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KLARAR SIG EU:S KLIMATMÅL FRÅN

COVID-19?

KVARTALSBREV Q2 2020

Klarar sig EU:s klimatmål från Covid-19?
Hur påverkas möjligheten och aptiten att fullfölja klimatåtaganden
som EU gjort under en tid då spanska influensan (1918), stora
depressionen (1929) och medborgarrättsrörelsen (1960-tal) ekar
i bakgrunden? Globalt så annonseras åtgärder ut för att återstarta
ekonomier och designen på åtgärdspaketen och investeringarna som
sker i ljuset av pandemin kommer att influera huruvida vi rör oss
mot en mer klimatvänlig ekonomi eller inte.
I vårt första kvartalsbrev relaterat till hållbarhet försöker vi kartlägga
EU Green Deal och EU Taxonomy on Sustainable Finance
(Taxonomin), de kanske två hetaste områdena inom hållbara
investeringar just nu.
Vi beskriver först kortfattat vad EU Green Deal och EU Taxonomin
är och försöker sedan redogöra för hur vi ser på EU:s
klimatsatsningar i dagens sammanhang med paralleller till tidigare
satsningar på klimatet. En eventuell klimatomställning för med sig
stora konsekvenser på bolag, både positiva och negativa.
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EU GREEN DEAL
2015 skrev 195 länder under Parisavtalet
som kortfattat kan beskrivas som
ambitionen att begränsa den globala
medeltemperatursuppvärmningen år
2100 till under 2° Celsius jämfört med
för-industriell temperatur.
EU Green Deal är ett ramverk av
kommande regleringar, riktlinjer och
åtgärdspaket som syftar till att möjliggöra
att EU möter sina åtaganden under
Parisavtalet.

Detta ramverk är tänkt att integreras i
EU:s fleråriga budgetram (2020-2027) och
har beskrivits som EU:s tillväxtmotor. EU
Green Deal är en del av initiativen som
EU har för att nå Parisavtalet och således
två huvudmål: noll nettoutsläpp av
växthusgaser (CO2e) samt att frikoppla
ekonomisk tillväxt från resursförbrukning
inom EU år 20501. Nedan bild ger en
överblick av de centrala delarna av
EU Green Deal.

OMSTÄLLNING AV EU:S EKONOMI FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Mobilisera forskning
och främja innovation

Skärpning av EU:S klimatmål
för 2030 och 2050

Ren och trygg energiförsörjning
till rimligt pris

Industrin ska verka för
en ren och cirkulär ekonomi

En nollutsläppsvision
för en giftfri miljö

Den
europeiska
gröna
given

Bygga och renovera på ett
energi- och resurseffektivt sätt

Finansiering av omställningen

EU som global ledare

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-dealcommunication_en.pdf
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Bevarande och återställande av
ekosystem och biologisk mångfald

Från jord till bord:
ett rättvist, hälsosamt och
miljövänligt livsmedelssystem

Snabbare omställning till
hållbar och smart mobilitet

Ingen på efterkälken
(Rättvis omställning)

Europeisk klimatpakt
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EU TAXONOMIN
Parallellt med EU Green Deal har
EU Taxonomin tagits fram. Kortfattat så
kan EU Taxonomin beskrivas som ett
övergripande klassifikationsschema av de
sektorer som antas stå för 93,5 % av
samtliga CO2e-utsläpp inom EU. Utöver
det så har man inom ramen för EU
Taxonomin listat affärsaktiviteter som är
nödvändiga för EU för att ställa om
ekonomin från en baserad på fossila
bränslen till en klimatneutral ekonomi.
Med andra ord möjliggör EU Taxonomin
genomlysning av bolag utifrån ett
klimatperspektiv: bidrar bolagets aktiviteter
till en klimatomställning?
EU Taxonomin ställer också krav på både
bolag och investerare. Bolag med fler än
500 anställda kommer vara tvungna att
redogöra för hur mycket av
affärsaktiviteterna (försäljning/capex) som
är i linje med Taxonomins definition av
grönt. Investerare kommer också behöva
klassificera sina produkter i enlighet med
vad Taxonomin förordar är grönt och
redovisa enligt tillhörande riktlinjer.
Om man marknadsför sina finansiella
produkter som hållbara/gröna ställs också
högre krav. Detta är kanske den största
utveckling inom området av hållbara
investeringar då det de facto definierar vad
som är grönt och samtidigt standardiserar
redovisningsinnehållet av hållbarhetsdata något som länge saknats i hållbarhetsvärlden.
Det kommer att möjliggöra en mer
meningsfull jämförelse mellan diverse
strategier.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-euclassification-system/
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Den 18 juni 2020 togs sista steget i
processen för EU Taxonomin då även
EU Parlamentet antog regleringarna som
förväntat2.

