt getur verið nafn fyrirtækis, kennimerki og 

vottun fyrirtækja. 

Grænþvottur á skipulagsstigi: Á við um þegar stefna fyrirtækisins varðandi umhverfislega 

starfsemi er villandi. Dæmi um slíkt getur verið langtímamarkmið eða áætlun á 

innleiðingu á nýrri tækni. 

Grænþvottur á dökku stigi: Á við um blekkjandi upplýsingar um græna starfsemi sem lúta 

að ólöglegri starfsemi. Dæmi um slíkt getur verið peningaþvætti eða spilling. 



 

18 

Grænþvottur á vörustigi: Á við um þegar miðlað er röngum upplýsingum varðandi 

eiginleika vörunnar þar sem hún virðist vera umhverfisvænni en hún raunverulega er. 

Dæmi um slíkt getur verið umbúðir, vottanir og auglýsingar (Torelli, Balluchi & Lazzini, 

2019). 

Afleiðing grænþvotts getur verið sú að ósamhverfar upplýsingar (e. asymmetric 

information) myndast á markaði þar sem traust milli útgefanda og fjárfesta er líklegt til 

að  bresta. Ósamhverfar upplýsingar eru til staðar þegar kaupandi gerir sér ekki grein fyrir 

þeim dulda eiginleika vörunnar sem eru aðeins seljanda ljós. Kaupandi getur því 

ekki fullkomlega aðgreint hvaða vörur eru gæðamiklar eða gæðalitlar og lendir að öllum 

líkindum í því að greiða of hátt verð fyrir síðarnefndu vöruna. Þar sem mikilvægi 

umhverfismála er mörgum ofarlega í huga og margir hverjir taka tillit til þeirra þegar þeir 

eiga viðskipti, er auðvelt fyrir fyrirtæki að notfæra sér þá stöðu. Fyrirtæki standa fyrir svo 

kölluðum freistnivanda (e. moral hazard), en það er þegar aðili er ekki ábyrgur fyrir 

fullum afleiðingum gjörða sinna sem getur haft áhrif á ákvörðunartöku og hegðun 

hans (Irvine og Curtis, 2021, bls. 339).  

 

Mynd 1. Auglýsingaherferð Royal Dutch Shell árið 2007 (Thompson, 2008). 
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Þegar það kemur að grænni starfsemi, hvort sem um græn skuldabréf er að ræða 

eða aðra umhverfisvæna vöru, falla mörg fyrirtæki fyrir þeirri freistingu að auka sinn 

eigin ábata á kostnað annarra. Ef fyrirtæki gefur út grænt skuldabréf sem á að draga úr 

þeim neikvæðu ytri áhrifum sem mengun veldur en gerir hið öfuga, endar kostnaðurinn 

á samfélaginu öllu þar sem andrúmsloftið sem við deilum öll verður meira mengað. Eins 

og tegundir grænþvotts sýna fram á getur verið tiltölulega auðvelt að stunda grænþvott, 

en fyrirtæki eins og Royal Dutch Shell er meðal þeirra fyrirtækja sem hafa stundað þess 

háttar þvott. Royal Dutch Shell voru með auglýsingaherferð þar sem slagorðið þeirra var 

„Don't throw anything away- there is no away” eða „Þú getur kannski hent því úr 

augnsýn og út úr huganum. En þú getur ekki hent því úr tilverunni“. Á auglýsingunni má 

sjá blóm blómstra úr koltvíildislosun, sem gaf til kynna að fyrirtækið stundaði 

einhverskonar umhverfislega starfsemi sem var ekki raunin. Royal Dutch Shell komst ekki 

upp með að reyna falsa ímynd fyrirtækisins, heldur var lögð fram ákæra á hendur þeim 

sem skaðaði orðspor fyrirtækisins töluvert (Aggarwal og Kadyan, 2011). 

Megin reglur grænna skuldabréfa eru hannaðar til að koma í veg fyrir að fyrirtæki 

geti stundað grænþvott með útgáfu grænna skuldabréfa. Ef fyrirtæki eins 

og Royal Dutch Shell hefði viljað gefa út skuldabréf til þess að fjármagna 

þann grænþvott sem nefndur er hér fyrir ofan hefði verklag og meginreglur grænna 

skuldabréfa að öllum líkindum komið í veg fyrir þess háttar svik. 

 

3.3 Litbrigði grænna skuldabréfa 

Þegar útgefendur hafa útbúið umgjörð græna rammans geta þeir látið meta skuldabréfin 

af óháðum ráðgjafa í umhverfismálum. Matið snýst um hvort að ramminn sé í takt við 

þær væntingar sem markaðurinn hefur gagnvart grænum verkefnum, hvort tekið sé tillit 

til viðurkenndra staðla og hvort ramminn uppfyllir grunnstoðirnar fjórar sem nefndar eru 

hér að ofan (CICERO Shades of green, 2022). 

Ráðgjafafyrirtæki sem meta ramma útgáfurnar eru nokkur. Fyrirtækið sem hér er 

tekið fyrir er ráðgjafafyrirtækið CICERO Shades of Green, en fjallað hefur verið um 

umrætt fyrirtæki fyrr í textanum þar sem það var fyrsta sinnar tegundar í heiminum til að 

meta græn skuldabréf árið 2008. CICERO er leiðandi í baráttu gegn loftslagsbreytingum 
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og alþjóðlegum loftslagsrannsóknum og algengt er að útgefendur grænna skuldabréfa í 

Evrópu leiti til þeirra (Reykjavík, 2018). CICERO tók á móti sínum öðrum verðlaunum árið 

2019 á árlegri ráðstefnu Climate Bonds sem haldin var í London. CICERO fékk verðlaunin 

fyrir að vera brautryðjandi og stærsta óháða ráðgjafafyrirtækið á heimsvísu árið 2018, en 

það hefur veitt ráðgjöf í tengslum við yfir hundrað græn skuldabréfaútboð á síðastliðnum 

tíu árum (Dahl, 2019). Árið 2018 

var  CICERO Shades of Green dótturfélag CICERO stofnað, en starfsemi þess felst í því að 

faggreina vinnuna á bak við svo kallað ytra endurskoðunarmat grænna bréfa 

(e. second opinion report) sem eru gefin út í samstarfi við alþjóðlega aðila um heim allan. 

Í sumum tilfellum dregur starfsemi eða tækni úr losun til skemmri tíma en hefur þveröfug 

áhrif á sömu innviði til lengri tíma og eykur losun. CICERO Shades of Green leitast við að 

koma í veg fyrir slíka losun gróðurhúsaáhrifa með vönduðum innviðafjárfestingum og 

setur markmið um lág- eða núlllosun í innviðum (CICERO Shades of green, 2022).  

Dótturfyrirtækið býður upp á sjálfstætt umhverfismat á ramma grænu 

skuldabréfanna og opinbera stefnumörkun stjórnvalda á því svæði sem bréfin eru gefin 

út (e. governance procedures)  Umhverfismatið er flokkað eftir svokölluðum grænleika 

sem endurspeglar hversu umhverfisvæn þau verkefni eru sem fjármunum bréfanna er 

ætlað að fjármagna. Til þess að meta í hvaða flokka skuldabréfin eiga heima 

framkvæmir CICERO Shades of Green loftslagsrannsóknir ásamt því að byggja á 

upplýsingum frá CICERO Center for International Climate Research sem er ein af fremstu 

stofnunum heims á sviði þverfaglegra loftsrannsókna, en stofnunin hefur framkvæmt 

meira en 150 ytri endurskoðunarmöt grænna skuldabréfa sem eru metin yfir 

200 milljarða dollara og aðferðin sem notast er við er margverðlaunuð. Með því að meta 

bréfin í mismunandi grænleika er hægt að nálgast  gagnsæjar upplýsingar um hversu 

grænt eða sjálfbært skuldabréfið er og hve vel það samræmist markmiðum um 

lágkolefnisþolna framtíð. Því dekkri sem bréfin eru því meiri umhverfislegum áhrifum skila 

þau út í samfélagið.  Ytra endurskoðunarmat grænna skuldabréfa skiptast í þrjá flokka 

sem eru dökkgræn, meðal græn eða ljósgræn. Mynd hér fyrir neðan útskýrir ítarlega 

hvern flokk (CICERO Shades of green, 2022). 

 Dökkgrænt er úthlutun til verkefna og lausna sem fela í sér langtímasýn um lága 

kolefnislosun og þol gegn loftslagsbreytingum í framtíðinni. Sem dæmi má nefna 
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vindorkuverkefni með sterkt eftirlits og stjórnunarkerfi sem fella umhverfishagsmuni í 

eina heild. Dökk grænn er besta einkunn sem ramminn getur fengið. 

Meðal grænt er úthlutun til verkefna og lausna sem tákna skref í átt að langtímasýn, 

en eru ekki komin alla leið og þurfa á einhverri bætingu eða breytingu að halda. Sem dæmi 

má nefna brúartækni eins og tvinntengibifreið. Tvinntengibifreiðar eru ófullkomin lausn 

þar sem rafmagn leysir að hluta til bensín af sem orkugjafa en er ófær um að gera 

bifreiðina eingöngu rafknúna. 

Ljósgrænt er úthlutað til verkefna og lausna sem eru umhverfisvæn en stuðla ekki 

einar og sér að framtíðarsýn til lengri tíma litið. Slík bréf standa fyrir hugsanlegum 

samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda til skemmri tíma, verkefnin þurfa því að vera 

endurskoðuð til að hægt sé að koma í veg fyrir frekari mengun. Sem dæmi um slík verkefni 

má nefna nýja tækni í vöruflutningum þar sem hreinir kostir eru ekki tiltækir en hin nýja 

tækni dregur engu að síður úr mengun 

og umhverfisáhrifum. (CICERO Shades of green, 2022). Tilgangur litakerfisins er að veita 

fjárfestum skýrari sýn á loftlagsmál og varpa ljósi á loftslagsáhættu og afleiðingar hennar. 

