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• EIB-gruppens finansiering i Finland uppgick till 

mer än 1,1 miljarder euro

• Stort EIF-stöd till mikro- och småföretag

• Stöd till sjukhus, skolor och stadsförnyelse

2020 var ett positivt år för EIB-gruppens finansiering i Finland, trots utmaningarna i samband med coronaviruset. EIB-gruppen – som 
omfattar Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) – tillhandahöll ca 1,1 miljarder euro i stöd till 
projekt inom olika sektorer som omfattade allt från hälso- och sjukvård till små och medelstora företag. Stödet motsvarade 0,47 % 
av Finlands BNP.

Bland de projekt som fått stöd av EIB ingår till exempel ett hälso- och sjukvårdsprogram för Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt, 
klimatsäkring av kraftnät och energieffektiva byggnader tillsammans med byggföretaget Kojamo.

EIF hade ett mycket aktivt år i Finland och anslog 453,7 miljoner euro till stöd för små och medelstora företag runtom i landet. I 
samarbete med finansiella mellanhänder och det finska finansministeriet fortsatte EIF att se till att små och medelstora företag har 
tillgång till finansiering under dessa svåra tider.

Årets arbete lade också grunden för projekt under de kommande åren.
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https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20170523
https://www.eib.org/en/press/all/2020-093-eib-extends-further-support-to-elenia-electricity-network
https://www.eib.org/en/press/all/2016-306-taking-energy-efficient-building-seriously-eu-financing-for-vvo-group
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FINANSIERING AV FRAMTIDEN

EIB finansierar utbildningsinfrastruktur och grön industriomställning

Esbo och Lahtis finansierar nya skolor och finska ledande industrier gör sin produktion grönare 
med stöd av EIB.

Finland är berömt för sina skogar, som ger råvara till en stor förpacknings- och bioproduktindustri. Ledande finska industriföretag 
har använt lån från EIB för att finansiera forskning, utveckling och innovation samt miljöomställning av produktionsprocesser. EIB-
gruppen har för avsikt att öka finansieringen av klimatrelevanta projekt ytterligare för att hjälpa EU att nå sina hållbarhetsmål. Finland 
är redan en föregångare här.

Inför framtiden investerar städerna Lahtis och Esbo i nya skolor och förskolor för en växande ung befolkning. I Lahtis kommer ett lån 
på 100 miljoner euro från EIB att bidra till finansieringen av nya byggnader och omfattande renoveringar av anslutande byggnader i 
olika delar av staden, medan Esbo har inrättat Finlands första kommunala offentlig-privata finansieringspartnerskap, med bidrag från 
EIB. Partnerskapet ska utöka och förbättra utbildningsanstalter för att främja inkludering och livslångt lärande och höja utbildningens 
kvalitet ytterligare.

Årlig EIB-volym
Projekt som EIB har finansierat i Finland uppgick till 

644 miljoner euro
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FINLAND

ALLA SMÅ TING

EIF hjälper finska mellanhänder för att stötta små nordiska företag under 
svåra tider

EIF-garantier, fondinvesteringar och heltäckande finansieringsavtal kommer att stödja 
mikroföretag och små och medelstora företag.

Under 2020 gjorde EIF ytterligare 100 miljoner euro i garantikapacitet tillgängliga för Nordea. Ökningen väntas gynna mer än 170 
innovativa små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag och leda till upp till 150 miljoner euro i ytterligare 
finansiering. Med tanke på Nordeas ställning som en av de största finansgrupperna med verksamhet i hela Norden kommer detta 
särskilda paket för covid-19-stöd att vara tillgängligt i Finland, Sverige, Danmark och Norge.

Utöver regionala åtgärder stärkte EIF också sina förbindelser med lokala mellanhänder. Efter det framgångsrika genomförandet 
av initiativet för små och medelstora företag i Finland under de senaste fyra åren utfärdade den finska regeringen, EIB-gruppen 
och kommissionen ytterligare en garanti för initiativet. Därmed ökade den tillgängliga finansieringen inom ramen för programmet 
med 350 miljoner euro, till sammanlagt 750 miljoner euro för finska små och medelstora företag. EIF utökade också sina garantier 
till ytterligare fyra finansiella mellanhänder – Aktia Bank (50 miljoner euro), Savings Banks Union Coop (80 miljoner euro), Oma 
Säästöpankki (75 miljoner euro) och OP Cooperative (120 miljoner euro) – och välkomnade en ny partner, POP Bank Alliance Coop, 
med 25 miljoner euro.

Europeiska investeringsfonden 
EIF fanns på plats och stödde finska företag med anslag på 

453,7 miljoner euro
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EIB-GRUPPENS ÖVERGRIPANDE RESULTAT 2020

Stöd till bra projekt 
EIB-gruppen har godkänt projekt 

motsvarande ett värde på

76,8 miljarder euro
både inom och utanför EU

Klimatinsatser
Förra året var hela

35 %
 av alla EIB-projekt

i Finland klimatrelaterade

Covid-19-related finansiering 
EIB-gruppens covid-19-stöd uppgick till

25,46 miljarder euro

Investeringsplan för Europa 
Europeiska fonden för strategiska investeringar 

stödde projekt till ett värde av

1,95 miljarder euro
i Finland mellan 2015 och 2020

Finansiering som påverkar
EIB-gruppens finansiering

av finska projekt motsvarade

0,47 %
av Finlands BNP 2020

27 272
jobb fick stöd
enbart under 2020

av EIF:s tidigare verksamhets
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