EU Taxonomin kan beskrivas
som ett övergripande
klassifikationsschema av de
sektorer som antas stå för
93,5 % av samtliga
CO2e-utsläpp inom EU

Länken mellan EU Green Deal och
Taxonomin tolkar vi som att bolag med
affärsaktiviteter som uppfyller Taxonomins
kriterier också är mest troliga att få
regulatoriskt och monetärt stöd, i olika
former, från EU Green Deal. Detta skapar
uppenbara incitament för bolag att tänka
om och i vissa fall ställa om sina
affärsaktiviteter och i förlängningen även
något investerare kommer gynnas av att
ha i åtanke. Värt att notera är att
Taxonomin kommer justeras över tid för
att säkerställa att affärsmodeller med
minst klimatavtryck/mest positiva
externaliteter för klimatet står i fokus.
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EU GREEN DEAL – MÅLEN
Övergripande finns det 3 mål fram till
2030 kring vilka samtliga initiativ och
satsningar (se bilden ovan) mer eller
mindre kan härledas till:
1. Uppnå åtminstone 32 % förnyelsebar
energi inom EU

2. Åtminstone 32,5 % förbättringar i
energieffektivitet (2021–2030)
3. Åtminstone en 40 % minskning av
CO2e-utsläpp år 2030 jämfört med
1990
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Källa: Europeiska Miljöbyrån, EU Kommissionen, Cliens Kapitalförvaltning

EU Kommissionen väntas dock i
september 2020 föreslå ett mer ambitiöst
mål för utsläppsreduktioner baserat på en
Inception Impact Assessment3. Man väntas
då föreslå ett mål på 50–55 % lägre
CO2e-utsläpp år 2030 jämfört med 1990,
inom ramen för det bindande EU Climate
Law-paketet4. Ett 50–55 % mål fördelar
kostnaderna för omställningen jämnare
över tid. Att reducera utsläppen av CO2e
med 40 % från år 1990 till 2030 innebär

en årlig minskning på 1 % i absoluta tal
vilket kan jämföras med 60 %
utsläppsminskningar, eller 3 % per år, för
perioden 2030–2050.

https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-publicconsultation-gather-stakeholder-views-eu-2030-climate_en
4
För mer information kring European Climate Law – se
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
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Detta kan uppenbarligen höja ögonbryn
kring huruvida det är ekonomiskt sunt,
men det är värt att notera att BNP inom
EU-området växte med 61 % under
perioden 1990–2018, under vilken man
minskade utsläppen med 23 %5.

Se Not 2
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EU GREEN DEAL – FINANSIERINGEN
Mot bakgrund av COVID-19-krisen har
EU Kommissionen vid sidan av den
reguljära fleråriga budgetramen (2020–
2027) på €1100 miljarder även föreslagit
ett ytterligare återhämtningspaket på €750
miljarder för perioden 2020–2024, kallat
”Next Generation EU”6. I Bryssel har
starka röster krävt att minst 25 % av den
samlade budgeten, dvs. €463 miljarder,
måste gå till ”gröna” investeringar och
överlag verkar det finnas en generell
acceptans för kravet. För att sätta
initiativet i perspektiv så utfärdades år
2019 totalt $67.5 miljarder gröna
obligationer globalt av statliga-, och
överstatliga institutioner Enligt Bloomberg
New Energy Finance (BNEF).
Utöver det pekade BNEF ut att per den
9 juni 2020 hade man endast identifierat
$40 miljarder som var öronmärkta för
grön finansiering, genom BNEF Covid-19
Green Policy Tracker, som en del av
samtliga globala stimulanspaket.

