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Investeringsfonden EFSI syftar till att sätta outnyttjade resurser i arbete. Det 

kan knappast vara rimligt att mer än 23 miljoner arbetsvilliga EU-medborgare är 

sysslolösa samtidigt som behoven av ny infrastruktur och klimatomställning är 

så stora som nu. Därför finns det skäl att glädjas åt en mer expansiv ekonomisk 

politik i EU.  › Sid 15

Dessvärre kan EFSI innebära mer av den politik som lett till att skattebetalarna 

tar notan vid förluster och privata investerare tar vinsterna, eftersom idén är att 

privata investerare ska lockas genom att offentliga medel investeras med högre 

risk. Att den offentliga sektorn tar förlusterna och den privata sektorn tar vinster-

na har präglat tiden sedan finanskrisen bröt ut 2008. › Sid 17–18

För att EFSI ska lyckas ordna fram så 

mycket pengar som utlovats – 315 miljar-

der euro – krävs att privata investerare tror 

på möjligheten att tjäna pengar i europeis-

ka projekt. Det ligger utanför EU:s makt att 

bestämma var privata pengar ska inves-

teras, och det återstår därför att se om 

projektet kommer lyckas. › Sid 17

Även om behoven av investeringar är 

stora i Sverige, så är EFSI inte rätt väg att 

gå för den svenska regeringen om man vill 

få till stånd investeringar på hemmaplan. 

Den svenska regeringen kan låna billigare 

än vad EFSI kan, och bör ha bättre koll än 

Bryssel och Luxemburg på vilka investe-

ringar som är viktigast att genomföra i 

Sverige. › Sid 22–23
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Vänd! Fler bulletpoints på nästa sida

Rapporten går 

igenom förutsätt-

ningarna för den 

Europeiska Fonden 

för Strategiska 

Investeringar 

(EFSI) att få igång 

EU:s ekonomi och diskuterar för- och 

nackdelar med ett svenskt deltagan-

de i finansieringen av fonden. Rap-

porten utreder också om EFSI bör ses 

som ett uttryck för den keynesianska 

stimulanspolitikens återkomst.
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Det främsta argumentet för Sverige att bidra med pengar till EFSI är att visa so-

lidaritet med resten av EU. EFSI skulle kunna innebära en viss omfördelning från 

de rika länderna i norra Europa till de fattigare länderna i södra Europa, vilket kan 

vara nödvändigt för att unionen ska förbli någorlunda enad och välfungerande. 

Men en solidarisk omfördelning kan också innebära föredelar för norra Europa på 

sikt. Med tanke på att mer än hälften av den svenska exporten går till Euroområ-

det är det av yttersta vikt att euroområdet är fortsatt ekonomiskt starkt. Förhopp-

ningsvis kan EFSI bidra till det. › Sid 25
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