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Belwind är Belgiens största energiprojekt med 
55 turbiner i Nordsjön. EIB är den största 
finansiären inom vindkraft med lån som 

uppgick till 1,7 miljarder euro under 2011. 
Klimatåtgärder står för en tredjedel av  

EIB:s totala utlåning.
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Nyckeltal 2011

Utlåning till klimatåtgärder stod för närmare en tredjedel av bankens totala utlåning  
och uppgick till 18 miljarder euro.

EIB finansierade installationen av vind– och solenergianläggningar med en kapacitet  
på över 4 000 megawatt som kommer att producera ren el för över 2 miljoner  hushåll.

EIB lånade ut närmare 11 miljarder euro till transportnät som förbinder 
olika delar av Europa med varandra.

TGV höghastighetståg, Frankrike

ENBW Baltic 1 vindkraftpark, Tyskland

EIB:s totala utlåning uppgick till 61 miljarder euro.
EIB finansierade 454 projekt i 70 länder.



Banken investerade omkring 10 miljarder euro   
kunskapsekonomin.

Finansieringen till 
de EU-regioner som 

drabbats hårdast 
av den ekonomiska 

och finansiella 
krisen uppgick till   

20 miljarder 
euro.

74 regioner erhöll  
sammanhållningslån  

från EIB.

120 000 små och medelstora företag i 
Europa erhöll finansiering från EIB-gruppen.

EIB-gruppens totala finansiering till små och 
medelstora företag inom EU uppgick till  

13 miljarder euro.

Universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, Sverige
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verksamhet, gav EIB sitt hittills största bidrag till 
realekonomin. 60 miljarder euro lånades ut till 
små, medelstora och stora företag, initiativtaga-
re till infrastruktur och offentliga myndigheter på 
förmånliga villkor och med långa löptider (den 
största lånevolymen för detta ändamål bland alla 
multilaterala finansinstitut). EIB finansierade ban-
brytande projekt som flyttar fram kunskapsgrän-
sen och hjälpte dessutom till att bygga forsk-
ningsanläggningar, skolor, vindkraftparker, broar, 
tunnlar, höghastighetståg och motorvägar.

Det svåra ekonomiska klimatet och budgetrestrik-
tionerna inom hela EU gjorde att banken tog fram 
innovativa och kostnadseffektiva mekanismer. EIB 
tog fram mer kapital för att främja innovation, till-
växt och sysselsättning genom att kombinera EU:s 
och medlemsstaternas budgetmedel med EIB-
medel i riskdelnings- och garantimekanismer, vil-
ket utgör den andra pelaren i bankens verksamhet.

I motsats till vad som förutspåddes fortsatte 
inte den ekonomiska återhämtningen i Europa 
under de tolv månader som verksamhetsbe-

rättelsen omfattar, vilket ledde till att EIB för fjär-
de året i rad arbetade i en utmanande miljö. Trots 
denna svåra bakgrund var banken fortsatt välka-
pitaliserad och hade en solid låneportfölj. Ban-
kens försiktiga politik och utmärkta anseende var 
avgörande för att upprätthålla dess högsta kredit-
värdighet. Det fortsatta förtroendet från investe-
rare ledde till låga upplåningskostnader, en viktig 
fördel som också kom kunderna till del.

Under 2011 fortsatte EIB att fullfölja sina tre vik-
tigaste prioriteringar, vilka är att bidra till Europa 
2020-strategin, att hjälpa EU att stanna kvar i led-
ningen för klimatagendan och att stödja EU:s utri-
kespolitiska mål.

Med sin utlåning, som är den första pelaren i bankens  

Presidentens
förord
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Presidentens 
förord

Rådgivning är den tredje pelaren i EIB:s verksam-
het. Tekniskt stöd vid förberedelser och genom-
förande av projekt utgör tillsammans med råd-
givning till lokala myndigheter om hur offentliga 
medel bättre kan utnyttjas ett viktigt instrument. 
Också där bidrog EIB:s anställda till återhämt-
ningsinsatserna med sin kunskap och expertis.

För att kunna låna ut och samtidigt förvalta en väl 
balanserad blandning av medel och dessutom bistå 
med råd måste banken självklart säkra finansiering-
en. EIB – som är världens största överstatliga emit-
tent – lånade upp 76 miljarder euro på kapitalmark-
naderna. Nästan hälften av detta belopp kom från 
investerare utanför Europa, vilket visar på deras fort-
satta förtroende i EU i stort och i EIB i synnerhet.