Fjárfestingar í öllum grænum verkefnum eru nauðsynlegar til þess að ná þeim árangri sem 

stefnt er að með Parísarsamkomulaginu (ICMA, 2021).  

Ábyrg opinber stefnumótun í loftlagsmálum og gagnsæir verkferlar gera fjárfestum og 

viðskiptavinum þeirra auðveldara fyrir að meta umhverfislegan ávinning verkefna. Þegar 

metið er hvort verkefni eigi rétt á grænni fjármögnun er horft á hvernig loftslags og 

umhverfissjónarmið eru tekin til greina. Eftirlit og stjórnun eru lykilatriði um það hvernig 

framkvæmdaferli græns skuldabréfs fer fram, því þarf að huga vandlega að þeim þáttum 

og passa að þeir endurspeglist í grænleika skuldabréfanna. Því víðtækari (breiðari) sem 

verkefnaflokkarnir eru því meira vægi leggur CICERO Green á stjórnunarferlið. 

Stjórnunareinkunn bréfanna (e. Governance grade) er byggð á þeim fjórum þáttum sem 

nefndir eru í GBP, en einkunnirnar skiptast í ágætt, gott eða framúrskarandi. Athuga þarf 

að slík einkunnargjöf er ekki gallalaus og kemur ekki í staðinn fyrir fullkomið mat 

stjórnarhátta og nær t.d. ekki til spillingar.  

CICERO Shades of Green gegnir lykilhlutverki við að tengja saman vísindastarf um 

loftslagsbreytingar og fjármálamarkaði. Þeir meta umhverfisheilbrigði grænna verkefna 
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og taka til aðgerða til þess að útrýma eða draga úr losun með því að þróa og aðlaga 

verkefni þannig að þau feli í sér raunverulega viðleitni til að vinna 

gegn loftslagsbreytingum. Til þess að gera lesanda betri grein fyrir slíku ferli má skoða 

Mynd 1 sem sýnir hvernig verklag ytri endurskoðunarmats grænna skuldabréfa fer 

fram. (Cicero Shades of Green, 2021, bls.3-17) 

 

3.4 Kostnaður grænna skuldabréfa 
Kostnaður við útgáfu grænna skuldabréfa getur verið talsvert meiri en við útgáfu 

hefðbundinna skuldabréfa og getur þessi kostnaður lagst á bæði útgefendur og fjárfesta. 

Ekki er nóg að gefa bréfið út heldur þarf að sýna með lagalegum hætti að bréfið geri það 

sem því er ætlað og skili jákvæðum umhverfislegum áhrifum út í samfélagið. Fyrirtæki 

geta því orðið fyrir freistnivanda (e. moral hazard) þar sem þau freistast til þess að njóta 

þeirra ábata sem fylgir grænum skuldabréfum án þess að borga fyrir það.  Hugsanlega 

skortir útgefendum þá þekkingu og skilning sem þarf til að gefa út grænt skuldabréf, en 

það er sérstaklega krefjandi að leggja mat á grænar fjárfestingar og umhverfisáhrif þeirra. 

Hvað varðar reglur um skilgreiningu á hvað telst grænt og hvað ekki, treysta útgefendur 

fyrst og fremst á utanaðkomandi gagnrýnendur sem eiga að tryggja að grænu 

skuldabréfin séu í samræmi við sérstakan grænan ramma.  Við slíka vottun 

Mynd 2. Ytri endurskoðunarmat CICERO á græn skuldabréf (CICERO Shades of green, 2022).  
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og einkunnargjöf myndast auka kostnaður. Kostnaður við nánari skoðun ytri áhrifa 

bréfsins getur verið minna aðlaðandi fyrir suma útgefendur, út 

frá efnahagslegum sjónarmiðum. Ýmis ráðgjafakostnaður getur einnig myndast 

við uppsetningu á útgáfu grænna ramma, en ef fjárfestar hafa einhverjar efasemdir um 

áreiðanleika tiltekins græns bréfs geta þeir fengið ytra endurskoðunarmat bréfsins þar 

sem þeir semja við óháðan matsaðila að meta bréfið. 

Ein helsta hindrun í þróun grænna skuldabréfa, sérstaklega á þeim mörkuðum sem eru 

styttra á veg komnir, er takmörkuð þekking þátttakanda á grænum skuldabréfamarkaði 

og grænum fjárfestingum. Þessi þekkingarskortur er nátengdur hindrun grænna 

skuldabréfa sem er vöntun á skilgreiningum og stöðlum á grænum skuldabréfum á 

mörkuðum sem hafa ekki reynslu af útgáfu þeirra. Útgefendur grænna skuldabréfa 

þurfa að hafa ásættanlega fjárhagslega stöðu til að fá góða einkunnir til fjárfestinga. Þar 

sem orðspor skiptir miklu máli er gott að hafa langa skrásetningarsögu á markaðnum og 

stofnanir sem hafa gefið út skuldabréf áður. Þetta getur gert nýjum aðilum á markaði, 

stundum með ný viðskiptamódel, erfitt fyrir að fá viðunandi einkunnir og að nýta 

skuldabréfamarkaðinn til fjármögnunar. 

Í sumum tilfellum eru fjárfestar tortryggnir og hafa efasemdir um að skuldabréfið 

uppfylli í raun og veru þær umhverfiskröfur sem bréfið gefur til kynna. Skortur á 

refsingum fyrir grænþvott er því áhyggjuefni fjárfesta og getur komið í veg fyrir 

fjárfestingar í grænum skuldabréfum, sérstaklega ef greiða þarf yfirverð fyrir græna 

vottun. Í framtíðinni gæti verið viðeigandi kostur fyrir fjárfesta að sett yrðu viðurlög við 

því ef skuldabréfin ná ekki væntanlegum grænum áhrifum. Slíkar refsiaðferðir eru hins 

vegar ekki til staðar eins og er og það getur leitt til að mismunandi refsiaðferðir 

myndast. Þetta myndar óvissu sem útgefendur eru ekki tilbúnir að verða fyrir  þar sem 

kostnaðurinn er óþekktur þegar ekki er farið að fullu eftir yfirlýstum 

umhverfismarkmiðum. Þetta getur dregið úr framboði grænna skuldabréfa sem standa 

til boða á markaði (Eisinger, Hogg og Cochu, 2016, bls. 41-42). 

 Til þess að gera gleggri grein fyrir hvernig viðbótarkostnaður við græn skuldabréf getur 

myndast getum við tekið sem dæmi skuldabréfaútboð Reykjavíkurborgar frá 20. 

nóvember 2018. Drög af samningsfjárhæð við ráðgjafavinnu við framsetningu á grænum 

ramma nam 6.750 þús. kr. án vsk. og fyrir hverja ársskýrslu 1.500 þús. kr. án vsk. 

Samningsfjárhæð vegna þjónustu CICERO vegna staðfestingar á grænum ramma nam 
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120.000 NOK auk virðisaukaskatt sem jafngildir  1.723.440 þús. kr. miðað við gengi þann 

29. apríl 2022.  Einnig var samið við fyrirtækið Fossar markaðir vegna ráðgjafar við 

útgáfulýsingu og stofnun skuldabréfaflokksins ásamt skráningu í kauphöll og annarrar 

vinnu sem tengdist útboðinu. Heildargreiðsla til Fossa markaða miðað við samningsdrög 

voru upp á 17.300 þús. kr. sem jafngildir 0,25% þóknun af seldri fjárhæð sem nam 4.100 

m.kr. í fyrra útboði Reykjavíkurborgar og 2.820 m.kr. í því seinna (Borgarráð, 2018). 

Erfitt er að bera kostnað hefðbundinna skuldabréfa saman við græn skuldabréf, þar sem 

útgáfa og umgjörð þeirra eru fjölbreyttari en við á um græn skuldabréf. Þá er einnig 

mismunandi hversu háar þóknanir eru greiddar við sölu almennra bréfa. Til þess að reyna 

að fá heildarmynd af þeim kostnaði sem sambærilegt hefðbundið skuldabréf hefði 

mögulega geta borið voru settar upp í reiknilíkan sambærilegar upplýsingar og voru í 

útboði græns skuldabréfs. Sá samanburður leiddi í ljós að bankakostnaðurinn var um 

755.000 kr.  Almennt er gert ráð fyrir að þóknun hefðbundins skuldabréfs sé frá 2,5%-

2,75% en afsláttur af þóknun getur svo verið mismunandi eftir samningum milli aðila.  

Þrátt fyrir að erfitt sé að bera saman kostnað  vegna grænna og hefðbundinna 

skuldabréfa, liggur fyrir að græn skuldabréf eru dýrari vegna þess að þau fela í sér meiri 

vinnu á undirbúningsstigi eða þegar verið er að gefa bréfin út. Þar er vísað til þess 

kostnaðar sem grænn rammi felur í sér og einnig fylgir því talsverður kostnaður að gera 

úttektir á að farið sé eftir skilyrðum rammans á gildistíma bréfanna. 

4 Parísarsáttmálinn 

4.1 Hvað er Parísarsáttmálinn? 

Tilgangur Parísarsáttmálans er að búa til alþjóðlegan ramma til þess að koma í veg fyrir 

þau skaðlegu áhrif sem geta skapast út frá loftslagsbreytingum. Eins og mörgum er 

kunnugt eru loftslagsbreytingar helsta orsök hlýnun jarðar. Sáttmálinn var kynntur á 

loftlagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, COP21 í París þann 12. desember árið 2015. 

