Frågor och svar om klimatfonden Finland–IFC
1. Varför samarbetar Finland just med Internationella finansieringsbolaget?
IFC är världens största och mest erfarna finansiär av utvecklingsländernas privata sektor och har
kreditvärderingen AAA. IFC valdes till att genomföra programmet eftersom utrikesministeriet
bemödar sig om att Finlands utvecklingspolitiska investeringar ska göras så ansvarsfullt som
möjligt och samtidigt med beaktande av att de förväntas bli återbetalade och ge vinst.
Fondprogrammet är i linje med den utvecklingspolitiska redogörelse som godkändes 2016. I
redogörelsen eftersträvas en starkare och mer mångsidig privat sektor. Under
klimatförhandlingarna i Paris förband sig Finland att rikta en betydande del av sina
utvecklingspolitiska investeringar till klimatåtgärder. IFC är en av de viktigaste
klimatfinansiärerna. Räkenskapsåret 2016 var dess långsiktiga klimatfinansiering 2 miljarder USdollar. Därtill möjliggjorde IFC:s rådgivning investeringar på ytterligare 1,3 miljarder US-dollar i
klimatåtgärder.
2. Hur följer Finland i praktiken upp investeringarna?
IFC rapporterar årligen till utrikesministeriet om programmets investeringar och dess
utvecklingseffekter. I resultatuppföljningen används IFC:s system Development Outcome
Tracking System (DOTS). Det följer flera olika indikatorer, till exempel nya arbetstillfällen,
minskade koldioxidutsläpp, ökade skatteintäkter och antalet små och medelstora företag som
fått finansiering. IFC och utrikesministeriet för därtill varje år diskussioner om hur programmet
fortskrider.
3. Hur säkerställer man att investeringarna går till de fattigaste länderna?
Programmets målgrupp är i första hand de länder som enligt OECD:s biståndskommitté DAC:s
klassificering är minst utvecklade, till övriga låginkomstländer och till lägre medelinkomstländer.
Investeringar i högre medelinkomstländer kan endast göras i undantagsfall om man kan visa att
de förväntade utvecklingsresultaten är mycket betydande. Det krävs också ett särskilt beslut av
utrikesministeriet. Varje år sammanställs en offentlig rapport om hur investeringsportföljen
utvecklas och om utvecklingseffekterna.
4. Hur försäkrar sig IFC om projektens ansvarsfullhet?
IFC använder en egen norm för ansvarsfull verksamhet som antogs 2012, Performance
Standards. Bolaget har under flera år varit marknadsledare och föregångare i hanteringen av
miljö- och samhällsrisker.
IFC bedömer noggrant sina potentiella företagskunder för att säkerställa att de projekt som IFC
finansierar genomförs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. IFC kan endast investera i sådana
registrerade bolag, mellanbolag och fonder som följer de gradvis allt striktare krav på
skattesystemens öppenhet som fastställts av OECD:s Global Forum. IFC förutsätter att

företagens bakgrund utreds ingående och på rätt sätt och att affärsverksamheten är laglig och
inte planerad för att kringgå skatt. IFC kräver också information av företagen om vem som de
facto gynnas av deras verksamhet.
IFC har utökat sitt samarbete med den internationella finanssektorns föreningar och
översynsmyndigheter för att främja hållbara miljö- och samhällsnormer inom finanssektorn. IFC
satsar också allt mer på att anpassa sina normer för ansvarsfullhet till projektens utvärdering
och övervakning.
5. Vilken typs projekt har finansierats genom motsvarande modell i andra länder och hurdana
resultat har uppnåtts?
Genom Kanadas och IFC:s klimatfond har man finansierat bland annat vattenkraft i Nepal,
solenergi i Indien, avfallshantering i Nepal och Uganda och energieffektivitet i Bangladesh.
Programmet beräknas ha minskat koldioxidutsläppen med 750 000 ton per år, vilket motsvarar
utsläppen av 160 000 bilar under ett år.
6. Vad innebär IFC-samarbetet för finländska företag?
De klimatprojekt som stöds med finländska medel väljs utifrån IFC:s egen klimatklassificering.
IFC betonar sådana sektorer där Finland har expertis och kunnande, till exempel
energieffektivitet, förnybar energi, hållbart skogsbruk och markanvändning, meteorologi,
vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten. Programmet erbjuder finländska företag och
andra aktörer möjligheter till samarbete med världens största finansiär för den privata sektorn i
utvecklingsländer. IFC vill fortsätta och ytterligare fördjupa sitt samarbete med Finnfund.
Finländska företags deltagande är emellertid inget krav för finansieringen, dvs. det är inte en
bunden stödform.
7. Varför behövs den privata sektorn för att uppnå klimatmålen i utvecklingsländerna?
Det har uppskattats att det krävs 12 biljoner euro, det vill säga 12 000 miljarder, per år för att
uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Bistånd i form av donationer räcker inte till för att
täcka det. I Agenda 2030 konstateras att en av det offentliga biståndets viktigaste uppgifter är
att mobilisera andra finansiella flöden, både privata och offentliga. Genom olika typer av
investeringar och lån kan finansieringen av klimatåtgärder och utvecklingssamarbete öka
betydligt. I bästa fall ger pengarna avkastning i och med att investeringarna ger vinst och på så
vis kan samma pengar användas på nytt. Privata företag har ny teknik och nya lösningar att
erbjuda. För att vi ska kunna övergå till en renare och mer koldioxidsnål ekonomi är det viktigt
att stödja dem och ta de nya lösningarna i bruk. Det här följer också klimatavtalet från Paris: ett
av målen i avtalet är att styra finansiella flöden som helhet i en mer miljövänlig riktning.
I de fattigaste länderna är brist på energi ett av de största hindren för utveckling. Investeringar i
energi är mycket kapitalintensiv och tidskrävande verksamhet och för det är bistånd inte den
bästa och ofta inte heller en tillräcklig finansieringsform. Genom klimatfonden Finland–IFC kan

man kanalisera finansiering under en längre tid i form av lån och investeringar som stöder
klimatmålen.
8. Hur påverkar den nya klimatfondens program Finlands totala klimatfinansiering?
Detta är Finlands mest betydande investering i internationellt klimatarbete. IFC-investeringen
motsvarar ungefär Finlands totala offentliga klimatfinansiering riktad till utvecklingsländer 2015.