De imponerande resultat som uppnåddes under 
2011, särskilt från transaktionerna inom EU, bekräf-
tade att banken är ett viktigt instrument för Europas  

beslutsfattare i deras återhämtningsinsatser. Trots 
svåra förutsättningar uppnåddes eller överträffa-
des målen för alla verksamhetens prioriteringar. EIB 
stod bakom alla EU:s medlemsstater och hade ett 
nära samarbete med Europeiska kommissionen, 
Europeiska rådet och Europaparlamentet för att 
främja tillväxt i hela EU med riktade investeringar i 
drivkrafter viktiga för ekonomisk tillväxt. På så sätt 
förvaltar banken långsiktiga investeringar för fram-
tida generationer av européer.

Trots att 2011 var ett svårt år fortsatte Europeiska 
investeringsbanken att uppfylla sina åtaganden att stödja  

hållbar tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning genom våra 
investeringar. Från Aten till Zaragoza har vi arbetat för den 

europeiska ekonomin, och utanför EU hjälpte vi till att 
 främja EU:s mål. 

Werner Hoyer
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E IB undertecknade finansieringsavtal 
till ett värde av totalt 61 miljarder euro 
under 2011 vilket innebar en successiv 

återgång till utlåningsnivåerna före 2008, 
efter att banken satsat exceptionellt mycket 
på utlåning under 2008, 2009 och 2010.

Banken fortsatte att stödja Europas över-
gång till en smartare, grönare och mer 
hållbar ekonomi. EIB utnyttjade sina fi-
nansiella och tekniska fackkunskaper för 
att bidra till förbättrad finansiering inom 
områden som behöver stöd, exempelvis 
svagare regioner och randområden, så att 
viktiga investeringar fortsätter även under 
ovanligt svåra ekonomiska förhållanden. 
Samtidigt erbjöd banken riktat stöd till de 
största drivkrafterna för tillväxt, bland an-
nat små och medelstora företag, innova-
tion samt projekt inom klimatåtgärder och 
infrastruktur.

När statsskuldkrisen förvärrades lämnade 
EIB särskilt stöd till länder och regioner som 
har begränsad tillgång till kapitalmarkna-
derna genom att öka befintliga resurser, ex-
empelvis EU:s strukturfonder, så att viktiga 
investeringar kunde fortsätta.

Under de kommande åren kommer EIB:s 
strategi att vara inriktad på tillväxt och sys-
selsättning, ekonomisk sammanhållning 
och klimatåtgärder. Banken kommer även 
fortsättningsvis att prioritera projekt där 
dess finansiering har störst inverkan på real-
ekonomin. Med sina skräddarsydda pro-
dukter kan banken bemöta behoven inom 
specifika sektorer och bidra till att befintliga 
resurser kan utnyttjas maximalt. EIB kom-
mer att fortsätta att ytterligare utveckla ge-
mensamma åtgärder med Europeiska kom-
missionen och utnyttja sina fackkunskaper 
och resurser för att stödja EU:s politiska mål.

Ökad
tillväxt- och 
sysselsättningspotential  
i EU

EIB fortsatte även under 2011 att vara 
en stark och tillförlitlig samarbetspartner 

för såväl initiativtagare som 
partnerorganisationer med inriktning  
på projekt som har störst inverkan på 

Europas tillväxt- och 
sysselsättningspotential.



Europas övergång till en 
smartare, grönare och mer 

hållbar ekonomi  
befästs med totalt   

61 miljarder euro   
i finansieringsavtal.
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D en ekonomiska krisen har drabbat de sva-
gare EU-länderna särskilt hårt och lett till 
ökande skillnader. Banken har tagit hänsyn 

till dessa mer heterogena situationer bland med-
lemsstaterna. Utlåningen till svagare regioner bi-
drar till att stärka EU:s uppbyggnad och främja en 
mer balanserad utveckling.

Under 2011 uppgick beviljade lån till stöd för kon-
vergensregionerna till över 20 miljarder euro, vil-
ket är mer än en tredjedel av EIB:s totala utlåning 
inom EU. Fokus ligger här huvudsakligen på att fi-
nansiera grundläggande infrastruktur som krävs 

Under 2011 lånade EIB ut 
över 20 miljarder euro till stöd 
för projekt som främjar tillväxt 

i EU:s regioner med svagare 
ekonomi. Banken bidrar 

också till att maximera 
användningen av offentlig 

finansiering för att övervinna 
brister i åtstramningstider.