€463
miljarder måste gå till
gröna investeringar

Vid sidan av satsningarna på gröna
investeringar i enlighet med EU Green
Deal så är vår nuvarande förståelse av
strukturen av hela EU:s budget fram till
2027 att den kommer genomsyras av
principen ”Do No Significant Harm”
(ingen signifikant skada) från EU
Taxonomin som i breda termer betyder

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/news/preparing-future-renovation-waveinitiative-have-your-say-2020-jun-12_en
6
7

att inga fossila projekt/investeringar kan
motta EU finansiering.
Än så länge har vi ingen bekräftad
information kring hur dessa satsningar ska
fördelas över olika sektorer men i ett
dokument som läckt till EURACTIV finns
det lite ledtrådar kring initiativen.
Vi listar två nedan:
1. ”Renovation Wave” syftar till att minst
fördubbla renoveringshastigheten av
byggnadsbeståndet inom EU-området
i hopp om att modernisera det. 40 %
av energiförbrukningen och 36 % av
CO2e-utsläppen inom EU-området
kommer från byggnader; såväl
bostäder som offentliga byggnader7.
Dessutom är detta ett relativt
arbetskraftsintensivt arbete vilket
stimulerar den ekonomiska
återhämtningen efter COVID-19. För
att uppnå en ”Renovation Wave”
planeras en ”European Renovation
Financing Facility” på €91 miljarder
som, tillsammans med andra källor av
finansiering utgör en kraftfull årlig
investeringstakt.
2. Bygga ut en laddningsinfrastruktur och
man har satt som mål att installera
2 miljoner laddningsstationer inom EU
fram till 2025 vilket kommer främja
batteridrivna fordon8.
Vi ser de olika initiativen inom ramen för
EU Green Deal som ambitiösa och
kombinerat med förslaget att revidera
målet om utsläppsminskningar till 50-55 %
så finner vi även en viss trovärdighet i EU
Green Deal i sin helhet. Utan att gå in i
för mycket detalj kan vi med säkerhet

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leakedeuropes-draft-green-recovery-plan/
8
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konstatera att bolag med större beroende
av fossila bränslen i termer av intäkter
samt utan en meningsfull vilja, eller
möjlighet, att diversifiera bort från sitt
fossila beroende kommer att sättas under
press, både från det regulatoriska
perspektivet och från kapitalmarknader.
Vad gäller potentiella vinnare i en grön
återhämtning så kan vi peka ut bolag med
exponering mot gröna byggnader,
energieffektiv elektronik, vitvaror och
transportmedel samt förnyelsebar energi.
Långsiktigt ser vi vätgas som ett potentiellt
intressant tema med många lovande
egenskaper utifrån ett klimatperspektiv.

Allting är dock inte frid och fröjd ännu
– paketet är inte lanserat och det återstår
fortfarande politiska diskussioner och
processer som kommer definiera hur
effektivt och transparent EU Green Deal
blir.
Och i detta brev har vi fortfarande inte
adresserat elefanten i rummet – EU
Kommissionen uppskattar att ungefär
€470 miljarder krävs i gröna investeringar
per år fram till 2030 för att kunna nå
klimatmålen. Det innebär att EU:s budget
endast täcker 15 % av totalen. Behovet av
ytterligare investeringar tar oss till den
privata sektorn.

EU Kommissionen uppskattar att ungefär €470 miljarder krävs
i gröna investeringar per år fram till 2030 för att kunna nå
klimatmålen. Det innebär att EU:s budget endast täcker 15 %
av totalen

DEN PRIVATA SEKTORN
I nuläget har vi ett klassificeringsschema
i Taxonomin och Green Deal-paketet
innehållandes regleringar och stöd från
EU-nivå.
Framtiden får dock utvisa huruvida detta
räcker för att mobilisera och skapa
möjligheter för den privata sektorn att,
tillsammans med individuella
EU-medlemsstater, stå för resterande
investeringar för att nå klimatmålen 2030.