Tekin var sú ákvörðun að láta sáttmálann ekki taka gildi fyrr en a.m.k. fimmtíu og fimm 

þjóðir, sem menga mest, höfðu fullgilt hann, en það varð að raunveruleika þann 4. 

nóvember 2016. Sáttmálinn tók í gildi þann dag en þá höfðu þessar fimmtíu og fimm 
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þjóðir borið ábyrgð á 55% af útblæstri gróðurhúsalofttegunda á þeim 

tíma (United Nations Climate Change, e.d.). 

Á mynd fyrir neðan má sjá stöðu hverrar þjóðar gagnvart samningnum frá og með 18. 

mars 2022 en alls höfðu hundrað níutíu og fimm  þjóðir skrifað undir þar af hundrað níutíu 

og þrjár þjóðir fullgilt samninginn (United Nations Treaty Collection, e.d.). 

Mynd 3 sem er frá febrúar 2021, sýnir hvernig staðan gagnvart Parísarsáttmálanum er í 

dag. Þau lönd sem eru lituð græn hafa undirritaðan og fullgildan samning, þær þjóðir sem 

eru litaðar gular  hafa skrifað undir samninginn en ekki enn fullgilt hann og þær þjóðir 

sem eru rauðlitaðar taka ekki þátt í sáttmálanum. Þær þjóðir sem eru aðilar að 

sáttmálanum meta stöðu sína hvernig þeim hefur tekist að takmarka útblástur í samræmi 

við samninginn. Fyrsta matið mun fara fram árið 2024  en þá munu löndin gefa skýrslu um 

aðgerðir þeirra  til  að draga úr loftslagsbreytingum og hvort að 

þær aðlögunar ráðstafanir hafi skilað árangri en matið verður endurmetið á fimm ára 

fresti (United Nations Climate Change, e.d.). 

  

 

 

Mynd 3. Kort sem endurspeglar stöðu Parísarsamkomulagsins eftir löndum febrúar 2021 
(Status of the Paris Agreement as of February 2021, 2021). 
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4.2  Markmið Parísarsáttmálans  

Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru ein stærsta áskorun samtímans og nauðsynlegt 

er að halda hlýnun jarðar innan ákveðinna marka. Markmið Parísarsáttmálans er að hvert 

aðildarríki setji sér markmið um að minnka losun gróðurhúsalofttegunda þannig að 

hlýnun jarðar verði ekki meiri en 1,5°C ef mögulegt er (ICMA, 2020, bls. 2). Markmiðin 

verða endurskoðuð á fimm ára fresti og það getur haft í för með sér harðari aðgerðir til 

að sporna við loftslagsbreytingum og draga þannig enn frekar úr losun. Markmiðin eru 

mismunandi milli ríkja en hve langt hvert ríki skuli ganga er ekki tekið fram í 

samkomulaginu. Einnig kemur fram að markmið ríkja sé ekki bindandi þrátt fyrir að 

aðferðirnar við minnkun gróðurhúsalofttegunda séu það (Kolefnislosun, e.d.). 

 Hugmyndin um fjárfestingaverkefni sem miða að því að draga úr  

loftslagsbreytingum beinist fyrst og fremst að trúverðugleika útgefanda bréfanna. 

Hvernig útgefandi forgangsraðar starfsháttum sínum endurspeglar hversu líklegur 

fjárfestir er til að fjármagna verkefni hans. Fjármagnsmarkaðar gegna mikilvægu hlutverki 

að því leyti að þeir tryggja að skilvirkt flæði fjármögnunar fari frá fjárfestum til þeirra 

útgefenda sem vilja takast á við þau áhættuvandamál sem fylgja loftslagsbreytingum. Til 

að mæta hinu alþjóðlega markmiði sem sett er í Parísarsamkomulaginu um að halda 

hlýnun jarðar vel undir 2°C þarf leggja verulegt fjármagn í græn verkefni. Með því að nota 

merkið „Umskipti“ á lánsfjármögnunargerningum er verið að gera grein fyrir innleiðingu 

þeirrar fyrirtækjastefnu útgefanda, að viðskiptamódel hans taki á 

loftslagstengdri áhættu og stuðli þannig að samræmingu við markmið 

Parísarsamkomulagsins (ICMA, 2020, bls. 2-3).  

Þær þjóðir sem eru aðilar að Parísarsamkomulaginu leggja sitt af mörkum til að 

berjast saman gegn loftslagsbreytingum og stuðla að hröðum breytingum með auknum 

aðgerðum, ásamt því að safna því fjármagni sem þarf til þess að ná settu markmiði. 

Sáttmálinn felur einnig í sér að þau iðnríki sem menga mest ættu að taka forystu í því að 

draga úr slíkri losun. Aðilar í þróuðum löndum skulu leggja fram fjármagn til aðstoða aðila 

þróunarlanda hvað varðar bæði mótvægisaðgerðir og aðlögun í framhaldi af núverandi 

skuldbindingum sínum samkvæmt samningum (United Nations, 2015, bls. 13). 
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4.3 Staða Íslands gagnvart Parísarsáttmálanum  

Ísland skrifaði undir Parísarsáttmálann þegar undirskriftaferlið hófst í apríl 2016. Í 

september sama ár fullgilti Ísland  samninginn 

(United Nations Treaty Collection, e.d.). Nýjasta útgáfa aðgerðaáætlunar stjórnvalda í 

loftslagsmálum kom út júní 2020 en fyrsta útgáfa áætlunarinnar kom út haustið 2018. 

Fyrir þann tíma hafði ekki verið sett fram fjármögnuð aðgerðaáætlun hér á landi. 

Aðalmarkmið áætlunarinnar er að stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda 

ásamt því að leggja grundvöll stjórnvalda til þess að ná markmiðum 

Parísarsamkomulagsins með það að leiðarljósi að vera kolefnishlutlaus fyrir árið 2040. 

Gripið hefur verið til fjölmarga aðgerða til að koma helstu þáttum aðgerðaráætlunarinnar 

til framkvæmda.  Endurnýjanleg orkuframleiðsla á Íslandi setur landið í áhugaverða stöðu 

sé litið til ýmissa verkefna, en eftir endurskoðun á aðgerðaáætlun um orkuskipti skal 

hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum vera komið upp í 30% árið 2030.  Verkefni 

eins og hér um ræðir væri tilvalið að  fjármagna með útgáfu grænna skuldabréfa. Það er 

ekki aðeins umfang aðgerða sem skiptir máli heldur sá samfélagslegur ávinningur sem 

myndast út frá þeim. Unnið hefur verið úr athugasemdum sem hafa komið úr opnu 

umsagnarferli og aðgerðir útfærðar út frá þeim ásamt því að  gerðar hafa 

verið  umfangsmiklar greiningar til að ná utan um áhrif aðgerða (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2020, bls. 3 og 45). 

5 Staða Íslands á grænum skuldabréfamarkaði 

5.1 Græn skuldabréf á íslenskum markaði 

Fyrsta íslenska græna skuldabréfið var gefið út af Landsvirkjun í mars 2018. Þann 10. 

September sama ár birti ríkisstjórnin nýja aðgerðaáætlun í loftslagmálum. Í henni kom 

meðal annars fram að markmið  næstu tólf árin væri að ráðast í umfangsmikil verkefni til 

að Ísland gæti staðið við Parísarsáttmálann. Sé litið til þeirra verkefna sem hægt er að 

fjármagna með útgáfu grænna skuldabréfa er ljóst að Ísland hefur ákveðna sérstöðu 

vegna innlendrar orkuframleiðslu sem byggir á nær algjörlega á sjálfbærum, 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Verkefni á borð við almenningssamgöngur, uppbyggingu 
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innviða fyrir rafknúnar bifreiðar, endurnýjun bygginga og endurvinnslu eru dæmi sem 

nefna má um græn verkefni  sem eru umhverfisvæn (Sigrún Guðnadóttir og Hrefna Ö. 

Sigfinnsdóttir, 2018). Útgáfa grænna skuldabréfa hefur margfaldast en frá því að fyrsta 

skuldabréfið var gefið út árið 2018 hefur samanlögð útgáfa á skuldabréfum sem tengd 

eru sjálfbærum markmiðum útgefanda numið í kringum 185 milljörðum króna til ársins 

2020. Til samanburðar nam útgáfan 22,5 milljörðum árið 2019 og rúmlega 

31 milljarði árið 2018, eins og má sjá á mynd 4. 

 

 

Íslandsbanki var stærsti útgefandi grænna skuldabréfa árið 2020. Bankinn gaf út 

sjálfbært bréf í evrum fyrir jafnvirði um 48 milljarða íslenskra króna í nóvember það ár og 

grænt bréf fyrir um 2,7 milljarða króna. Næststærsti útgefandi grænna skuldabréfa árið 

2020 var Landsvirkjun, en fyrirtækið gaf út bréf fyrir 21 milljarð króna ásamt því að gefa 

út skuldabréf sem tengt er við Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna fyrir um 11 milljarða 

króna (Þorsteinn Friðrik Halldórsson (1), 2021). Mynd 5 sýnir skiptingu útgáfu sjálfbærni 

Mynd 4. Sjálfbær útgáfa á Íslandi í ma.kr. (Þorsteinn Friðrik Halldórsson (1), 2021). 
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tegunda skuldabréfa á Íslandi árið 2020. Hér fyrir neðan verður farið nánar yfir helstu 

fyrirtæki sem standa fyrir útgáfu sjálfbæra skuldabréfa.  

