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• EIB-gruppen tillhandahöll 2,47 miljarder euro i finansiering till
svenska projekt

• Investeringarna var inriktade på klimatåtgärder, kollektivtrafik
och insatser för att övervinna covid-19-pandemin

• Europeiska investeringsfonden ökade sin utlåning till Sverige
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rots covid-19-krisen var 2021 ett positivt år för finansiering i Sverige från EIB-gruppen, som utgörs av
Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). EIB-gruppen tillhandahöll
finansiering till landet på nästan 2,5 miljarder euro (26 miljarder kronor, eller 0,47 procent av Sveriges
bruttonationalprodukt [BNP]), för att stödja en rad olika initiativ, från klimatvänliga transporter och ren energi, till
åtgärder för att bekämpa pandemin och ge stöd till små och medelstora företag.
Vad beträffar klimatåtgärder gav EIB stöd till ett innovativt klädåtervinningsinitiativ i Sverige. Ett låneavtal på 30,75 miljoner
euro (311 miljoner kronor) tecknades med textilinnovatören Renewcell för företagets första kommersiella fabrik i
Sundsvall. Renewcell har utvecklat en metod för att tillverka nytt tyg av kasserade kläder. Lånet kommer att användas
för att bygga en textilåtervinningsanläggning med en produktionskapacitet på 60 000 ton per år, vilket kommer att
bidra till en cirkulär ekonomi inom modeindustrin.

Tåg till framtiden
Klimatvänlig järnvägstrafik i Mälardalen
Europeiska investeringsbanken tecknade 14 lån under 2021 för transaktioner i Sverige. En höjdpunkt bland årets projekt
var stöd till den offentliga sektorn för ny, miljövänlig järnvägstrafik som tillhandahålls av den regionala transportaktören
Mälardalstrafik. Lånet finansierar tolv nya dubbeldäckare, som kommer att möjliggöra en större regional transportkapacitet
i Mälardalen.
Genom att byta ut äldre spårfordon i Stockholm–Mälardalsregionen kommer man att få en större kapacitet att tillgodose
den växande efterfrågan, locka till sig fler pendlare och invånare, få en mer pålitlig trafik, större komfort samt en ökad
flexibilitet. Lånet för klimatvänliga järnvägstransporter är i linje med EIB:s mål som EU:s klimatbank att säkerställa att
50 procent av bankens lån är klimatrelaterade senast 2025.
Förutom miljövinsterna tack vare bättre energiprestanda och en övergång från vägtrafik kommer anskaffandet av de
nya tågen även att leda till lägre drifts- och underhållskostnader för operatören.
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Små företag får ekonomin att växa
Små och medelstora företag är ryggraden i ekonomin: I Sverige utgör de
99,9 procent av alla företag1. EIF:s stöd till mikro- och småföretag via finansiella
mellanhänder är därför oerhört viktigt för ekonomin.
Små och medelstora företag (företag med upp till 250 anställda) och medelstora börsnoterade företag (företag med upp
till 3 000 anställda) spelar en avgörande roll i ekonomin även på europeisk nivå. De skapar arbetstillfällen, är en drivkraft
för den ekonomiska utvecklingen, bidrar till samhället med nya idéer och produkter och har en stor tillväxtpotential.
Europas 23 miljoner små och medelstora företag utgör 99 procent av alla företag på kontinenten och står för runt
tre fjärdedelar av alla arbetstillfällen – men de har ofta svårt att hitta finansiering. EIF:s stöd är därför avgörande för
att Europas innovativa företag lättare ska få tillgång till finansiering och riskkapital.
EIF:s finansiering utgjorde 30,5 miljarder euro av EIB-gruppens rekordstora finansiering på totalt 95 miljarder euro
under 2021. Finansieringen gagnade 430 000 småföretag och medelstora börsnoterade företag i Europa och innebar
att över 4,5 miljoner arbetstillfällen kunde bevaras.
Antalet EIF-investeringar fördubblades i Sverige under 2021, genom Europeiska garantifonden, som inrättades
som svar på covid-19-pandemin. Garantierna från fonden gagnade finansiella mellanhänder och investeringsfonder,
såsom Almi, Norrlandsfonden och Ark Kapital. EIF:s lån innebar att 31 136 arbetstillfällen kunde bevaras vid
3 767 småföretag och medelstora börsnoterade företag i landet.
1. Källa: Tillväxtverket.
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EIB-gruppens övergripande resultat 2021
Ett rekordår för finansiering

Projekt och initiativ i Sverige

EIB-gruppens godkända projekt, både inom och
utanför Europeiska unionen, motsvarade

med stöd från EIB-gruppen motsvarade

95 md €

2,7 md €

174,4 md €

31 136 jobb

i garantier

i små och medelstora företag samt
medelstora börsnoterade företag

för att hjälpa småföretag
att övervinna pandemin

bevarades i Sverige med stöd från EIF

i Europa

Betydande finansiering

Stöd till den gröna omställningen
De projekt som EIB-gruppen godkände motsvarade

27,6 md €

EIB-gruppens finansiering till
projekt i Sverige motsvarade

0,47 %

av landets BNP
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