Stöd 
till Europas regionala utveckling
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Ökad  
tillväxt- och sysselsättningspotential i EU

för att dra till sig företag och därmed skapa sys-
selsättningsmöjligheter, erbjuda stöd till inno-
vativa företag och små och medelstora företag, 
utveckla tjänster inom informationssamhället, 
förbättra stadsmiljön och påskynda integrationen 
av avlägsna regioner genom att bygga transeuro -
peiska nät. EIB stöder investeringar och initiativ 
för att hjälpa de regioner som har drabbats hår-
dast under den ekonomiska nedgången att återi-
gen få en hållbar tillväxt.

Banken anpassar sin verksamhet till den föränderli-
ga ekonomiska miljön, särskilt som statsskuldkrisen  

och osäkerheten på marknaden påverkar dess 
verksamhetsförutsättningar i vissa länder. Struk-
turfondsmedel beviljas endast om lokala myn-
digheter först kan satsa egna pengar. Projekten 
behöver därför få viss lokal finansiering först (van-
ligtvis halva värdet av det föreslagna projektet 
och oftast från offentliga myndigheter). I åtstram-
ningstider har det visat sig svårt för vissa med-
lemsstater att finansiera sitt eget bidrag, vilket har 
äventyrat genomförandet av investeringar som 
skulle kunna öka ländernas tillväxtpotential.

Strukturprogramslånen finansierar delar av stats-
budgetens bidrag till investeringar inom en rad 
olika prioriterade projekt, vilka erhållit stöd i form 
av subventioner från Europeiska unionens struk-
turfonder. EIB:s förhandsfinansiering av ländernas 
bidrag spelar därför en viktig roll för att stabilisera 
investeringsflödet samt trygga tillväxt och syssel-
sättning. Under 2011 uppgick strukturprograms-
lånen till cirka 1,6 miljarder euro, vilket innebar att 
viktiga investeringar inom transport, hälsovård, 
informations- och kommunikationsteknik, vat-
ten- och avfallsinfrastruktur liksom landsbygds-
utveckling, energieffektivitet och förnybar energi 
kunde genomföras i länder som Portugal, Ungern  
och Polen.

EIB:s ramlån på totalt 2,8 miljarder euro bidrog till 
att stödja viktiga investeringar i nio konvergenslän-
der i hela EU.
 

Prioriterat stöd till mindre utvecklade 
regioner

EIB erbjuder också tekniskt stöd för att hjälpa ny-
are medlemsstater att utnyttja struktur- och sam-
manhållningsfonder. Det sker genom särskilda 
initiativ som har inrättats i samarbete med Euro-
peiska kommissionen.

Ett exempel på detta är JASPERS-initiativet för 
gemensamt stöd till projekt i de europeiska re-
gionerna. Initiativet som förvaltas av EIB och fi-
nansieras gemensamt av Europeiska kommis-
sionen, Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling och den tyska utvecklingsbanken  

74 regioner erhöll 
konvergenslån  

från EIB.
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Kreditanstalt für Wiederaufbau, erbjuder tekniskt 
stöd till mottagarländerna för EU:s strukturfon-
der för att hjälpa dem att utarbeta solida infra-
strukturförslag. Sedan initiativet inleddes 2006 
har totalt 172 JASPERS-stödda projekt i 13 län-
der godkänts, till ett värde av 63,7 miljarder euro 
i investeringar, varav närmare 13 miljarder euro 
enbart under 2011. JASPERS stöd utvidgades re-
dan 2011 till Kroatien, trots att landet ännu inte är 
medlem i EU.

Satsning på gränsöverskridande 
regionalt samarbete

Vissa regioner i Europa har ett nära samarbete i frå-
gor av gemensamt intresse och EU:s strukturfonder 
uppmuntrar sådant territoriellt samarbete.

EIB stöder även regionala initiativ som förenar 
EU:s medlemsstater och partnerländer. I Öster-
sjöregionen stöder EIB projekt som förbättrar den 
allmänna hållbarheten i regionen som omfattar 
Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Danmark, Fin-
land, Tyskland (Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern och Schleswig-Holstein), Polen och Ryss-
land. Stödet är här inriktat på att göra regionen 
miljömässigt hållbar, konkurrenskraftig och till-
gänglig, men det handlar även om att förebygga 
risker. Under 2011 stödde banken 62 projekt med 
totalt 8 miljarder euro i lån i Östersjöregionen.