5.2 Landsvirkjun 

Í marsmánuði 2018 varð Landsvirkjun fyrsta íslenska fyrirtækið til þess að gefa út græn 

skuldabréf í gegnum lokað skuldabréfaútboð á Bandaríkjamarkaði. Settur var rammi um 

útgáfuna, þar sem fjármögnunin skyldi vera nýtt til afmarkaðra nýrra umhverfisvænna 

verkefna eða endurfjármögnunar slíkra verkefna, sem þó máttu ekki ná lengra aftur í 

tímann en þrjú ár. Þeir fjármunir sem skuldabréfaútgáfan skilaði, voru nýttir til að 

fjármagna umhverfisvæna orkuvinnslu í jarðhitastöð á Þeistareykjum og vatnsaflsstöðinni 

Búrfelli II (Signý Sif Sigurðardóttir og Jóhanna Harpa Árnadóttir, 2020). Í árslok 2019 

samþykkti Landsvirkjun aðgerðaáætlun í loftslagsmálum til ársins 2030, með hliðsjón af 

þeirri stefnumörkun að fyrirtækið vildi leggja sitt af mörkum í baráttu 

við loftslagsbreytingar. Áætlunin gerir því ráð fyrir að fyrirtækið verði kolefnishlutlaust 

fyrir árið 2025 og árið 2030 áformar Landsvirkjun að ná þeim áfanga að binda meira 

kolefni heldur en það losar í starfsemi sinni (Landsvirkjun, 2020). 

Mynd 5. Sjálfbær útgáfa árið 2020 í ma.kr. (Þorsteinn Friðrik Halldórsson (1), 2021). 
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Mynd 6. Landsvirkjun kolefnisspor (Landsvirkjun, 2020). 

Landsvirkjun gaf síðan í annað sinn út grænt skuldabréf á Bandaríkjamarkaði fyrir um 150 

miljónir Bandaríkjadollara, eða rúmlega 20 milljarða íslenskra króna. Í grænum ramma 

Landsvirkjunar eru grænar eignir skilgreindar sérstaklega 

í efnahagsreikningi fyrirtækisins, sem eignir, eða verkefni, sem eru fjármagnaðar eða 

endurfjármagnaðar með vottuðum grænum bréfum (Jóhanna Harpa og Signý Sif 

Sigurðardóttir, 2020). 

 

Mynd 7. CO losun í tonnum  (Landsvirkjun, 2020). 
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Árangurinn af aðgerðáætluninni er nú þegar sýnilegur en kolefnisspor fyrirtækisins hefur 

lækkað um 25% milli árana 2019 og 2020. Kolefnisspor fyrir árið 2019 var tæp 22 þúsund 

tonn CO2-ígilda sem dróst niður í 16,5 þúsund tonn árið 2020. Þegar litið er á heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi Landsvirkjunar var um 49,5 þúsund tonn af CO2-

ígilda árið 2020 eins og mynd 6 sýnir. Sú losun sem vegur  mest kemur frá 

jarðvarmastöðvum eða tæp 31 þúsund tonn CO2-ígilda. Losun frá lónum var í kringum 14 

þúsund tonn,  þar af voru 6,4 þúsund tonn lífræn losun CO2. Heildarlosun dróst því saman 

um 7% milli ára og losun orkueiningu lækkaði úr 3,9g/kEst árið 2019 í 3,7 g/kWst árið 

2020. 

Landsvirkjun er leiðandi á sviði umhverfismála og stuðlar að sjálfbærri þróun í 

samfélaginu en fyrirtækið fékk einkunnina A frá CDP fyrir loftslagsstýringu sína árið 2020. 

Spöruð losun gróðurhúsalofttegunda vegna raforkuvinnslu var metin á rúmlega 2.7 

milljón tonn CO2 ígildi. Mat á sparaðri losun nær ekki aðeins til innlendra aðila á markaði 

heldur einnig til þeirra orku sem fer til stóriðju á Íslandi er byggir á sérsamningum við 

erlenda fjárfesta. Matið er unnið af KPMG og er hluti af upplýsingagjöf Landsvirkjunar 

vegna grænnar fjármögnunar. Landsvirkjun tryggir að upplýsingar um starfsemi þess séu 

nákvæmar og réttar með því að  vera í samstarfi við endurskoðunarfyrirtækið Bereau 

Veritas. En fyrirtækið tryggir nákvæmt ytri endurskoðunarmat. Fyrirtækið leggur mikla 

áherslu á að þekkja umhverfið sem það starfar í og leitast við að draga úr þeim neikvæðu 

ytri áhrifum sem starfsemin gæti valdið (Landsvirkjun, 2020). 

 

5.3 Íslandsbanki – IS græn skuldabréf 

Íslandsbanki gaf út sitt fyrsta græna skuldabréf  í nóvember 2020 að upphæð 2,7 milljarða 

króna. Íslandsbanki var fyrstur íslenskra banka til þess að gefa út grænt skuldabréf, sem 

var stórt skref í þróun og uppbyggingu umhverfisvæns fjármálamarkaðar á Íslandi. Með 

útgáfu grænna skuldabréfa er Íslandsbanki skuldbundinn til að lána út andviðri 

skuldabréfanna í umhverfisvæn verkefni sem falla undir sjálfbæra fjármálaramma 

bankans (Íslandsbanki, 2020).  
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Eignastýringarfyrirtækið Íslandssjóðir, dótturfélag Íslandsbanka hefur boðið upp á 

fjárfestingu í grænum skuldabréfum í gegnum sjóð IS græn skuldabréf frá árinu 2010.  

Sjóðurinn hefur verið starfræktur í núverandi mynd frá árinu 2018 en hann hét áður IS 

Fókus Vextir. Sjóðurinn átti að vera hvatning fyrir útgefendur að gefa út græn skuldabréf 

þar sem engin fyrirtæki hérlendis höfðu gefið út græn skuldabréf á íslenskum markaði 

(Sveinn Ólafur Melsted, 2018).  Markmið sjóðsins er að fjárfesta í verkefnum sem eru 

arðbær til lengri tíma með kaupum á íslenskum skuldabréfum sem gefin hafa verið út í 

þeim tilgangi að stuðla að sjálfbærni og/eða jákvæðri þróun í umhverfis og 

samfélagsmálum. Á meðan markaður grænna skuldabréfa er að byggjast upp mun 

sjóðurinn fjárfesta í þess háttar bréfum og víxlum þangað til að markaðurinn nær 

nægjanlegri stærð með ábyrgð ríkissjóðs í ríkara mæli. Einnig hefur sjóðurinn heimild til 

að fjárfesta í þeim skuldabréfum og víxlum sem gefin út eru með ábyrgð ríkissjóðs eða af 

ríkissjóði ásamt innlánum fjármálafyrirtækja. Ávöxtun sjóðsins sem er háð þróun 

markaðsvaxta og verðbólgu, reiknast út frá gengi sjóðsins sem liggur fyrir í lok hvers 

tímabils (Íslandssjóðir, 2021, bls. 11-13).  

  

  
Mynd 8. Ársávöxtun grænna skuldabréfa 2016-2020 (Íslandssjóðir, 2021, bls. 13). 
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Miðað við tölur þann 1.apríl 2022 var eigna samsetning IS grænna skuldabréfa 

eftirfarandi:  

 

 

 

Mynd 9 sýnir að útgáfa grænna skuldabréfa er algengust hjá Íslandsbanka 77,5 %. 

Næst algengustu skuldabréfin eru óverðtryggð ríkisbréf 10,6 %, og því má álykta að mikil 

eftirspurn sé eftir grænum skuldabréfum. 

 

5.4 Orkuveita Reykjavíkur 

Orkuveita Reykjavíkur (OR)  hefur lengi unnið að umhverifsmálum. OR gaf út sitt fyrsta 

græna skuldabréf árið 2019. Árið 2021 gaf OR út grænan fjármögnunarramma sem byggir 

á fjórum viðmiðum útgefnum af ICMA. Grænn fjármögnunarrammi OR felur í sér að að öll 

fjármögnun sé græn, hvort sem það er lántaka eða skuldabréfaútgáfa. Tilgangur 

útgáfunnar er að fjármagna þau grænu verkefni sem OR og dótturfyrirtækin- Veitur og 

Orka náttúrunnar bjóða upp á. Nefna má verkefni svo sem raforkuvinnslu, vatnsvernd og 

eflingu fráveitna, stækkun hitaveitna, metnaðarfull kolefnisbindingarverkefni og 

snjallvæðingu veitukerfa. Fjármögnunarraminn hefur fengið óháð álit (e. Secon opinon) 

Mynd 9: Eigna samsetning  1. apríl 2022 (Ingólfur Snorri Kristjánsson og Helga Óskarsdóttir, 2022) 
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CICERO, en ramminn fékk bestu einkunn grænleikans, dökkgrænan. OR fékk einnig hæstu 

einkunn fyrir umgjörð skuldabréfanna hjá fyrirtækinu (Orkuveita Reykjavíkur, e.d.) 

Helsta markmið OR er að draga úr losun um 60% fyrir árið 2030 og hefur fyrirtækið á 

síðustu 10 árum fjárfest í tækniþróun sem greiðir leiðina í átt að því markmiði. Fyrirtækið 

notar svo kallað CarbFix tækni sem endurheimtir og geymir 35% af byggingar- og 

rekstarlosunar jarðvarmavera OR. Auk þess hefur fyrirtækið verið aðili að verkefnum um 

ábyrga meðhöndlun á fráveitum og skólpi, endurheimt votlendi (e. disturbed land 

restoration) og stuðlað að loftslagsvænum samgöngum. OR  hefur aðlagað núverandi 

sjálfbærni að matsreglum í jarðhitageiranum með því að fara vandlega yfir verkefni áður 

en þau eru tekin til fyrstu skoðunar fyrir græna skuldabréfasafnið. Slíkt mat fer í gegnum 

sérfræðing í sjálfbærni sem er með neitunarvald við lokaskoðun og samþykki verkefna. 

