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Hugmynd til Iceland SIF félaga
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Staðan í dag hvað Iceland SIF / HÍ verkefnin varðar

6

1. Græn lán 
• Hvað eru græn lán? Hvað lán eru græn? Hver er markhópurinn? Hvers vegna eru þau að ná fótfestu erlendis en ekki á Íslandi. Skoða

erlenda banka sem fjármagna sig með grænum skuldabréfum til að geta veitt græn lán. Horfa til Heimsmarkmiða SÞ.
2. Fjármálamarkaðurinn og loftlagsmálin

• Í gegnum hvaða breytingaferli eru fjármálafyrirtæki í dag að fara til þess að meta ábyrgð sína gagnvart hamfarahlýnun? Allir eru að horfa til 
lánasafna fjármálafyrirtækja og loftlagsáhrifa þeirra, fjármálafyrirtæki krafin um að gangast við og greina frá stöðu þeirra.

3. Fjármálamarkaðurinn og komandi kynslóðir
• Fjármálaumhverfi er að breytast mjög hratt. Hvað þarf að gera til að viðhalda og auka markaðshlutdeild og hvernig munu komandi kynslóðir 

fjárfesta? Hvaða þættir verða ráðandi sem horft er til og hvaða áhrif mun fjórða iðnbyltingin hafa á fjármálaumhverfi?
4. Mat á fjárfestingarkostum 

• Skoða aðferðarfræði ábyrgra fjárfestinga hjá IcleandSIF og bera saman við erlendis.
5. ESG rating 

• Hvað skiptir máli þegar verið er að meta fjármálafyrirtæki út frá ESG þáttum, hvernig væri hægt að standa að innleiðingu viðmiða?
6. Landsbankinn og samfélagsábyrgð Case study 

• Hver er saga Landsbankans í innleiðingu á stefnu um samfélagsábyrgð og hvað hefur sú innleiðing leitt af sér, t.d. innleiðing á stefnu um 
ábyrgar fjárfestingar. Skoða í samhengi við þá erlendu banka sem þykja standa sig best í málaflokknum. 

7. Grænar ríkisskuldabréfaútgáfur
• Hvaða lönd/ríki hafa gefið út slík skuldabréf? Hvernig hefur verið staðið að slíkum útgáfum. Hvaða staðla/vottanir er verið að nota. Hvernig 

er upplýsinga- og skýrslugjöf? Hvaða verkefni er verið að fjármagna með slíkum útgáfum og er mælanlegur ávinningur af þeim hingað til?  
8. Félagslegar skuldabréfaútgáfur á heimsvísu

• Samantekt á félagslegum skuldabréfaútgáfum (e. social bond). Hverjir hafa gefið út slík bréf  og hvaða verkefni er verið að  fjármagna.  
Hvaða útgáfustaðlar eru mest notaðir og hvaða stofnanir/aðilar eru leiðandi álitsgjafar (e. second opinion providers).   

9. Ófjárhagslegar upplýsingar í ársskýrslum
• Umhverfismál og upplýsingagjöf þeim tengdum.

10. Upplýsingagjöf í skráðum vs. óskráðum fyrirtækjum.  
• Greina hvaða reglur gilda fyrir fyrirtæki um birtingu upplýsinga um samfélagsábyrgð (samræmdar reglur Nasdaq), hversu gagnlegar þessar 

reglur eru, hvað vantar inn í þær og hvernig er líklegt að slíkar leiðbeiningar (verða þær síðar krafa?) munu þróast á næstu misserum.  
Hvaða atriði fjárfestar ættu að líta sérstaklega til og gera kröfur um.



