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EIB-gruppens verksamhet  
i Sverige 2020

År 2020 var ett positivt år för EIB-gruppens (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) 
finansiering av projekt i Sverige, trots effekterna av covid-19-krisen. Med starkt europeiskt stöd inom olika sektorer 
syntes finansieringen från EIB och EIF överallt i Sverige: bland höjdpunkterna finns renoveringen av Skånes 
universitetssjukhus, elbussar till Göteborgs kollektivtrafiknät, och särskilt stöd till små och medelstora företag inom 
olika sektorer. Sammanlagt beviljade EIB-gruppen finansiering till ett värde av 2,376 miljarder euro under 2020, 
varav 270 miljoner euro via EIF.

Utöver utlåningsverksamhet för avloppsrening, skolor och stadsförnyelse gjorde gruppen finansiering tillgänglig 
för svenska små och medelstora företag som drabbats av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. 
Gruppen gav svenska företag stöd genom ett heltäckande finansieringsavtal med Aros Kapital för att stötta 
mikrofinansiering, en större garantiinsats med Svensk Exportkredit och flera investeringar i fonder med inriktning 
på Sverige, som t.ex. EIR Ventures. Inför framtiden kommer EIB-gruppen att fortsätta att ge stöd där den kan.
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• Ett mycket bra år för EIB-gruppens finansiering 
i Sverige

• 70 % av investeringarna var klimatrelaterade

• Betydande EIF-stöd till pandemihanteringen  
i mikro- och småföretag

• Stöd till sjukhus, skolor och utbildning
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(GRÖN) KRAFTSAMLING
EIB fortsätter att stödja svenska batteritillverkaren Northvolt

Lån på 350 miljoner US-dollar för att etablera den första europeiska gigafabriken för en ny typ 
av litiumjonbatterier

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

2,106 miljarder euro

Under ett år präglat av svårigheter fanns det ändå positiva glimtar av något nytt i Sverige. Under året inrättades 
t.ex. Europas första egna batterigigafabrik. Northvolt Ett, som har byggts i närheten av Skellefteå, medfinansierades 
av EIB med ett lån på 350 miljoner US-dollar (ungefär 300 miljoner euro) efter bankens finansiering av Northvolts 
demonstrationsfabrik i Västerås 2018. Efterfrågan på elbilar ökar och det har vuxit fram ett uppenbart behov av att 
producera strategiska produkter som batterier i Europa. Europeiska kommissionen stödde förslaget och började 
samla stöd för initiativet genom EU:s batteriallians. Med en stabil tillgång på förnybar vattenkraft i Sverige kommer 
batterierna att ha ett mycket litet koldioxidavtryck när de lämnar fabriken. Det är en (positiv) nyhet!
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STORT SOM SMÅTT
EIF hjälper svenska mellanhänder för att stötta små nordiska företag under 
svåra tider

Flera EIF-garantier, fondinvesteringar och heltäckande finansieringsavtal till stöd för mikroföretag 
och små och medelstora företag

Europeiska investeringsfonden 
EIF har stött svenska projekt med 

270 miljoner euro

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 små och medelstora företag har många nya mikroföretag (företag med upp till nio anställda) vuxit fram på 
senare år, bara för att drabbas hårt av pandemin. För att hjälpa dem har EIF ingått ett garantiavtal på 200 miljoner 
kronor med Aros Kapital för att erbjuda små lån på upp till 275 000 kronor för mikroföretag i Sverige. Avtalet kommer 
att garantera en portfölj på upp till 200 miljoner kronor i mikrokrediter från Aros Kapital, vilket kommer att ge ett 
viktigt tillskott till sektorn i fråga om tillgång till finansiering. Genom att erbjuda låga räntor och sänkta krav på 
säkerhet kommer det att bli lättare att tillhandahålla likviditet för företag som behöver det. 



SVERIGE

PRESSKONTAKT
ALLMÄNNA 
KONTAKTUPPGIFTER:

Tim Smit
Press Officer
3 +352 4379-87096
4 +352 691 28 64 23
U t.smit@eib.org

EIB-gruppens kontor i Stockholm
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
3 +46 854 082 222
U stockholm@eib.org

Europeiska investeringsbanken
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Pressekretariatet
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@eib.org
www.eib.org/press

Informationsavdelning
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org
www.eib.org 

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

70 %
av alla EIB-projekt i Sverige  

klimatrelaterade

COVID-19-RELATERAD 
FINANSIERING

EIB-gruppens covidstöd uppgick till 

25,46 miljarder euro

Investeringsplan för Europa 
Europeiska fonden för strategiska 

investeringar stödde projekt till ett värde av

3,9 miljarder euro
i Sverige mellan 2015 och 2020.

Viktig finansiering 
EIB-gruppens finansiering  

av svenska projekt motsvarade

0,51 %
av Sveriges BNP 2020

20 555
jobb fick stöd 

enbart under 2020 av EIF:s verksamhet  
under de senaste åren
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