OR tekur tillit til lífsferils losunar og loftslagsþola, sem sýnir að fyrirtækið er með 

langtímasýn í umhverfismálum (CICERO Shades of green, 2019, bls.10). 

6 Ytri áhrif  

6.1 Hvað eru ytri áhrif? 
Ytri áhrif eiga við það þegar ákvörðun tiltekins aðila eða samningur tveggja aðila hefur 

áhrif á þriðja óháða aðila, sem er ekki hluti af ákvörðuninni eða samningnum. Ytri áhrif 

valda því almennt að samkeppnismarkaðir hegða sér með óhagkvæmum hætti frá 

félagslegu sjónarhorni, þar sem hagsmunir fyrirtækja og samfélagsins eru ekki endilega 

þeir sömu þegar kemur að ákvarðanatöku. Ytri áhrif skapa markaðsbresti, þar sem 

samkeppnismarkaður skilar ekki samfélagslega hagkvæmri niðurstöðu (McAfee og Lewis, 

2009, bls. 156). Ytri áhrif geta verið jákvæð (e. positive externalities) og 

neikvæð (e. negative externalities). Ef um jákvæð ytri áhrif er að ræða fær þriðji óháði 

aðilinn ábata vegna þeirra atburða/viðskipta sem áttu sér stað á meðan aðili verður fyrir 

kostnaði ef um neikvæð ytri áhrif er að ræða. Eins og komið hefur fram eru 

loftslagsbreytingar af völdum hlýnun jarðar ein stærsta áskorun mannkyns um þessar 

mundir. Þegar það kemur að stefnubreytingum til þess að berjast gegn hlýnun jarðar 

spilar hlutverk hagfræðinnar stóra rullu. Hagfræðin gefur okkur vísbendingar um hvernig 

og hvenær er best að grípa inn til þess að leiðrétta markaðinn og komast að 
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sem hagkvæmastri niðurstöðu. Það getur t.d. falist í því hvort hagkvæmt sé að innleiða 

stefnu um að draga úr mengun núna eða hvort það henti betur á öðrum tímapunkti. Sá 

sem losar gróðurhúsalofttegundir út í andrúmsloftið tekur ekki mið af þeim óbeina 

kostnaði sem myndast út frá ákvörðunartöku hans. Helsta greiningartæki til þess að gera 

grein fyrir hvort inngrip þurfi að eiga sér stað í þeim tilgangi að draga úr óbeinum kostnaði, 

er að reikna velferðarábata og velferðartap sem fylgir inngripunum. Þeir sem geta orðið 

fyrir ábata og tapi eru neytendur og framleiðendur. Sá ávinningur sem neytendur verða 

fyrir kallast neytendaábati. Neytendaábati tengist eftirspurnar hliðinni, en það er 

mismunurinn á greiðsluvilja neytandans og það sem hann raunverulega borgar fyrir 

vöruna. Ávinningur framleiðenda er hins vegar tengdur framboðs hliðinni og kallast 

framleiðendaábati. Framleiðendaábáti er mismunur þess sem það kostar fyrirtæki að búa 

til vöruna og þess sem það fær greitt fyrir hana. Ef markaður nær ekki að 

framleiða skilvirka framleiðslu frá báðum hliðum séð myndast allra tap, en það er 

velferðartap neytenda og framleiðenda samanlagt. Tilgangur inngrips stjórnvalda er að 

minnka það allra tap sem myndast (Irvine og Curtis, 2021, bls. 101-109). 

 

6.2  Neikvæð ytri áhrif   
Neikvæð ytri áhrif geta verið afleiðing mengandi framleiðslu sem losar 

gróðurhúsalofttegundir út í andrúmsloftið. Mynd 10 sýnir hvernig neikvæð ytri áhrif 

myndast vegna mengunar. Þegar fyrirtæki framleiðir vöru ber það beinan jaðarkostnað 

sem tengist framleiðslunni, eins og efniskostnað og vinnuaflskostnað. Auk þessara 

kostnaðarliða verður einnig til kostnaður vegna þeirra mengunar sem þriðji aðili ber. Með 

því að leggja saman jaðarkostnað fyrirtækis og ytri kostnað fáum við samfélagslegan 

jaðarkostnað. Eins og myndin sýnir jafngildir eftirspurnarferilinn þeim jaðarábata sem 

neytandi fær. Kostnaður fyrirtækisins hefur verið merktur sem 

jaðarkostnaður einkaaðila en hann inniheldur ekki þann kostnað sem fellur til vegna 

mengunar við framleiðslu. Ef fyrirtæki framleiðir magn í punkti Q er mengun það mikil að 

þær einingar kosta samfélagið meira en þær veita í ávinning. Allra tapið sem myndast við 

mengunina er sýnt sem skyggði þríhyrningurinn á myndinni, en tapið verður til vegna þess 

að samfélagslegur jaðarkostnaður er meiri en ávinningur framleiðslunnar. Í þessu tilfelli 

er framleitt of mikið vegna þess að markaðurinn hefur ekki gert grein fyrir öllum 
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kostnaðinum sem er til staðar. Til þess að framleiðsla yrði samfélagslega hagkvæm, þyrfti 

fyrirtæki að framleiða magn Q* (McAfee og Lewis, 2009, bls. 156-157).  

Núverandi kynslóðir skaða umhverfið og valda tjóni og kostnaði sem verður borinn 

af komandi kynslóðum (hér er um freistnivanda að ræða, þar sem núverandi kynslóð veit 

að hún þarf ekki að taka fulla ábyrgð á þeim afleiðingum sem fylgja hegðun hennar). 

Ósanngjarnt er í garð komandi kynslóða að skilja eftir neikvæða arfleið vegna athafna 

okkar kynslóðar. Vitað er að hægt er að draga úr neikvæðum ytri áhrifum með inngripum 

stjórnvalda, s.s. umhverfissköttum eða mengunarkvóta, en slík inngrip valda einnig 

einhverju allra tapi engu að síður (Irvine og Curtis, 2021, bls. 120-122). 

 

 

6.3 Græn skuldabréf og jákvæð ytri áhrif  
Almennt séð skapa neikvæðu ytri áhrifin hærri samfélagslegan jaðarkostnað heldur en því 

sem nemur jaðarkostnaði einkaaðila. Á sama hátt skapa jákvæðu ytri áhrifin meiri 

samfélagslegan jaðarábata heldur en jaðarábati einkaaðila. Munurinn sem myndast 

þarna á milli er ávinningur sem fer til þriðja aðila eða ytri ávinningur. Jákvæð ytri 

áhrif  gera því neytendum eða framleiðendum kleift að njóta góðs af framlagi/viðskiptum 

Mynd 10. Neikvæð ytri áhrif  (McAfee og Lewis, 2009, bls. 157). 
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annarra. Viðskipti geta bæði valdið neikvæðum og jákvæðum 

ytri áhrifum (McAfee og Lewis, 2009, bls. 159). Verkefnin sem grænu skuldabréfin 

fjármagna valda yfirleitt einhverri mengun. Þeir hvatar sem koma frá umgjörð grænna 

skuldabréfa verða hins vegar til þess að jákvæð ytri áhrif myndast á móti þeim neikvæðu.  

Umræða um sjálfbærni og loftslagsbreytingar hafa haft í för með sér grundvallar 

endurhugsun og endurmótun fjármálamarkaða. Neytendur eru farnir að átta sig á 

mikilvægi inngripa og beina viðskiptum sínum í auknum mæli til fyrirtækja sem starfa á 

sjálfbæran hátt. Græn skuldabréf hafa aukið vitund okkar um sjálfbærni sem skapar hvata 

til þess að draga úr þeim neikvæðu ytri áhrifum sem mengun veldur. Eftirspurn eftir 

grænum fjármálagerningum og verkefnum hefur því aukist, samhliða hefur framboð 

einnig aukist til að mæta þeirri eftirspurn. Fjármálastofnanir og fjárfestar um heim allan 

stýra nú í miklu meira mæli fjármagni úr þeim fyrirtækjum sem reiða sig á olíu, í 

aðrar atvinnugreinar sem hafa betri umhverfisleg áhrif (Halla Sigrún Mathiesen, 2020). 

Þegar fyrirtæki taka ákvörðun um framleiðslu sína huga þeir sjaldan að þeim 

óbeina kostnaði sem þriðji aðili verður fyrir. Fyrirtæki eiga því til að vanmeta þann 

kostnað sem þarf að taka tillit til áður en ráðist er í framleiðslu, og framleiða magn í 

punkti Q (eins og mynd X sýndi áðan). Með aukinni núvitund um umhverfismál er erfiðara 

Mynd 11. Jákvæð ytri áhrif vegna grænna skuldabréfa (McAfee og Lewis, 2009, bls. 158). 
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fyrir fyrirtæki að fá það fjármagn sem þau þurfa ef þau uppfylla ekki staðla sem útgáfa 

grænna skuldabréfa krefst. Þetta þrýstir á fyrirtæki að huga að sjálfbærari framleiðslu, 

sem þriðji aðili fær ávinning af og skapar með þeim hætti jákvæð ytri áhrif. Berum saman 

mynd 10 og 11. Á mynd 11 koma fram þau jákvæðu ytri áhrif sem græn skuldabréf geta 

valdið. Það er samfélagslega hagkvæmt að framleiða í punkti Q*, þrátt fyrir að við séum 

ekki í þeim punkti færumst við nær skilvirkasta magninu en á mynd 10. Með því að 

framleiða Q** í stað Q*, minnkar samfélagslegur jaðarkostnaður sem leiðir að minna allra 

tapi. 

