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Koronakriisistä huolimatta vuosi 2021 oli EIP-pankkiryhmän rahoituksen osalta Ruotsissa myönteinen. 
Euroopan investointipankista (EIP) ja Euroopan investointirahastosta (EIR) koostuva EIP-ryhmä tarjosi maahan 

rahoitusta kokonaisuudessaan lähes 2,5 miljardia euroa, mikä vastaa 26 miljardia kruunua eli 0,47 % Ruotsin 
bruttokansantuotteesta. Rahoituksella tuettiin monenlaisia hankkeita ilmastoystävällisestä liikenteestä ja puhtaasta 
energiasta pandemian vastaiseen taisteluun ja pk-yritysten tukemiseen.

Ilmastorintamalla EIP tuki innovatiivista ruotsalaista vaatekierrätyshanketta. Tekstiilialan innovaattorin Renewcellin 
kanssa allekirjoitettiin 30,75 miljoonan euron (311 milj. SEK) lainasopimus Sundsvalliin rakennettavaa yhtiön ensimmäistä 
kaupallista tehdasta varten. Renewcell on kehittänyt menetelmän, jolla käytöstä poistetut vaatteet voidaan muuttaa uuden 
kankaan tekemiseen soveltuvaksi materiaaliksi. Lainan tuella rakennetaan tuotantokapasiteetiltaan 60 000 vuositonnin 
tekstiilikierrätystehdas, joka edistää muotialan kiertotaloutta.

• EIP-pankkiryhmä myönsi ruotsalaisille hankkeille 
2,47 miljardia euroa rahoitusta

• Investoinnit keskittyivät ilmastotoimiin, julkiseen  
liikenteeseen ja koronaviruspandemiasta selviytymiseen

• Euroopan investointirahasto kasvatti luotonantoa Ruotsissa 
290 prosentilla yli miljardiin euroon (noin 10,4 mrd. SEK) 
vuonna 2021 
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Junalla kohti tulevaisuutta
Ilmastoystävällisiä rautatiepalveluita Mälarenin alueelle

Euroopan investointipankki myönsi Ruotsissa toteutetuille hankkeille 14 lainaa vuonna 2021. Tärkein tämän vuoden 
hankkeista oli julkisella sektorilla, missä pankki tuki alueellisen liikenneviranomaisen Mälardalstrafikin tarjoamia uusia, 
ympäristöystävällisiä rautatiepalveluita. Lainalla rahoitetaan 12 uutta kaksikerrosjunaa, jotka kasvattavat Mälarenin 
alueen joukkoliikenteen kapasiteettia. 

Tukholman-Mälarenin alueen ikääntyvän rautatiekaluston uusiminen nostaa kapasiteettia vastaamaan kasvavaa 
kysyntää, houkuttelee kyytiin lisää asukkaita ja työmatkalaisia sekä parantaa palvelun luotettavuutta, mukavuutta ja 
joustavuutta. Laina ilmastoystävälliselle rautatieliikenteelle on linjassa EU:n ilmastopankkina toimivan EIP:n tavoitteen 
kanssa; vuoteen 2025 mennessä 50 % lainoista on tarkoitus suunnata ilmastotoimiin. 

Sen lisäksi, että uusien junien hankkiminen tarjoaa energiatehokkuuden paranemisen ja maantieliikenteen vähenemisen 
tuomia ympäristöhyötyjä, rautatieoperaattorin toiminta- ja kunnossapitokustannukset laskevat. 

Euroopan investointipankki
Ruotsalaisille hankkeille myönnetty rahoitus

1,4 mrd. €
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Suuri talous kasvaa pienistä yrityksistä 
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat talouden selkäranka: Ruotsissa 99,9 % kaikista 
yrityksistä on pk-yrityksiä1. Siksi EIR:n rahoitusvälittäjien kautta tarjoama tuki 
mikro- ja pienyrityksille on koko talouden kannalta tärkeää.

Pk-yritykset (korkeintaan 250 työntekijää) ja mid-cap-yritykset (korkeintaan 3000 työntekijää) ovat ratkaisevassa 
roolissa myös koko Euroopan taloudessa. Ne luovat työpaikkoja, antavat vauhtia talouden kehitykselle sekä tarjoavat 
yhteiskunnalle uusia ideoita ja uusia tuotteita. Lisäksi niiden kasvupotentiaali on suuri. Euroopan 23 miljoonaa pk-yritystä 
muodostavat 99 % maanosan kaikista yrityksistä ja tarjoavat kolme neljäsosaa kaikista työpaikoista – mutta silti niillä 
on usein vaikeuksia saada rahoitusta. EIR:n tuki on siksi avainasemassa, jotta innovatiiviset eurooppalaisyritykset saavat 
helpommin rahoitusta ja voivat houkutella riskipääomasijoituksia. 

EIR-rahoituksen osuus oli 30,5 miljardia euroa EIP-ryhmän koko maailmassa myöntämästä ennätyksellisestä 95 miljardin 
euron rahoituksesta vuonna 2021. Tukea sai 430 000 eurooppalaista pk- ja mid-cap-yritystä, mikä auttoi säilyttämään 
4,5 miljoonaa työpaikkaa. 

Ruotsissa EIR-investointien lukumäärä kaksinkertaistui vuonna 2021 koronaviruspandemian vaikutusten lieventämi-
seen perustetun Euroopan takuurahaston myötä. Rahaston takuut auttoivat rahoituksen välittäjiä sekä Almin, Norr-
landsfondenin ja Ark Kapitalin kaltaisia pääomarahastoja. EIR-lainojen ansiosta maassa onnistuttiin säilyttämään 
31 136 työpaikkaa 3767:ssä pk- ja mid-cap-yrityksessä.

Euroopan investointirahasto 
Ruotsalaisille hankkeille myönnetty rahoitus

1 miljardi euroa

1. Lähde: Tillväxtverket (Ruotsin taloudellisen ja alueellisen kasvun virasto).
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EIP-ryhmän saavutuksia vuonna 2021

Ennätysvuosi rahoituksessa 
EIP-ryhmän hyväksymille  

hankkeille myönnettiin yhteensä 

95 mrd. € 
Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella

Ruotsalaiset aloitteet ja hankkeet 
saivat EIP-ryhmältä tukea yhteensä 

2,47 mrd. €

174,4 mrd. €  
takauksia  

auttoi pienyrityksiä  
selviytymään pandemiasta 

Euroopassa

31 136 työpaikkaa  
pk- ja mid-cap-yrityksissä

säilytettiin Ruotsissa EIR:n tuella   

Vihreän siirtymän tuet
EIP-ryhmän hyväksymille hankkeille myönnettiin 

27,6 mrd. €

Merkittävä rahoituslähde 
EIP-ryhmän Ruotsiin myöntämä rahoitus vastasi 

0,47 % 
maan BKT:stä 

mailto:u.bergstrom@ext.eib.org
mailto:stockholm@eib.org
mailto:press@eib.org
https://www.eib.org/en/press/?q=&sortColumn=startDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=3&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&tags=primary-news&ortags=true&yearTo=&yearFrom=&orCountries.region=true&orCountries=true&orSubjects=true
Mailto:info@eib.org
https://www.eib.org/en/

	EIP-pankkiryhmän toiminta  Ruotsissa  2021
	Junalla kohti tulevaisuutta 
	Suuri talous kasvaa pienistä yrityksistä  
	EIP-ryhmän saavutuksia vuonna 2021
	Median yhteydenototoverall
	Yleiset yhteydenotot 

