
EIB-GRUPPENS
SVAR PÅ COVID-19 

-PANDEMIN 
OCH DEN ALLEUROPEISKA 

GARANTIFONDEN



Sedan pandemins början har EIB-gruppen mobiliserat alla tänkbara resurser 
för att motverka såväl de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-utbrottet 
som smittan som sådan. 

Detta resulterade i ett snabbt och effektivt första svar, som bestod av följande:

•  Ett nödåtgärdspaket på 28 miljarder euro, som tillhandahölls i form av brygg- eller 
tilläggsfinansiering till befintliga EIB- och EIF-transaktioner.

•  Ett betydande stöd för hälso- och sjukvårdsåtgärder både inom och utanför EU, inbegripet 
finansiering till initiativet Covax, och stöd från EIB för framtagandet av Pfizer/BioNtechs 
mRNA-vaccin.

•  En alleuropeisk garantifond (EGF) som inrättades för att hjälpa företag att klara sig 
genom krisen och återhämta sig från de ekonomiska effekterna av covid-19, genom att 
mobilisera upp till 200 miljarder euro i ny finansiering.

De investeringar som mobiliseras genom denna fond, som helt och hållet förvaltas av EIB 
och EIF, utgörs till minst 65 procent av investeringar till förmån för små och medelstora 
företag, upp till 28 procent av investeringar till förmån för medelstora börsnoterade företag 
och större bolag samt upp till 7 procent av kapital likställt med eget kapital för innovativa 
företag som har hämmats av krisen. Fonden togs i drift efter att ha fått grönt ljus från 
Europeiska kommissionen i enlighet med bestämmelserna om anmälan av statligt stöd 
i december 2020 och ska, enligt befintliga avtal, slutföra transaktioner som baseras på de 
ursprungliga medlen senast den 31 december 2022.

I slutet av 2021 hade 23,2 miljarder euro i godkända investeringar, det vill säga cirka 
95 procent av de tillgängliga medlen, beviljats genom den alleuropeiska garantifonden på 
strax över ett år. Dessa investeringar kommer att mobilisera finansiering på totalt 
174,4 miljarder euro, vilket innebär att den alleuropeiska garantifonden är nära sitt mål att 
mobilisera investeringar på upp till 200 miljarder euro.
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Anmärkning:     Andelen godkända lån minskade i september 2021 på grund av att godkänd ”tilläggsfinansiering” till fonder 
hade annullerats, eftersom de aktuella fonderna kunde anskaffa finansiering på annat håll.



•  Sedan december 2020 har EIB-gruppen godkänt 23,2 miljarder euro inom ramen för EGF-
överenskommelser, i fråga om 401 enskilda transaktioner, i alla de 22 deltagande länderna. 
Transaktionerna förväntas mobilisera investeringar på 174,4 miljarder euro, vilket innebär att 
de i dagsläget har en multiplikatoreffekt på nästan 8.

•  Fördelningen mellan EIB och EIF när det gäller det totala antalet godkända lån är som följer:  

•  De främsta mottagarna inom systemet, sett till godkänd finansiering som en faktor av landets 
BNP, är Grekland, Portugal, Kroatien, Bulgarien och Finland (se tabellen på nästa sida). I absoluta 
tal hamnade Italien, Spanien, Portugal, Frankrike och Grekland i topp fem.

Finansiering där det behövs 

Alla de 22 länder som deltar i den alleuropeiska garantifonden har fått finansiering genom den, även 
genom transaktioner där flera länder ingår. Fonden är på väg att mobilisera nästan åtta gånger sin 
ursprungliga storlek, såsom var planen när den inrättades. Den alleuropeiska garantifonden utgör 
en del av EU:s återhämtningspaket på 540 miljarder euro, som de europeiska ledarna 
enades om år 2020. Förutom den alleuropeiska garantifonden innefattar återhämtningspaketet Sure, 
som är ett program på 100 miljarder euro från Europeiska kommissionen för att stödja system för 
korttidsarbete och andra åtgärder mot arbetslöshet på grund av pandemin, och 240 miljarder euro 
i finansiering genom Europeiska stabilitetsmekanismen.