 

 

6.4 Græn skuldabréf og rannsóknir jákvæðra ytri áhrifa 
Rannsóknir á því hvort græni skuldabréfamarkaðurinn gæti verið áhrifaríkt verkfæri til að 

draga úr áhrifum loftslagsbreytinga, eru fjölbreyttar. Greiningaraðferðirnar eru ólíkar  og 

þar af leiðandi verða niðurstöður mismunandi. Hvort að grænn fjármálamarkaður sé 

skilvirkur eða ekki, veltur á árangri þeirra umskipta sem markaðurinn þarf að takast á við. 

Miklar breytingar, þar á meðal nýir staðlar og siðareglur, hafa þróast með innkomu 

grænna skuldabréfa sem gefur okkur nýja mynd af lágkolefnishagkerfi. Það er hins vegar 

spennandi að sjá hvort sá grænleiki sem á að endurspegla tilgang grænna skuldabréfa er 

raunverulegur og hvort að hann hafi áhrif á umhverfið til hins betra. Þegar slíkt er tekið 

til rannsóknar er lykilatriði tenging milli kenninga um ytri áhrif sem við þekkjum frá 

þjóðhagfræði og raunverulegra rannsókna tengdar græna fjármálamarkaðinum, þar á 

meðal verðlagning eigna, ávöxtunarkröfur skuldabréfa og kvikleg eignasöfnunar 

nálgun (e. dynamic portfolio approach). Til þess að leita svara um þessi álitamál verða 

dregnar saman í stuttu máli niðurstöður nokkurra rannsókna, þar sem sjónarmið 

mismunandi rannsókna á áhrifin eru fjölbreytt. 

Í rannsókn þeirri sem hér er vitnað til voru bornar saman frammistöðu grænna og 

ógrænna skuldabréfa með tveimur aðferðum. Sú fyrri felur í sér að skoða hagfræðilega 

greiningu á grænum skuldabréfum þar sem notuð eru tímaraðagögn um 

orkunotkun fyrirtækja og  auk þversniðsgagna einstakra skuldabréfa. Í hinnu tilfellinu er 

notað kviklegt eignasafnslíkan (e. dynamic portfolio model)  með því að samþætta 

jákvæð og neikvæð ytri áhrif frá hagvaxtarfræði (e. growth theory) yfir í kviklega 
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eignaverðs- og eignasöfnunarkenningu (e. dynamic asset-price and portfolio theory). 

Gert er ráð fyrir hærri ávöxtun grænna skuldabréfa, þar sem búast má við jákvæðum ytri 

áhrifum til lengri tíma litið. Aftur á móti má búast við minni ávöxtun á hefðbundnum 

skuldabréfum til lengri tíma litið.  Stuðst er við Pigeou röksemdina um að á endanum þurfi 

að greiða fyrir neikvæðu ytri áhrifin á einhvern hátt og þess vegna megi gera ráð fyrir 

minni ávöxtun. Að teknu tilliti til ytri áhrifa ættu því græn skuldabréf að leiða til betri eigna 

og auðsöfnunar. Þrátt fyrir að til skemmri tíma sjáist það ekki á sér stað aukin ávöxtun til 

lengri tíma. Því er hægt að stuðla að meiri eignasöfnun þegar um endurnýjanlega 

orkueign er  um að ræða í samanburði við jarðeldsneytisorku sem skapar neikvæð ytri 

áhrif (Lichtenberger, Braga og Semmler, 2022). 

Sú umhverfislega skuldbinding sem græn skuldabréf fela í sér og  umhverfislegur 

ábati þeirra verkefna sem þau fjármagna er ekki það eina sem myndar jákvæð ytri áhrif 

heldur einnig væntingar og félagsleg áhrif þeirra. Gerð var rannsókn þar sem skoðuð voru 

viðbrögð við útgáfutilkynningu grænna skuldabréfa. Kom í ljós að eftir að búið var að 

tilkynna um útgáfu græns skuldabréfs jókst áhugi á umhverfismálum (Flammer, 2021). Því 

fleiri græn skuldabréf sem gefin eru út, því meiri umræða skapast í kringum þau, því meira 

verður fólk meðvitað um umhverfið í kringum okkur og tilbúið til þess að takast á við 

áskoranir í umhverfismálum. Rík ástæða fyrir því hvers vegna grænn 

skuldabréfamarkaður hefur stækkað jafn hratt og raun ber vitni er auðveldara aðgengi að 

upplýsingum í gegnum það starfræna hagkerfi sem við búum við í dag. Rannsakað hefur 

verið hvernig hvernig viðhorf fjárfesta á samfélagsmiðlum hefur áhrif á græna 

skuldabréfamarkaðinn. Notast var við margvíðar þversniðsrannsóknir og niðurstöður 

þess voru að jákvæð áhrif grænna skuldabréfa endurspegluðust í jákvæðri umræðu á 

samfélagsmiðlum (t.d. twitter)  (Piñeiro-Chousa o.fl., 2021). 

Notast er við svo kallað Sharpe hlutfall til þess að kanna frammistöðu grænna 

skuldabréfa. Rannsókn leiðir í ljós að áhættuaðlögun var aðeins hærri þegar kom að 

vísitölum grænna skuldabréfa en hún var miðuð við hefðbundnar skuldabréfavísitölur. 

Munur var þó það lítill að hann var ekki tölfræðilega marktækur og þannig ekki hægt að 

fullyrða út frá honum um lakari frammistöðu grænna skuldabréfa. 

Þegar tímaraðagögn og þversniðsgögn einstakra skuldabréfa eru notuð saman til að 

reikna fjárhagslega ávöxtun og áhættu sem þeim fylgir, sýnir rannsóknin jákvæða 

frammistöðu grænna fjárfestinga. Notagildi grænna fjárfestinga er því ekki aðeins 
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samfélagslega hagkvæm heldur geta fjárfestar einnig nýtt græn skuldabréf í 

verðbréfasöfn til að bæta sína eigin hagsmuni. Aðhvarfsniðurstöður úr töflu 1 sýna 

jákvæð áhrif grænna skuldabréfa á skuldabréfasértæk Sharpe hlutföll (Sharpe hlutfall er 

mælikvarði á ávöxtun eignasafns að teknu tilliti til áhættuleiðréttinga) (Lichtenberger, 

Braga og Semmler, 2022).  

Aðhvarfsniðurstöður fyrir SRb aðhvarfið í Töflu 1 sýna jákvæð áhrif grænna skuldabréfa 

á tilgreind skuldabréf sem notast við Sharpe hlutföll. En sharpe hlutföll eiga að hjálpa 

fjárfestum að skilja ávöxtun skuldabréfs miðað við áhættu hennar. Ef fylgnistuðull er 

innan svo nefndra marka:  *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05, getum við sagt að hann 

sé marktækt frábrugðinn núlli.  Ef dummy breyta hefur gildið 1 er um grænt skuldabréf 

að ræða en ef hún hefur gildið 0 er um hefðbundið skuldabréf að ræða.  

  

 

 

Þrátt fyrir mikla jákvæða umfjöllun grænna skuldabréfa og áhrif hennar, þarf að huga 

að því að fjárhagsleg veðsöfnun (e. financial accumulation) getur verið ýkt ef líkan er fyrir 

fram viðkvæmt fyrir neikvæðum ytri áhrifum. Líkanið gæti því spáð fyrir um betri langtíma 

auðsöfnun fyrir grænar eignir samanborið við ógrænar eignir. Margar rannsóknir sýna 

fram á að skuldabréf sem eiga að seljast með jákvæðum afföllum reynast neikvæð þegar 

öll kurl koma til grafar (Lichtenberger, Braga og Semmler, 2022). Þessar rannsóknir byggja 

á margskonar skuldabréfavísitölum og ávöxtunarkröfu á frummarkaði. Þegar kemur að 

ávöxtunarkröfu á eftirmarkaði sýna rannsóknir misjafnari niðurstöður á ávöxtunarmun á 

Tafla 1. Jákvæð áhrif grænna skuldabréfa samkvæmt Sharpe hlutföllum (Lichtenberger, Braga og Semmler, 2022) 



 

41 

grænum og hefðbundnum skuldabréfum. Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2019 var 

reynt að áætla ávöxtunarmun milli græns skuldabréfs og hefðbundis skuldabréfs. 

Niðurstaðan var sú að neikvætt álag væri til staðar, þ.e.a.s. ávöxtun græns skuldabréfs 

væri lægri en hefðbundins skuldabréfs. Rannsóknin leiddi í ljós að umframkostnaður 

fjárfesta vegna fjárfestinga í grænum skuldabréfum er þó ekki það verulegur að hann sé 

hindrun (Zerbib, 2019). Það er því erfitt að fullyrða mikið um að neikvæð ytri áhrif vinni 

gegn grænum skuldabréfum bæði vegna þess að þau eiga sér stutta sögu á markaðinum 

og einnig vegna þess að erfitt getur verið að meta til fjár væntingar um jákvæð langtíma 

áhrif þeirra en ójafnvægi á markaði getur auðveldlega skekkt myndina. 

 Í nýlegri greiningu á tuttugu stærstu útgefendum grænna skuldabréfa í Evrópu árið 

2018, kom í ljós skortur á stefnumótun aðgerða til að draga úr hættu á grænþvotti og 

auka tengingu við loftslagsstjórnun (Tuhkanen og Vulturius, 2020). 