7

7. október
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GLOBAL

- UN 2030, agenda and 
Sustainable Development  

Goals(SDG)

- Paris Climate Change 
Agreement (2015)

- Money Laundering

- Tax avoidance

EU

- Climate goal

- Banking Union

- Capital Market Union

- Long-term ownership 
on savings 

NORDICS

- New business models 
are now rapidly emerging 

- Competiveness and 
adaption to a global 

world 

- Front runners in a green 
debate but not in the 

financial sector

INDIVIDUAL

- Younger consumers 
have a different 

perspective

- New saving model (if 
you change job 12-16 

times)

- Life expectancy 
especially for women

- Predictability and risk of 
financial products

TECHNOLOGY

Technical evolution: artificial integration (AI), digital 
currencies and block chain
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New research topics

I. Sustainable Finance

II. Equal Access to Finance

III. Risk & Anti-Money Laundering 

IV. Compliance & Regulations
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Sustainable finance 

➢In recent years there has been a lot of both international and European focus on the global 

social and environmental issues we are facing. Two important sustainability initiatives 

were launched in 2015, The UN Sustainability Goals, and the Paris agreement on climate 

change. These initiatives are setting the tone for future practices of companies and other 

organizations, and aim to guide sustainable activates in various sectors, the financial 

sector included.

➢The EU is following in the same footsteps. Both the European Banking federation and the 

European Commission have set an agenda for the European financial sector to become 

more green and sustainable. 

➢However, many claim that the sector could do more. The financial sector plays a crucial 

role in driving sustainable development due to their positions in societies, e.g.  with 

sustainable investments, sustainable products and access to finances. 
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Risk & Anti-money laundering

➢Just in the past few months we have seen breaking news where money laundering schemes 

have been identified and put organizations in a bad spotlight. Since the Nordic model is 

trust based, the global activities of financial crimes are slowly reaching our region, leaving 

Nordic banks unprepared to identify and deal with these situations.

➢This causes immense problems for the sector. Increase regulation in this area is becoming a 

major cost burden for banks, employees are expected to take initiative in reporting crimes 

but are often afraid and reluctant in doing so, customers are experience slower service 

times and more bureaucracy, and when it is reported, the police does not have adequate 

resources in handling the amount of reports. 

➢With the increase in financial crimes, a realistic and valuable solution needs to be 

identified. 
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Compliance and regulations

➢The EU is emerging as one of the world´s largest capital markets but it´s financial 

regulation architecture was not built to fight crisis of the 2008 financial crisis caliber. 

The new EU regulation is weak which means that market oversights might not be 

effective. 

➢The current architecture does not support the EU´s vision of Green and sustainable 

EU financial sector. 

➢Current restriction assumes short term is better than long term

➢Political bias on some areas (credit ratings)

➢Retail consumer are de facto not offered equity products in a balanced way 



ESG samnefnari verkefnanna flestra í samstarfi HI og Iceland SIF

• Stór aukin áhugi rannsakenda á sambandi CSR / ESG og árangri í rekstri

• Aukin áhersla stjórnenda á fleiri hagaðila hefur skilað bættum rekstri
– En hefðbundnar mælingar ná ekki utan um þessar “nýju” áherslur (innan ESG)

• Reitunaraðilar hafa því farið af stað með nýja mælikvarða

• Áföll (e. crisis) hafa ýtt undir skoðun á “óhefðbundnum” mælikvörðum

• Ólík framsetning ófjárhagslegra ESG upplýsinga hefur ýtt undir stöðlun

• ESG gagnabankar stækka gríðarlega hratt þessi misserin
– Sem leiðir til möguleika á rannsóknum

– Þær nýjustu sýna jákvætt samband ↑ ESG og: long-term risk / returns / cost of capital

– Eins og með t.d. rannsóknir á einkavæðingu finnast + og÷niðurstöður ESG og árangurs

• Núna er verið að skoða aðferðarfræði ESG reitunaraðila
– Aðferðirnar eru ekki staðlaðar

– Þættir mældir eru ólíkir

– Viktin á þætti ólík

– Gagnaöflun er ólík / tegund gagna

• Samþjöppun á alþjóðlegum mörkuðum reitunaraðila

• Minni reitunaraðilar að veita sértækari upplýsingar / þjónustu
18



ESG samnefnari verkefnanna flestra í samstarfi HI og Iceland SIF

• Á Íslandi Klappir og Reitun að vinna að hámörkun skilvirkni í öflun ESG gagna og
ítarlegra greininga
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