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Hållbara finanser

Svenskt investerarnätverk vill öka privat
med�inansiering i offentliga
klimatinvesteringar
Publicerad: 9 December 2020, 11:53 

För dig som prenumerant

Svenska kyrkans chef för hållbara investeringar, Gunnela Hahn, är med i investerarnätverket Swedish
Investors for Sustainable Development som vill se ökad samverkan med staten kring hållbara investeringar

Investerarnätverket Swedish Investors for Sustainable Development vill att
staten ökar möjligheterna för privat medfinansiering till offentliga
investeringar för en hållbar utveckling. Det skriver nätverket i ett brev till
riksdagens finansutskott.
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Riksdagen och regeringen borde skyndsamt tillhandahålla strukturer som gör det
möjligt för finansmarknaden att tillsammans med offentlig kapital investera i
hållbar utveckling. Det skriver en arbetsgrupp i investerarnätverket Swedish
Investors for Sustainable Development, SISD, i ett brev till riksdagens
finansutskott. 

Brevet har skickats inför Agenda 2030-propositionen ska diskuteras i kammaren
den 16 december. Investerarnätverket efterfrågar ökat samarbete mellan
finansmarknaden och den offentliga sektorn för att förverkliga Agenda 2030 och
Parisavtalets mål. 

– Vi behöver jobba mer tillsammans och bryta silos för att hitta sätt där offentliga
pengar får hävstång med privat kapital. Ett gyllene tillfälle finns just nu att klara
både den akuta klimatkrisen och pandemin med de enorma krispaket som rullas
ut, säger Gunnela Hahn, chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkan som är
medlem i SISD.

Arbetsgruppen, där även SPP/Storebrand, Skandia och SEB ingår, fokuserar på
investeringar kopplat till FN:s hållbarhetsmål om städer och dricksvatten, vilket
ofta förknippas med större infrastrukturprojekt. Investerarnätverket ser ett behov
av att öka dialogen kring hur privat kapital kan användas för att skala upp de
offentliga medel som investeras genom staten och olika EU-fonder. De offentliga
stöden distribueras genom olika myndigheter och här menar SISD arbetsgrupp att
det saknas ett steg som kan ge en hävstångseffekt i finansieringen. 

– Man har missat benet som möjliggör medfinansiering med privat kapital. Innan
myndigheterna distribuerar pengarna från olika EU-fonder eller andra statliga
medel borde de inkludera aktörer från finansbranschen som kan hjälpa till att
bygga strukturer för att skala upp de offentliga stöden med privat kapital, säger
Gunnela Hahn.

På samma tema nämner hon den gröna investeringsbank som tidigare fanns i
England, och nu planeras att återstartas. Investeringsbanken jobbade med att få in
privat medfinansiering i offentliga investeringar; varje pund som staten
investerade matchades med ett antal pund privat kapital, vilket skapade utrymme
för storskaliga investeringsprojekt i exempelvis havsbaserad vindkraft. 
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– Det är ett sätt att få till investeringar i rätt storlek. Just
infrastrukturinvesteringar är som gjorda för pensionsfonder och många andra
förvaltare som söker långsiktig, stabil avkastning för hundratals miljarder kronor.
Eftersom risken kan bli lägre genom att staten är med och investerar behöver inte
heller avkastningskravet vara så högt, säger Gunnela Hahn.

I brevet skriver investerarna att det fanns ett väldigt stort intresse från
finansmarknaden för den statliga gröna obligation som Sverige gav ut tidigare i år.
Men obligationen innebar egentligen ingen ny finansiering, eftersom den helt
enkelt matchades med befintliga utgifter i statsbudgeten. Gunnela Hahn säger att
den statliga gröna obligationen är ett bra första steg, men att det behöver utvecklas
för att minska finansieringsgapet för en hållbar omställning. 

– Investeringsbehoven som exempelvis Fossilfritt Sverige har lyft fram visar att
klimatomställningen innebär gigantiska satsningar och allt kan inte gå genom
statsbudgeten. Därför behöver vi skapa strukturer för finansiering som blandar
offentligt och privat kapital, så kallad blended finance, säger Gunnela Hahn.

SISD arbetsgrupp har ännu inte fått något svar från finansutskottet, men
budskapet inför diskussionerna i kammaren den 16 december är tydliga. 

– Vi vill självklart att riksdag och regering tar vår utsträckta hand och, givet att det
brådskar, omgående låter oss spela den nyckelroll vi har som investerare för att
bygga ett starkt och klimatsmart Sverige, säger Gunnela Hahn.

Läs brevet till finansutskottet

TOBIAS PERSSON

tobias.persson@aktuellhallbarhet.se
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