Med Östersjöregionen som förebild inrättades 
strategin för Donauregionen under 2011. Även 
den innehåller särskilda investeringar med ge-
mensamma målsättningar, och omfattar länder 
och regioner från Tyskland (Baden-Württemberg 
och Bayern), Österrike, Ungern, Tjeckien, Slova-
kien, Slovenien, Bulgarien och Rumänien till Ser-
bien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Molda-
vien och Ukraina. Under 2011 stödde banken 
89 projekt med totalt 10 miljarder euro i lån till 
Donauregionen.

Finansiering till de 
konvergensregioner i 

Europeiska unionen som 
drabbats hårdast av den 

ekonomiska och finansiella 
krisen uppgick till över  

20 miljarder euro.
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Ökad  
tillväxt- och sysselsättningspotential i EU

1 – Tunnelbanan i Porto, Portugal

2 – Stora Enso pappersbruk, Sverige

  JASPERS – Gemensamt stöd till projekt i de europeiska 
regionerna 
(EIB, Europeiska kommissionen, Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling samt KFW Bankengruppe)

  JESSICA – Gemensamt europeiskt stöd till hållbara 
investeringar i stadsområden 
(EIB, Europeiska kommissionen och Europarådets 
utvecklingsbank)

   JEREMIE – Gemensamma europeiska resurser för 
mikroföretag till medelstora företag 
(EIF och Europeiska kommissionen)

   JASMINE – Gemensamma åtgärder till stöd för 
mikrofinansinstitut i Europa 
(EIF och Europeiska kommissionen) 

1

2
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U nder rådande ekonomiska förhållanden har 
små och medelstora företag fortsatta svårig-
heter att hitta finansiering till acceptabla vill-

kor. För att främja en sådan avgörande del av den 
ekonomiska strukturen avsätter EIB omkring 18 % 
av sin utlåning till de små och medelstora företagen.

Riktat stöd till mindre företag

Genom sitt samarbete med ett etablerat nätverk av 
lokala partnerbanker bidrar EIB till att förbättra de 
små och medelstora företagens tillgång till finansie-
ring. Banken undertecknade lån till små och medel-
stora företag som uppgick till totalt 9,6 miljarder 
euro under 2011, varav 8,8 miljarder euro inom EU. 
De mellanhänder som EIB samarbetar med förut-
sätts vidarebefordra de medel som banken erbjuder 
enligt gynnsamma villkor till små och medelstora 
företag, och samtidigt bidra med samma belopp ur 
egna medel. Varje euro som EIB tillhandahåller inne-
bär därför att den finansiering som erbjuds små och 
medelstora företag flerdubblas.

EIB-gruppen (EIB och EIF) utvecklar även nya struk-
turer för att tillhandahålla ytterligare medel till små 
och medelstora företag i länder med särskilda likvi-
ditetsproblem, exempelvis Grekland, Portugal och 
länderna på västra Balkan.

Mikroföretag och små och 
medelstora företag är 

drivkrafterna för ekonomisk 
tillväxt och skapande av 

sysselsättning i Europa. Under 
2011 stödde EIB-gruppen 
– både EIB och EIF – cirka  

120 000 små och  
medelstora företag.

Finansiering
av små och medelstora företag
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Ökad  
tillväxt- och sysselsättningspotential i EU

Stöd till medelstora företag

Banken försöker utvidga tillgången till finansiering 
under utmanande ekonomiska förhållanden och 
gjorde sin utlåning via mellanhänder tillgänglig ock-
så för medelstora företag. Dit räknas företag som har 
mer än 250 anställda men färre än 3 000. Den här 
nya produkten för medelstora företag är tillgänglig 
under en inledande försöksperiod åren 2011–2012. 
Enbart under 2011 tecknades sådana lån till medel-
stora företag till ett värde av 800 miljoner euro. EIB 
utvidgade nyligen sitt stöd till medelstora företag till 
att även omfatta kandidatländer och potentiella kan-
didatländer. Exempelvis har ett nytt lån på 150 mil-
joner euro tecknats under 2011 som ger ett välkom-
met lyft för små och medelstora företag i Turkiet.

Skräddarsytt stöd från Europeiska 
investeringsfonden

Europeiska investeringsfonden (EIF), som tillsam-
mans med EIB utgör EIB-gruppen, är bankens sär-
skilda organ för små och medelstora företags riskfi-
nansieringsåtgärder. Fonden stöder mindre företag 
med hjälp av eget kapital (riskkapital och tillväxt-

EIB-gruppen tillhandahöll 13 miljarder euro i finansiering till  
små och medelstora företag.