Í rannsókn þessari voru hugmyndarammar og loftslagsmarkmið grænna skuldabréfa 

skoðuð  í samhengi við áhættustjórnun fyrirtækja í loftslagsmálum. Niðurstaðan var sú að 

í flestum tilfellum er um að ræða afar takmarkaða tengingu milli loftslagsmarkmiða 

útgefenda og ramma grænu skuldabréfanna. Þær bentu til annmarka á skýrslu útgefanda 

eftir útgáfu og að lítið aðhald væri með því hvort útgefendur grænna skuldabréfa noti 

ágóða þeirra til að ná metnaðarfullum og vísindalega sönnuðum markmiðum í 

loftslagsmálum. Þessi niðurstaða er mjög umhugsunarverð, sérstaklega þegar horft er til 

mismunar ávöxtunarkröfu grænna skuldabréfa og samsvarandi hefðbundna skuldabréfa. 

Í rannsókn á verðlagningu og umfram álagi sem birt var árið 2021 kom í ljós að fjárfestar 

eru tilbúnir til að greiða allt að fimm punkta álag ofan á verð skuldabréfa sem skilgreind 

eru sem dökkgræn (Dorfleitner, Utz og Zang, 2022).  

Þá er einnig nauðsynlegt að hafa í huga að utanaðkomandi áföll í hagkerfinu geta haft 

verulega neikvæð áhrif á sjálfbæra þróun og grænan skuldabréfamarkað. Í nýlegri 

rannsókn kemur fram að Covid-19 heimsfaraldurinn hefur haft neikvæð áhrif á þróun 

grænna skuldabréfamarkaða um heim allan. Í rannsókninni er sjónum beint sérstaklega 

að löndum í Suðaustur Asíu. Covid-19 heimsfaraldurinn leiddi til minni 

verðmætasköpunar í virðiskeðjunni og efnahagskreppu á mörkuðum á því svæði. 

Þetta olli verulegri lækkun á áframhaldandi fjármagni til grænnar framleiðslu, 

endurnýjanlegri orku og mótvægisverkefna í loftslagsmálum. Að auki lækkaði verð á 
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jarðefnaeldsneyti í heimsfaraldrinum sem leiddi til minni áhuga á hreinni orku. Þetta sýnir 

okkur að þrátt fyrir viðleitni markaðarins til mótvægisaðgerða í loftslagsmálum, grænnar 

framleiðslu og fjármögnunarinnar er ávallt sú hætta fyrir hendi að græn framleiðsla og 

græn rekstrar viðleitni lúti í lægra haldi fyrir kolefnislosandi framleiðslu þegar hún er 

áberandi óhagkvæmari líkt og gerðist í Covid-19. Þá má líka velta því fyrir sér hvort 

stöðugar fréttir og umfjöllun um Covid-19 heimsfaraldurinn hafi dregið úr vægi umræðu 

um græna fjármögnun og framleiðslu í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum og jákvæðum 

áhrifum hennar á grænan skuldabréfamarkað (Nguyen o.fl, 2022). 

7 Ávinningur grænna skuldabréfa  

7.1 Ávinningur og umhverfisáhrif grænna skuldabréfa  
Ávinningur af útgáfu á grænum skuldabréfum er margvíslegur. Fyrir útgefendur má nefna 

jákvæða ímynd og meiri líkur á aukinni eftirspurn eftir skuldabréfum félagsins. Fyrir 

fjárfesta má nefna fleiri ábyrga fjárfestingavalkosti, aukið gagnsæi með reglulegri 

skýrslugjöf um þau verkefni sem söluandvirði skuldabréfa var ætlað að fjármagna og betri 

áhættustýringu, vegna þess að utanaðkomandi óháður ráðgjafi leggur mat á umgjörð 

útgefanda. Fyrir samfélagið má nefna að græn skuldabréf eru langtímafjárfesting í 

framtíðarverkefnum sem stuðla að bættu umhverfi fyrir komandi kynslóðir (Sigrún 

Guðnadóttir og Hrefna Ö. Sigfinnsdóttir, 2018).  

Þar sem sífellt fleiri útgefendur og fjárfestar fara inn á græna skuldabréfamarkaðinn á ári 

hverju, þarf að gera meiri kröfur um ábyrgð og gagnsæi til að draga úr ótta við 

grænþvott. Til þess að takast á við slík vandamál er mikilvægt fyrir útgefendur að geta 

mælt frammistöðu sína á grænum skuldabréfamarkaði. Það er hægt að gera með svo 

kölluðum markaðsvísitölum (komið frá frá S&P Dow Jones, Bank 

of America Merrill Lynch, Barclays MSCI og Solactive). Markaðsvísitölur bjóða upp á 

aukið gagnsæi og opið upplýsingastreymi í alþjóðlegu fjármálaumhverfi og auðvelda 

fjárfestum að greina í hvaða tegund grænna skuldabréfa þeim hentar best að fjárfesta. 

Greiningartólin sem vísitölunnar bjóða upp á gera fjárfestum kleift að byggja upp og þróa 

verðbréfasöfn sem geta komið til móts við fjárhagslegar og landfræðilegar óskir í 

fjárfestingum og gera notendum kleift að meta áhrif þeirra á þróun loftslagsmála og 
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umhverfislega áhættu. Greining á grænum skuldabréfum er gagnleg bæði fyrir fjárfesta 

sem eru að leita að slíkum grænum skuldabréfafjárfestingum og einnig 

hefðbundna fjárfesta. Fjárfesting í grænum skuldabréfum 

auðveldar hefðbundnum fjárfestum að draga úr hættu á að þeir fjárfesti í verkefnum sem 

fela í sér loftslagstengda eða aðra umhverfistengda áhættu. Vottuð, gagnsæ, græn 

skuldabréf geta verið gagnleg viðbót við eignasöfn beggja tegunda fjárfesta. Grænar 

skuldabréfavísitölur auka einnig eftirlit og jafnvægi á markaði og endurspegla hvernig 

markaðurinn bregst við orðspori útgefanda grænna skuldabréfa (Saravade og Weber, 

2019, bls. 11). 

Tökum sem dæmi það þegar spænska olíu- og gasfyrirtækið  Repsol, gaf í maí 2017  út 

grænt skuldabréf á eigin vegum að andviðri 500 milljóna evra, til þess að fjármagna og 

endurfjármagna fjárfestingu í efna- og hreinsunarstöðvum á Spáni og í Portúgal. Að þessi 

sjálfstæða útgáfa skyldi vera eyrnamerkt sem græn skuldabréfaútgáfa vakti miklar 

efasemdir sem meðal annars kom fram í því að helstu skuldabréfavísitölur grænna 

verðbréfa útilokuðu skuldabréfið. Þessi útilokun endurspeglar það álit markaðarins að 

hann lítur ekki  svo á að bætt skilvirkni í jarðefnaeldsneytisverksmiðjum geti verið hvati 

fyrir græn skuldabréf, heldur felist hvatinn í því að ganga skrefinu lengra og auðvelda 

útgefendum skuldabréfa að skipta yfir í lágkolefnisstarfsstefnu með því að fjárfesta meira 

í endurnýjanlegum orkugjöfum (Saravade og Weber, 2019, bls. 11-12). Þetta er dæmi um 

hvernig greiningartólin sem vísitölurnar bjóða upp á auðvelda aðilum á markaði að meta 

áhrif fjárfestinga út frá loftlagslegum- og umhverfislegum sjónarmiðum. 

 

7.2 Raunverulegar breytingar, rannsókn Nordea Bank   

Til þess að bregðast við þeim vanda sem fylgir loftslagsbreytingum þurfa róttækar 

breytingar að eiga sér stað. Margt smátt gerir eitt stórt og hafa einstaklingar lagt sitt af 

mörkum til þess að breyta neyslumynstri sínu með samhyggju að leiðarljósi. Sem dæmi 

má nefna að stytta vikulegan sturtutíma, fækka flugferðum, nota almenningssamgöngur 

í stað einkabíla og draga úr neyslu á kjöti. Það magn gróðurhúsalofttegunda sem 

myndast beint eða óbeint við neyslu og daglegar athafnir er gefið upp í samsvarandi 

tonnum af koltvísýringi (CO2). Bein losun getur orsakast af noktun bíla á meðan óbein 

losun getur t.d. stafað af framleiðslu kjöts. Nordea Bank framkvæmdi rannsókn sem snýr 
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að sjálfbærum fjármálum. Rannsóknin leiddi í ljós að það gæti verið allt að tuttugu og 

sjö sinnum áhrifaríkara að setja sparnað sinn í græn bréf til þess að draga úr 

kolefnissspori í samanburði við þau atriði sem nefnd eru hér að ofan (Nordea, 2020, bls. 

5). 

Útreikningarnir í rannsókninni voru byggðir á þeirri forsendu að meðalmaður 

búsettur í Svíþjóð myndi vinna frá 23 ára aldri og þar til að hann nær 65 ára aldri. Á þessu 

42 ára starfstímabili er reynt að meta hversu mikil áhrif einstaklingur hefur á loftslagið 

með lífsstíl sínum og sparnaði. Til að byrja með er reiknað kolefnisspor frá vatnsnotkun. 