Vi kan åtminstone, i sann Howard Marks
anda, försöka utröna hur marknaden
uppfattar EU Green Deal och försöka
dra generella slutsatser kring sannolikheten
att övriga aktörer lyckas få fram ytterligare
finansiering. Vi försöker adressera det
genom två huvudaspekter: efterfrågan på
hållbara/gröna tillgångar samt vad
marknaden tänker kring hållbara
affärsmodeller.
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EFTERFRÅGAN PÅ HÅLLBARA TILLGÅNGAR
Enligt Morgan Stanley Institute For
Sustainable Investing (2019) så är 95 % av
Millennials i USA intresserade av hållbara
investeringar, vilket ökat med
9 % -enheter sedan 2017.

Motsvarande siffra för totala populationen
är 85 %, upp 10 % -enheter sedan 2017.
Sedan 2015, då Parisavtalet skrevs under,
har intresset bland hållbara investeringar
ökat markant9.

Hela Populationen i USA
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52%

23%

Millennials i USA
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28%

52%

56%

36%
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Något Intresserad

2015

Väldigt Intresserad

Vi saknar motsvarande data för EU, men
vi kan konstatera att EU traditionellt varit
regionen som legat i framkant när det
gäller hållbara investeringar. EU stod för
46 % av samtliga typer av hållbara
investeringar i slutet av 2018, enligt Global
Sustainable Investment Alliance (GSIA).
Samtidigt växte kapitalet i samtliga hållbara
strategier med 34 % till ungefär $30,7

9

https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographic
s/sustainableinvesting/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf
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Detta är viktigt att ha i bakhuvudet då
WealthEngine estimerat att just Millennials
kommer att ärva uppemot $68 miljarder
fram till år 2030 – endast i USA – vilket
uppenbarligen skapar en långsiktig
efterfrågeeffekt10.

38%

2017

Något Intresserad

2019

Väldigt Intresserad

biljarder. Samma studie noterade att
under perioden 2016–2018 ökade
dessutom specifikt strategin ”Sustainability
Themed Investing” med 269 % globalt –
dock från en relativt låg nivå11.
Anledningen till att vi tar upp just
”Sustainability Themed Investing” är att
kategorin enligt vår mening ligger närmst
EU Taxonomin på så sätt att fokus ligger
på att ha en påverkan genom sina
investeringar på ett mer direkt sätt än
traditionella ESG Integreringsstrategier
– se PRI:s överblick av dessa här. Vi ser
ingen anledning till att tro att trenden inte
fortsätter och vi noterar nedan data från
BNEF.

https://www.wealthengine.com/millennial-wealth/
http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
10
11
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Annual sustainable debt issuance
Annual issuance ($ bn)
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Källa: Bloomberg New Energy Finance

Obligationsmarknaden för hållbarhet växte
starkt under 2019. Gröna obligationer har
likt ”Sustainability Themed Investing” mer
gemensamt med EU Taxonomin såtillvida
att man finansierar ett projekt/investering
med ett mål om att förbättra den
miljömässiga profilen hos bolagen.

Aptiten för hållbara investeringar kvarstår,
vilket bådar gott för EU:s förhoppningar
om att den privata sektorn ska dra sitt strå
till stacken för att finansiera en omställning
så länge det regulatoriska stödet
tillsammans med stödpaketet från EU finns
där.

MARKNADENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ KLIMATOMSTÄLLNINGEN
MED PARALLELLER TILL PARISAVTALET…
Nedan har vi tagit fram 12m
framåtblickande P/E tal för WilderHill
New Energy Global Innovation Index
(BBG: NEX Index) som är ett likaviktat
index beståendes av, i skrivande stund,
87 publika bolag som är verksamma inom
förnyelsebar energi och low-carbon
energi12. Vi tror att indexet innehåller de

12

https://nexindex.com/about_nex.php

bolag som kan komma att gynnas av en
klimatomställning och för vårt resonemang
nedan med hjälp av det.
Vi har valt att jämföra NEX Index med
likaviktade MSCI World (BBG: M1WOEW
Index). Som framgår av grafen nedan så är
P/E-talet för NEX relativt volatilt.
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12m framåtblickande P/E
Parisavtalet undertecknas
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Trump tillkännager USAs
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MSCI World, likaviktad

Källa: Bloomberg, Cliens Kapitalförvaltning

Vi väljer att fokusera på volatiliteten för att
kunna visa på vad som tidigare drivit
klimatinvesteringar och sätta det i kontrast
till dagens situation. Vi försöker isolera
effekten av bredare marknadsrörelser
genom att referera till MSCI-indexet.
Två perioder är intressanta i
sammanhanget. 2015 till mitten av 2018
(det gråmarkerade området i grafen) och
perioden därefter fram till idag. Notera att
vi försöker belysa ett narrativ och således
konstatera vad som drivit gröna bolag
tidigare – vi spekulerar inte i nivån av
värderingen av varken NEX eller MSCI
idag – om det är av intresse så hänvisas
läsaren bl.a. till Jerome Powell, Christine
Lagarde och Stefan Ingves.
Den första perioden reflekterar vaggan
mellan optimism och förtvivlan kring
Parisavtalet. De stora förväntningarna
på Parisavtalet i slutet av Q1 2015
reflekterades av P/E-talet för NEX som
då uppnådde en nivå på 28,7x.
Värderingspremien i NEX (NEX/MSCI)
stod på 1.6x vilket faller i den översta

https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/06/no-plan-b-ifparis-climate-summit-ends-in-failure-says-eu-climate-chief
13

decilen i ovan serie.
Det var en hel del skriverier under
Q2-Q4 2015 kring huruvida avtalet
överhuvudtaget skulle gå genom – detta
skedde vid sidan av generell turbulens på
aktiemarknaden. The Guardian
publicerade en intervju med Miguel
Cañete, ”EU:s klimatchef”, den 6e juli 2015
där han uppmanade världsledare att tvinga
sina ministrar att komma överens om ett
avtal då förhandlingsutrymmet rent
tidsmässigt började sina – utan ett adekvat
avtal i sikte13.

21x
föll P/E-talet till från 28.7x
för NEX under Q2-Q4

Pessimismen ledde till att P/E-talet för
NEX under Q2-Q4 föll till ca 21x. För att
sätta det i perspektiv så värderades NEX
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till 1,3x MSCI i oktober 2015 - halva
premien hade med andra ord försvunnit
under cirka 5–6 månader.
I början av Q1 2016 kom mer
optimistiska nyheter. P/E-talet letade sig
nästan upp till sin topp på ca 28x i slutet
av mars 2016 - Parisavtalet skrevs under
den 22 april 2016. NEX handlades då
1,7x dyrare än den bredare marknaden
och detta är den näst högsta noteringen
i vår dataserie Därefter följde en period
där världen mer eller mindre misslyckades
med att leverera på avtalet; inga

meningsfulla åtgärdspaket i form av
subventioner eller regleringar togs fram
för att stödja investeringar i grön teknik.
Tron på att Parisavtalet kunde leverera en
klimatomställning verkar ha fått sig en rejäl
smäll den 1 juni 2017 när Trump
tillkännagav att USA skulle lämna
Parisavtalet14. P/E-talet för NEX föll med
18,2% kommande månad – högsta fallet i
vår dataserie – och det relativa P/E-talet
låg runt 1,1–1,2x fram till månadsskiftet
juli/augusti 2018 – en reflektion av
misstron på en klimatomställning och
således ”gröna” bolags tillväxt.