1 – Återvinningsföretaget Need a Skip, Förenade kungariket

2 – Noor East marmortillverkning, Egypten

1

2
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kapital) och garantiinstrument via ett brett utbud 
av finansinstitut. Under 2011 mer än fördubblades 
garanti- och finansieringsåtagandena jämfört med 
2010, vilket mobiliserade nya lån på över 7,5 miljar-
der euro till små och medelstora företag.

EIF erbjuder eget kapital för att förbättra tillgänglig-
heten till riskkapital för innovativa små och medel - 
stora företag med hög tillväxt, men tittar även på fö-
retagens lånebehov eftersom många små och medel - 
stora företag söker finansiering via denna mer tradi-
tionella väg. EIF erbjuder garantier och kreditförstärk-
ningar genom värdepapperisering för att förbättra de 
finansiella mellanhändernas utlåningskapacitet. EIF 
använder antingen sina egna medel eller sådana som 
ställs till förfogande av uppdragsgivare, exempelvis 
EIB, Europeiska kommissionen eller tredje part.

EIF erbjuder även förvaltning och rådgivning när det 
gäller fonder som investerar i andra fonder för att bi-
dra till att effektivisera EU:s finansiering genom att 
dra till sig kapital från andra investerare för regional 
utveckling. Under 2011 inrättade EIF därför ett antal 
partnerskap med offentliga och privata enheter och 
landspecifika fonder som investerar i andra fonder.

Initiativet för gemensamma europeiska resurser för 
mikroföretag till medelstora företag, JEREMIE, stö-
der ekonomisk utveckling i utvalda europeiska re-
gioner där små och medelstora företag har särskilt 
svårt att få tillgång till finansiering. I stället för att 
erbjuda bidrag kan nationella och regionala myn-
digheter använda JEREMIE för att utnyttja medel 
som Europeiska regionala utvecklingsfonden stäl-
ler till förfogande, i form av marknadsstyrda finan-
siella instrument, och utnyttja deras självfinansie-
rande utformning. Under 2011 godkändes två nya 
regionala fonder med Kalabrien (Italien) och Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur (Frankrike), och det tota-
la antalet förvaltningsfonder som förvaltas av EIF i  
11 europeiska länder uppgår därmed till 14 och 
omfattar över 1 miljard euro.

EU:s mikrofinanseringsinstrument Progress, som fi-
nansieras gemensamt av EIB och Europeiska kommis-
sionen och förvaltas av EIF, bidrar till att öka tillgäng-
ligheten till finansieringen för grupper och enskilda 
som inte har tillgång till det traditionella banksyste-
met. Under 2011, som var mikrofinansieringsinstru-
mentet Progress första hela verksamhetsår, teck-
nades 17 transaktioner, med totala åtaganden på  

1 2 3
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Ökad  
tillväxt- och sysselsättningspotential i EU

67 miljoner euro, vilket gör EIF till en av de största le-
verantörerna av mikrofinansiering inom EU.

EIF tillhandahåller även tekniskt bistånd och finansiellt 
stöd via andra program och initiativ för mikrofinan-
siering. Inom JASMINE-initiativet erbjuder fonden fi-
nansiering ur EIB:s medel till andra mikrofinansinstitut 
och mikrokreditleverantörer än banker, men även tek-
niskt bistånd från Europeiska kommissionens resurser. 
Inom ramen för JASMINE erhöll exempelvis 25 mikro-
finansinstitut 10 kreditvärderingsrapporter, 15 utred-
ningsrapporter och 250 utbildningsdagar under 2011.

Innovativa lån till innovativa små och 
medelstora företag

Innovativa små och medelstora företag som är nystar-
tade eller befinner sig på ett tidigt stadium har särskilt 
svårt att få lån. För att ytterligare förbättra tillgången 
till lånefinansiering för små och medelstora företag 
inom forskning, utveckling och innovation under 
2011 ombads EIF därför att förvalta en särskild garan-
tiprodukt som ingår i det förnyade innovativa Finan-

Små och medelstora 
företag står för över 

två tredjedelar av 
sysselsättningen inom 

den privata sektorn i 
Europa. Totalt   

120 000 små 
och medelstora 

företag erhöll stöd 
från EIB-gruppen 

under 2011.

sieringsinstrumentet för riskdelning, som inrättats 
gemensamt av EIB och Europeiska kommissionen (se 
nästa kapitel). Produkten bygger på framgångarna 
med lånen på 7 miljarder euro till projekt – som inne-
fattar många stora och medelstora företag – som se-
dan 2007 har bidragit till att öka FoU i Europa.