Det större sammanhanget

För att motverka de ekonomiska konsekvenserna av de restriktioner som infördes på grund av 
pandemin föreslog EIB-gruppen våren 2020 att en alleuropeisk garantifond skulle inrättas. 
Den alleuropeiska garantifonden fick stöd från Europeiska rådet i april 2020 och godkändes officiellt 
i maj samma år. Fonden utgörs av upp till 24,4 miljarder euro i garantier som 22 EU-medlemsstater 
har reserverat för att tillhandahålla nödvändig finansiering till europeiska företag och hjälpa 
dem att ta sig genom den pågående krisen. Transaktionerna inleddes först när fonden hade 
fått grönt ljus från Europeiska kommissionen i december 2020, men fonden har redan godkänt 
95 procent av dess tillgängliga medel på bara ett år med transaktioner. 

EIB-gruppens svar på covid-19-pandemin innefattar, förutom den alleuropeiska garantifonden, 
flera initiativ till ett värde av tiotals miljarder i finansiering. Gruppen har gett stöd till forskning 
och utveckling när det gäller vacciner, provtagning och behandling i fråga om covid-19. Vi har 
gett finansiering till BioNTech, det företag som har utvecklat ett av dagens mest framgångsrika 
mRNA-vacciner mot covid-19. Dessutom har EIB anslagit 900 miljoner euro till initiativet Covax, 
för att säkerställa tillgång till vaccin i de fattigaste länderna.

Dessutom har mer än 300 transaktioner redan 
tecknats, till ett totalt belopp på 18,09 miljarder euro.
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EGF-deltagande 
medlemsstat

BNP  
(miljoner euro)*

EGF-godkännanden  
(miljoner euro)**

Godkännande/%  
av BNP

Belgien 456 892,9 583,3 0,13%
Bulgarien 61 331,0 351,5 0,57%
Cypern 21 548,4 22,8 0,11%
Danmark 312 516,6 74,7 0,02%
Finland 236 032,0 905,4 0,38%
Frankrike 2 302 860,0 2 120,0 0,09%
Grekland 165 326,4 1 737,0 1,05%
Irland 372 868,5 133,9 0,04%
Italien 1 653 577,2 4 021,9 0,24%
Kroatien 50 189,6 266,4 0,53%
Litauen 49 507,2 142,4 0,29%
Luxemburg*** 64 221,1 0 0,00%
Malta 13 083,3 29,6 0,23%
Nederländerna 800 095,0 121,5 0,02%
Österrike 379 320,6 244 0,06%
Polen 523 667,8 339,1 0,06%
Portugal 200 087,6 2 199,0 1,10%
Slovakien 92 079,3 186 0,20%
Slovenien 46 918,0 68,5 0,15%
Spanien 1 121 948,0 3 198,8 0,29%
Sverige 475 431,5 538,9 0,11%
Tyskland*** 3 367 560,0 76 0,00%

* Eurostats siffror för 2020.  
** EGF-data per slutet av december 2021, exklusive avtal som omfattar flera länder till ett värde av nästan 5,9 miljarder euro. 
***  Luxemburg: 24 miljoner euro i godkänd EGF-finansiering inom ramen för transaktioner som omfattar flera länder.  

Tyskland: cirka 1 miljard euro i transaktioner som omfattar flera länder. 

EGF-FINANSIERING SOM EN ANDEL AV NATIONELL BNP (31/12/2021)

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Europeiska investeringsbanken
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
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Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s 
medlemsstater. Vi tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s 
politiska mål.

Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen. Vårt huvudsakliga uppdrag är att 
stödja mikroföretag samt små och medelstora företag i Europa genom att förbättra deras tillgång till finansiering. EIF 
utformar och utvecklar instrument för risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansiering som är speciellt 
inriktade på detta marknadssegment. Vi främjar EU:s mål till stöd för innovation, forskning och utveckling, företagande, 
tillväxt och sysselsättning.

https://twitter.com/EIB
https://www.facebook.com/EuropeanInvestmentBank
https://www.youtube.com/user/EIBtheEUbank
https://www.eib.org/en/
mailto:info@eib.org
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