Därefter följde en period där världen mer eller mindre
misslyckades med att leverera på avtalet; inga meningsfulla
åtgärdspaket i form av subventioner eller regleringar togs fram
för att stödja investeringar i grön teknik

Den andra perioden. I mitten av 2018 gick
EU ut med att man hade satt upp en
teknisk expertgrupp (TEG) som hade fått
i uppdrag att ta fram EU Taxonomin15
(se ovan). I ”hållbarhetsvärlden” var det
mycket prat om TEG och det ryktades
febrilt om att klimatet skulle få en central
roll i EU:s fleråriga budgetram för
2020-2027 under hela 2019.
Värderingspremien stod på 1,7x i
september 2019 vilket var den högsta
noteringen i vår dataserie. Den
https://www.whitehouse.gov/articles/president-trump-announces-u-swithdrawal-paris-climate-accord/
15
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technicalexpert-group_en
14

13 december 2019 beslutade EU
Kommissionen för att lägga fram
EU Green Deal som en del av budgeten
till EU Parlamentet som sedan röstade för
att anta förslaget den 15 januari 2020.
P/E-talet följde med upp till 26x på
optimismen, nästan i nivå med 2015 års
noteringar. I skrivande stund, 22 juni 2020,
står P/E-talet för NEX på 31,8x, den
högsta noteringen på 10 år. Trots
pandemin verkar marknaden således
fortfarande tro på, eller åtminstone
* Alla uträkningar är enligt Bloomberg New Energy Finance gjorda utan
hänsyn till subsidier
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$/MWh (real 2019)

hoppas på, en klimatomställning rattad av
EU. Huvudanledningen tolkar vi som de
ekonomiska paket och regleringar som
annonserats ut – vilka lös i sin frånvaro
efter Parisavtalet.
I skuggan av detta (eller i ljuset av
– beroende på hur cynisk man är) har

lovande teknologiska förbättringar skett
i olika teknikers Levelized Cost Of Energy
– något som lyfts fram som en avgörande
faktor för att klimatinvesteringar ska locka
till sig det bredare kapitalet, och inte
främst ”hållbarhetsinvesterare”.
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Kan EU nå sina klimatmål?
Vi tror att kombinationen av hög arbetslöshet i Europa, ett stort behov av
fiskala åtgärder för att återstarta ekonomin vid sidan av, redan innan krisen,
långt gångna politiska diskussioner kring EU Green Deal banar vägen för
krafttag mot en klimatomställning. Huruvida EU Green Deal är språngbrädan
från vilken EU-ekonomin blir klimatneutral återstår att se, men
förutsättningarna finns där. Marknaden verkar ha förtroende för att EU ska
kunna leverera på EU Green Deal. Detta förtroende är avgörande för
investeringar i klimatvänlig teknologi om vi utgår från vår relativt primitiva
analogi till Parisavtalet med hjälp av P/E-tal ovan. Applicerar vi även konceptet
”Theory of Reflexivity” som förespråkas starkt av George Soros (ja, han som
är alla konspirationsteoretikers favoritperson) så bör marknadens optimism
smitta av sig på politiker och deras benägenhet att rulla ut ett slagkraftigt
paket. Vi menar vidare att det finns en underliggande efterfrågan för en
klimatomställning, i synnerhet hos yngre generationer då vi ser både ett
intresse av att lösa klimatfrågan samt att kapitalet följer intresset i form av mer
och mer investeringar i gröna/hållbara finansiella produkter/företag. Denna
underliggande efterfrågan har vuxit sig allt starkare sen Parisavtalet skrevs på.
Noterbart är att efterfrågan i USA vuxit markant, trots sitt snart formella
tillbakadragande från Parisavtalet. Det finns dock många utestående frågor och
variabler, såsom vilka de nationella målen blir, utöver EU-målen, och hur olika
EU-länders egna klimatsatsningar utformas. Detta kommer vi följa noggrant
under de kommande åren. Vi lämnar läsaren med en sista datapunkt för
eftertanke: enligt BNEF har man under COVID-19 pandemin globalt stöttat
koldioxidintensiva sektorer med uppemot $550 miljarder utan ”gröna” villkor.
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