Det nya riskdelningsinstrumentet är avsett för finan-
sieringsbehovet och hjälper dessa dynamiska och 
snabbväxande små och medelstora företag att starta 
och få verksamheten att växa. Ändringen i den befint-
liga överenskommelsen om finansieringsinstrumen-
tet för riskdelning undertecknades 2011 vid det första 
innovationskonventet i Bryssel. Den förväntas bidra 
med omkring 1 miljard euro till små och medelstora 
företag fram till slutet av 2013. EIF erbjuder bankerna 
en garanti för en del av deras nya lån och leasing till 
innovativa små och medelstora företag, vilket gör att 
bankerna kan låna ut mer och till attraktivare räntor.

1 – Greenmeadow Stores, Förenade kungariket

2 – LANXESS AG, Tyskland

3 – FoU hos Danisco, Danmark

4 – Bl Aino bokbindning

5 – Spectrum Dynamics bildteknik, Israel

4 5
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I nvesteringar i forskning, utveckling och innova-
tion – från prototyper och demonstrationsan-
läggningar till den första kommersialiseringen 

– är liksom investeringar i utbildning och informa-
tions- och kommunikationsteknik viktiga drivkraf-
ter för smart tillväxt, eftersom dessa gynnar utveck-
lingen mot en ekonomi baserad på kunskap och 
innovation i enlighet med EU 2020-flaggskeppsi-
nitiativet. Enbart under 2011 investerade EIB om-
kring 10 miljarder euro i EU:s kunskapsekonomi.

Investeringar i 
kunskapsekonomin är 
avgörande för Europas 

produktivitet och bidrar till att 
säkra konkurrenskraft och 
arbetstillfällen i framtiden. 
Under 2011 satsades över  

10 miljarder euro på innovation,  
utbildning och ny teknik inom EU.

Ökad
innovation

Tekniska framsteg inom allt från bioteknik till mil-
jöförbättringar säkerställer att EU:s forsknings- och 
utvecklingssektor ligger på toppnivå och tillför ock-
så mervärde genom att bidra till att förbättra män-
niskors tillvaro. Via forskningsprogram bidrar EIB till 
att finansiera FoU vid akademiska institutioner, men 
banken betonar också starkt den privata sektorns 
innovation och kunskapsöverföring mellan sektorer. 
Ren teknik, från energieffektiva motorer till innova-
tiva förnybara energikällor såsom väte, sol och vind, 
hör till områden där Europa går i spetsen.

EIB ger exempelvis stöd till den franska koncer-
nen Bollores program för forskning, utveckling och 
innovation om elfordon och lagring av el för deras 
batterier. Ett annat lån stöder Ion Beam Applica-
tions forskningsinfrastrukturprojekt inom området 
cancerdiagnostik och protonterapi i Belgien.

Satsning på investeringar med högt 
mervärde

Banken inriktar sin utlåning på projekt med högre 
mervärde inom prioriterade tekniker som motive-
rar stöd på EU-nivå. Ett flaggskeppsinitiativ på detta 
område är Finansieringsinstrumentet för riskdel-
ning. Detta gemensamma initiativ av EIB och Euro-
peiska kommissionen bidrar till att trygga finansie-
ring av FoU-projekt som på grund av sin riskprofil 
annars skulle ha svårt att skaffa finansiering till ac-
ceptabla villkor.

Sedan instrumentet inrättades 2007 har det bi-
dragit till att omvandla goda idéer till faktisk verk-
samhet genom att tillhandahålla lån till ett värde 
av över 7 miljarder euro till 75 företag. I slutet av 
2011 beslutade EIB och Europeiska kommissionen 
att behålla instrumentet till slutet av EU:s budget-
period (2007-2013). I det nya instrumentet betonas 
särskilt tillhandahållande av finansiering för forsk-
ningsinfrastruktur och mindre företags FoU som 
förvaltas av Europeiska investeringsfonden, som 
är EIB-gruppens särskilda organ för finansiering av 
innovativa små och medelstora företag. Program 
för läkemedelsforskning vid Laboratoires Pierre  

Avancerad teknik hos Trelleborg, Sverige
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Fabre i Frankrike erhöll stöd från EIB i form av  
100 miljoner euro i lån inom ramen för instrumen-
tet. Tolv företag och forskningsinfrastrukturer er-
höll totalt 1 miljard euro i finansiering inom Finan-
sieringsinstrumentet för riskdelning under 2011.

