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Jätteras för
Kärnavfallsfonden
2022 blev ett av de sämsta åren någonsin för statliga
Kärnavfallsfonden, med en kraftigt negativ
avkastning. Börsfall och stigande räntor slog hårt mot
fonden som ska finansiera omhändertagandet av det
svenska kärnavfallet och i fjol rasade värdet på
tillgångarna med 10 miljarder kronor.

Uppdaterad: 21 februari 2023, 19:29 Publicerad: 21 februari 2023, 19:24

Kim Lundin
Text

”2022 var ett väldigt tufft och svårt år, sannolikt ett av de sämsta åren i
fondens historia sett till avkastningen”, säger Mats Dillén, ordförande för
Kärnavfallsfonden.

Mats Dillén, ordförande Kärnavfallsfonden Foto: Jack Mikrut Dagens Industri
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Att riva kärnkraftverken och säkert förvara det använda kärnbränslet är
sammantaget ett av Sveriges största och dyraste projekt och som väntas pågå
under många decennier framöver. Statliga Kärnavfallsfonden har uppdraget
att förvalta det kapital som ägarna av de svenska kärnkraftverken är skyldiga
att avsätta för att finansiera rivningen av verken och för att ta hand om det
farliga avfallet. Den här veckan blir årsredovisningen för fjolåret klar och
skickas då till regeringen. Di har fått ta del av de viktigaste siffrorna och de
visar att utfallet för 2022 blev historiskt svagt.   

”I nominella termer hade vi en avkastning på -10,7 procent under 2022. Och
realt, alltså avkastningen justerad för inflationen, var avkastningen -23
procent”, säger Mats Dillén.

Utvecklingen gjorde att värdet på tillgångarna i Kärnavfallsfonden som i
slutet av 2021 uppgick till omkring 82 miljarder kronor i fjol backade kraftigt
till 72 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet. 

”Sammantaget minskade värdet alltså med omkring 10 miljarder kronor
under förra året. Bakgrunden är att alla tillgångsslag i vår portfölj utvecklades
svagt”, säger Mats Dillén.

Vad ligger bakom det svaga utfallet i fjol?
”Det var en närmast hopplös marknad där vi liksom många andra
kapitalförvaltare både drabbades av stora börsfall vilket gjorde att värdet på
våra aktier backade. Och samtidigt gav stigande räntor avtryck i sämre
avkastning även på ränteplaceringarna”, säger Mats Dillén.    

Länge var placeringarna i Kärnavfallsfonden begränsade till ett fåtal
räntebärande tillgångar. Men efter upprepade varningssignaler om att
möjligheterna att få bra avkastning försämrats tillät regeringen placeringar
även i bland annat aktier och företagsobligationer. Och det breddade
mandatet fick en bra start och placeringar i aktier bidrog till att 2021 blev ett
av de starkaste åren på länge med en avkastning på drygt 7 procent. 

ANNONS

https://privaxy.bnu.bn.nr/proxy/gampad/jump?iu=/34405621/bn/di_di&sz=640x360&t=isLoggedIn%3Dtrue%26isPayingCustomer%3Dtrue%26abTest%3D1%26articleId%3Ddi.klara.gKetXXWGPnKGhsToA5T9Jg%26tags%3Dtopic%253AEnergi%252Ctopic%253AK%25C3%25A4rnkraft%252Ctopic%253ARegeringen%26categories%3DRYF-IXA%252CRYF-IXA-CVI%252CRYF-VHD%252CRYF-IXA-CVI-MAB%26slotName%3Darticlemodule%26slotNameNo%3D1%26tcf%3D0&c=4920388022&tile=0


2023-02-22 12:53Jätteras för kärnavfallsfonden

Sidan 3 av 5https://www.di.se/nyheter/jatteras-for-karnavfallsfonden/

”Och även om man räknar in det svaga fjolåret så har det breddade mandatet
gjort att avkastningen hittills varit bättre än om vi fortsatt som tidigare”,
säger Mats Dillén. 

Och stigande börser har bidragit till att Kärnavfallsfonden fått en bra start
på 2023, med en uppgång på 3,8 procent under januari, uppger han. 

”Även om 2022 var väldigt svagt, så är det viktigt att understryka att våra
åtaganden ligger många år framåt i tiden. Och jag tror att vi är ganska väl
positionerade med exponering både mot globala aktier och mot räntebärande
instrument av olika slag. Vad gäller de sistnämnda är det också positivt att
räntorna stiger från tidigare rekordlåga nivåer, även om vi kortsiktigt tog en
smäll avkastningsmässigt”, säger Mats Dillén.

Banker behöver växla upp
tempot när BNPL-
marknaden växer
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I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på
flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now
Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt
är det många banker som halkar efter i utvecklingen
och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte
agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar
marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig
del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de
svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden
och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David
Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre
generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som
BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari
2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680
miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den
marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i
trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för
banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då
många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det
krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva
internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina
kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan
banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut
erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna
lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att
använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika
kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt
snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning.
Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill
använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en
helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man
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Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och
ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt
föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi
kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad
Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs.
Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar,
kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022
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