Að meðaltali varir hver sturta í 5 mínútur 5,5 sinnum í viku. Fyrir hverja mínútu í sturtu 

þarf 0,44 kWh til að hita vatnið. Upphitun 1 kWst veldur um 100 gramma CO2 losun. Þetta 

varpar ljósi á að ef þú styttir sturtutíma þinn um 2 mínútur sparar það 25,5 kg af 

koltvísýringslosun á ári eða 1,06 tonn alla starfsævi einstaklings. Þegar kemur að 

ferðavenjum okkar þá ferðumst við að meðaltali 2,7 sinnum til útlanda á ári. Gert er ráð 

fyrir að meðal ferð til útlanda sé svipuð og vegalengd frá Stokkhólmi í Svíþjóð til Madrid 

á Spáni. Ferðalag fram og til baka af þessari vegalengd hefur í för með sér 450,6 kg CO2 

losun á hvern einstakling. Ef hægt væri að draga úr flugi úr 2,7 niður í 1,7 ferðir til útlanda 

á ári myndi það spara 18,93 tonn af CO2 losun á starfsævi einstaklings. Sé litið litið til 

samgangna á landi er meðalvegalengd sem ekin er á bíl á íbúa í Svíþjóð  6.630 km á ári, 

kolefnisfótspor af hverjum eknum kílómetra er upp á 0,096 kg CO2 sem þýðir 636 kg af 

CO2 losun á ári hverju. Ef einstaklingur myndi ferðast með lest í stað bíls myndi 

einstaklingur minnka C02 útblástur um 26,7 tonn af á starfsævi sinni. Rannsóknin leiðir í 

ljós að matarvenjur okkar eru þó enn mikilvægari fyrir umhverfið þar sem við borðum 

mikið kjöt. Heildarneysla kjöts á íbúa í Svíþjóð er í kringum 74,7 kg.  Hægt er að gera ráð 

fyrir að framleiðsla hvers kílós af kjöti valdi að meðaltali 14,4 kg CO2 losun. Ef 

einstaklingur breytir neyslu sinni þannig að hann borði einungis eina máltíð af kjöti á viku 

myndi það spara 35,7 tonn af CO2 losun á starfsævi hans (Nordea Invest, e.d.). 

Til þess að komast að því hversu mikið árangursríkara það er að spara sjálfbært í 

samanburði við breytt afnot auðlinda er horft til lífeyrissparnaðar þar sem hann er 

skoðaður sem staðgengill hefðbundins sjóðs á móti sjálfbærum sjóð. Sjálfbær sjóður er 

sjóður sem fjárfestir í fyrirtækjum með sjálfbærna starfsemi, þau fyrirtæki sem treysta á 

olíu, kol og gasforða eru ekki sjálfbær. Aðferðafræði við mat á losun og bindingu 
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kolefnisfótsporsins segir okkur til um hversu mikið hægt er að spara í kolefnisspori með 

sjálfbærum sparnaði. Vegna margföldunaráhrifa innlána og árlegrar meðalávöxtunar þess 

stækkar fótsporið samhliða sparnaðinum. Það magn af CO2 sem sparast á starfsævi 

einstaklings sem varir í fjörutíu og tvö ár mundi nema um það bil 2.200 tonnum. Til 

samanburðar; það að stytta sturtutíma,  draga úr neyslu kjöts, fækka flugferðum og nota 

umhverfisvænni samgöngur sparar aðeins 82,4 tonn af CO2 losun á starfsævi einstaklings 

(Nordea Invest, e.d.). Til að meta áhrif grænna skuldabréfa og græns fjármagns ferðast 

Nordea um allan heim og heimsækir þá geira sem fjárfest hefur verið í. Þetta er gert til 

þess að bera kennsl á áhættu og tækifæri sem sett er fram af alþjóðlegum áskorunum. 

Með þessum hætti tryggir Nordea að fé viðskiptavinarins sé nýtt til ábyrgra fjárfestinga 

og leiði af sér sjálfbæra þróun (Nordea, 2020, bls. 5). 

Nordea gerir bæði eigin og utanaðkomandi greiningu á loftslagsáhættu þar sem 

samþætt hefur verið ESG staðlana og loftslagsmælikvarðann KPIs í frammistöðumati 

verðbréfanna. Þær upplýsingar eru aðgengilegar öllum fjárfestinga teymum.  Nordea 

notar Climate Value at Risk líkan (CvaR) til að mæla loftslagsáhættu í fjárhagslegu tilliti og 

samkeyrir CvaR líkanið við hefðbundna áhættumatsramma. Til þess að samþætta 

loftslagssjónarmið í fjárfestingu fær allt forstöðufólk verðbréfa reglulega áhættuskýrslur 

sem innihalda tölur um loftslagsáhættu og losunarstyrk verðbréfanna. Mikilvægur hlutur 

samþættingar er að tryggja að allir forstöðumenn séu með fullnægjandi skilning á 

loftslagsáhættum og fjárhagslegum afleiðingum þeirra. Þrátt fyrir að rannsókn Nordea 

Bank sé mögulega ekki hlutlaus vegna nálægðar hennar við rannsóknarefnið, gefur hún 

okkur engu að síður hugmynd um hversu áhrifarík metnaðarfull og vel útfærð græn 

fjárfestingarstefna getur verið í framkvæmd (Nordea Asset Management, 2020). 
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8 Umræða 

Það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar fjallað er um græn skuldabréf og grænan 

skuldabréfamarkað er hversu ungur þessi hluti fjármálageirans er. Fyrsta græna 

skuldabréfið var gefið út í Svíþjóð 2007 og fyrstu íslensku grænu skuldabréfin komu á 

markað árið 2018. Í ritgerðinni er farið yfir söguna, hvernig grænn skuldabréfamarkaður 

hefur þróast og það kemur ekki á óvart að bankar og fjármálastofnanir á Vesturlöndum 

hafi verið leiðandi í þessari þróun. Fjármálastofnanir starfa vissulega á alþjóðlegum 

markaði en það liggur í augum uppi að til þess að grænn skuldabréfamarkaður nái 

varanlegri fótfestu þarf hann að ná til bankakerfis og lánastofnana á heimsvísu. Í 

ritgerðinni er fjallað um hvernig Covid-19 heimsfaraldurinn hefur haft neikvæð áhrif á 

græna fjármálamarkaði og græn skuldabréf í Austur-Asíu og í raun er ekki enn þá séð fyrir 

endann á afleiðingum heimsfaraldursins í þeim heimshluta, þó að hann sé á hraðri 

niðurleið í okkar heimshluta. En þessi reynsla kennir okkur að græn skuldabréf eru 

viðkvæm fyrir utanaðkomandi kreppuáhrifum.  

Útgáfa grænna skuldabréfa er kostnaðarsamari heldur en hefðbundinna bréfa vegna 

þess að rammi grænu skuldabréfanna krefst vottunarferlis sem byggir á grunnstoðum 

fjögurra viðmiða um græn skuldabréf en gerð er grein fyrir þeim viðmiðum í ritgerðinni. 

Græn skuldabréf eru því enn sem komið er háð því að fjárfestar séu tilbúnir til þess að 

greiða álag eða hærra verð fyrir þau en hefðbundin bréf. Það verður spennandi að sjá 

hver þróunin verður að þessu leiti í framtíðinni  og hvort að útgáfa grænna skuldabréfa 

verði á einhverjum tímapunkti að fullu samkeppnisfær við önnur bréf. Slíkt verður tíminn 

að leiða í ljós. 

Í ritgerðinni er fjallað um jákvæð samfélagsleg áhrif verkefna sem fjármögnuð eru með 

grænum skuldabréfum, mikilvægi álits almennings og umræðna á samfélagsmiðlum. 

Þetta er afar athyglisverður vinkill. Útgáfa grænna skuldabréfa getur haft mikil jákvæð 

áhrif á ímynd þeirra verkefna sem þau fjármagna og ímynd fyrirtækja og fjárfesta sem 

standa að baki þeim. Það er hins vegar áleitin spurning hversu miklu máli þetta 

almenningsálit skiptir á mörkuðum í löndum þar sem borgararnir búa við skert lýðræði og 

takmarkað tjáningarfrelsi. Skiptir það jafn miklu máli fyrir fyrirtæki í Kína eða Rússlandi að 
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sýna og sanna fyrir borgurum í þessum löndum að starfsemi þeirra leiði til samfélagslegs 

ábata í umhverfis- og loftlagsmálum? Því verður ekki svarað hér en klárlega á það við um 

framleiðslu sem ætluð er til útflutnings á vestrænan markað. 

Umhvefisvitund hins almenna borgara fer sífellt vaxandi og gríðarleg aukning hefur 

orðið í útgáfu grænna skuldabréfa bæði á alþjóðlegum markaði og íslenskum. Þarna 

skiptir ekki einungis almenningsálit máli heldur er hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar af 

mannavöldum stærsta áskorun samtímans sem takast þarf á við hvort sem mönnum líkar 

betur eða verr. Rannsóknir sýna að græni skuldabréfamarkaðurinn er öflugt verkfæri í 

þeirri baráttu. Í ritgerðinni er fjallað um rannsókn sem bendir til að huga þurfi betur að 

eftirliti með að hagnaður og ábati vegna grænna skuldabréfa renni til þeirra 

umhverfislega vottuðu verkefna sem rammi bréfanna segir til um. Þá er einnig ljóst að svo 

kallaður “grænþvottur”, eða það að skreyta sig með stolnum fjöðrum í umhverfismálum 

með því að láta líta út fyrir að fjármálagerningar sem ekki eru grænir séu grænir, er 

raunverulegt vandamál sem taka þarf föstum tökum. 
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9 Lokaorð 

Grænn skuldabréfamarkaður er afar áhugavert og lærdómsríkt viðfangsefni. Ekki síst fyrir 

þær sakir að með tilkomu grænna skuldabréfa er verið að taka á stærstu umhverfislegu 

áskorunum samtímans á forsendum opins fjármálamarkaðar. Það eitt og sér gerir það að 

verkum að þessi leið er líklegri til að skila árangri heldur en margar aðrar sem eru að segja 

má handstýrðar af opinberum aðilum. Undirbúningur og gerð þessar ritgerðar hefur verið 

jákvætt og áhugavert lærdómsferli sem kemur til með að fylgja mér áfram í starfi á 

komandi tímum. Ég vil að lokum ítreka þakkir til leiðbeinanda míns og með leiðbeinanda 

og fjölskyldu minnar fyrir ómetanlega hjálp, stuðning og hvatningu við gerð þessarar 

ritgerðar. 
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