Supersnabbt internet – nyckeln till 
långsiktig tillväxt

Internetbaserad informations- och kommunika-
tionsteknik ligger bakom hälften av EU:s produkti-
vitetsökning de senaste 15 åren. Trenden kommer 
sannolikt att accelerera i takt med att allmän tillgång 
till bredband betraktas som en förutsättning för att 
fullt ut kunna utnyttja kunskapsekonomins fördelar.

Tillgång till supersnabbt internet är en av huvud-
målsättningarna för Europas så kallade digitala 
agenda som är utformad för att anpassa EU till till-
växt baserad på digital innovation. En viktig mål-
sättning för banken är därför att infrastruktur för 
informations- och kommunikationsteknik som 
höghastighetsinternet blir tillgängligt liksom finan-
siering av projekt som möjliggör produktinnova-
tion baserad på denna teknik. Investeringarna i in-
formations- och kommunikationsteknik uppgick 
under 2011 till cirka 4 miljarder euro.

Förbättrad utbildningskvalitet

EIB stöder investeringar som förbättrar utbild-
ningskvaliteten, särskilt genom att upprusta ut-
bildningsinfrastruktur och forskningsanläggning-
ar. Banken främjar också det europeiska högre 
utbildningsområdet och europeiska forsknings-
området som bidrar till att integrera de veten-
skapliga resurserna. Detta innefattar att erbjuda 
finansiellt stöd till investeringar i skolor och uni-
versitetsanläggningar men även till reformer med 
inriktning på kvalitet och konkurrenskraft för uni-
versitets- och högskoleutbildning. Banken upp-
muntrar även rörlighet bland studenter, forskare 
och akademiker genom att stödja relevanta na-
tionella program och efterfrågesidans åtgärder 
via anpassade system för studielån. Investeringar 

krävs också för att överbrygga klyftan mellan den 
akademiska världen och affärsföretag för att främ-
ja innovation via tekniköverföringsinitiativ.

I Spanien stöder EIB investeringsprogram som är 
utformade för att främja kunskapsekonomin och 
hållbara samhällen i Baskien. Under 2011 bidrog 
EIB även till att finansiera vidareutveckling vid 
University College Dublin i Irland och omstruktu-
rering av de två stora campusområdena vid Uni-
versity of Strathclyde i Skottland. Universiteten i 
Leuven i Belgien och Castilla-La Mancha i Spanien 
hör till de åtta universitet som också erhöll finan-
siering från EIB under 2011.

  Vid EIB:s ekonomi- och finanskonferens 
2011 identifierades också produktivitet och 
supersnabbt internet som viktiga drivkrafter 
för långsiktig tillväxt i Europa. Närmare 100 
akademiker och företrädare för offentliga 
institutioner, regeringar och industrier deltog 
i konferensen och betonade att ekonomisk 
dynamik och IT-investeringar kompletterar 
varandra när det gäller att öka produktiviteten. 
Forskning som EIB presenterade på konferensen 
visade att en övergång till nästa generations 
supersnabba nät kan kräva omkring 200 miljarder 
euro i infrastrukturinvesteringar.

Sedan 2000 har EIB lånat ut över   
110 miljarder euro till projekt inom 

kunskapsekonomin i EU  – 10 miljarder euro 
enbart under 2011.



18 Verksamhetsberättelse 2011

E IB är en naturlig finansieringspartner för stor-
skaliga investeringar i transportnät på grund 
av sin storlek och sitt långsiktiga perspek-

tiv. Under 2011 stödde EIB totalt 37 projekt inom 
transportinfrastruktur som kopplade samman 
människor i 13 länder i EU.

EIB har investerat i Europas transportförbindelser 
i över femtio år. Sedan de transeuropeiska näten 
(TEN-T) på 1990-talet blev en av EU:s viktigaste pri-

TAV höghastighetståg, Italien

Utbyggnaden av nät för den 
europeiska inre marknaden 

bidrar till att trygga 
konkurrenskraften för Europas 

industri och tjänstesektor. 
Under 2011 lånade EIB ut 

närmare 11 miljarder euro till 
stora transportnät inom EU.

Ett
sammankopplat Europa

oriteringar har banken tillhandahållit över 100 mil-
jarder euro i finansiering. Ett starkt transportnät av 
järnvägar, motorvägar och vattenvägar över hela 
Europa är avgörande för människors fria rörlighet 
och för att säkerställa handelsflöden både inom 
och utanför unionen. Europa förbinds nu av fem 
miljoner km vägar, inklusive cirka 70 000 km mo-
torvägar, cirka 200 000 km järnvägslinjer och över 
40 000 km farbara inre vattenvägar.

Under 2011 stod järnvägsprojekt för mer EIB-fi-
nansiering än investeringar i vägar med 4,3 miljar-
der euro respektive 3,4 miljarder euro. Stora lån till 
höghastighetsjärnvägar undertecknades för att fi-
nansiera uppförandet av linjerna Milano-Neapel, 
Tours-Bordeaux, Lorraine-Strasbourg och Storbri-
tannien-Loiredalen samt inköp av nya tåg för linjer-
na Gdansk-Warszawa och Krakow-Katowice. Trans-
porter på vattenvägar erhöll omkring 625 miljoner 
euro i lån i och med undertecknandet av finansie-
ringen för att bygga världens största sluss i Antwer-
pens hamn, som är ett stort transportcentrum.

Och investeringsbehoven är fortsatt höga. Under rå-
dande ekonomiska omständigheter kan emellertid  
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Apollobron, Slovakien

EIB stödde  37 projekt inom transportinfrastruktur som 
kopplade samman människor i  13 länder i EU. 

finansiering av infrastruktur utgöra en börda för of-
fentliga investerare. För att stabilisera investering-
arna långsiktigt har EIB i större utsträckning satsat 
på att finansiera infrastrukturprojekt med ett starkt 
mervärde för samhället i stort, liksom att tillhanda-
hålla sina expertkunskaper för att dra till sig ytterli-
gare finansiering från investerare.

Ökad tillväxtpotential i Europa

Partnerskap som kombinerar offentlig och privat fi-
nansiering kan bidra till att överbrygga finansierings-
klyftor. Även om antalet partnerskap mellan den of-
fentliga och privata sektorn har minskat under krisen 
fortsätter de att spela en viktig roll för investeringar, 
särskilt när det gäller transportnät. Under 2011 gick 
närmare en tredjedel av EIB:s transportfinansiering till 
partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. EIB 
har betydande erfarenhet och expertkunskaper på 
detta område, delvis tack vare det europeiska centru-
met för expertis inom offentliga-privata partnerskap, 
som är ett gemensamt initiativ mellan EIB, Europeis-
ka kommissionen och EU:s medlemsstater och kandi-
datländer och omfattar ett nätverk av 35 medlemmar. 
Centrumet ökar möjligheten för medlemmarna från 
den offentliga sektorn att genomföra transaktioner 
mellan offentliga och privata aktörer genom att dela 
med sig av erfarenheter och expertkunskaper, samt 
ta fram strukturerade synsätt för att identifiera bästa 
praxis inom områden av gemensamt intresse. Efter 
önskemål från flera partnerländer under 2011 utöka-
de banken stödet inom centrumet till att även omfat-
ta partnerländer i Medelhavsområdet.

Europeiska kommissionen och EIB utvecklar också 
initiativet med projektobligationer som syftar till 
att öka finansieringen av långsiktiga infrastruktur-
projekt genom att dra till sig kapital från institutio-
nella investerare, exempelvis pensionsfonder och 
försäkringsbolag. Projektobligationer, som inte ska 
förväxlas med de euroobligationer som för närva-
rande diskuteras, syftar till att göra det möjligt för 
projektföretag att själva emittera obligationer med 
god kreditriskvärdering. Det sker med hjälp av ett 
riskdelningssystem från Europeiska kommissionen 
och EIB för att höja kreditvärderingen för obligatio-
ner med förmånsrättsordning, s.k. senior bonds, till 
en tillräckligt hög nivå för att attrahera institutio-
nella investerare. EU:s budgetresurser kan därmed  

användas effektivare och värdefulla projekt genom-
föras snabbare än annars.

Ett offentligt samråd kring initiativet om projekt-
obligationer genomfördes under 2011. Senare un-
der året presenterade Europeiska kommissionen 
fonden för ett sammankopplat Europa, som är en 
fond på 50 miljarder euro för att förbättra Europas 
transport- och energinät samt digitala nät mellan 
2014 och 2020, som bör innefatta initiativet med 
projektobligationer i avvaktan på att EU:s med-
lemsstater godkänner det. Projektobligationer 
skulle enligt ett förslag börja testas under en pilot-
fas 2012-2013 och förvaltas av EIB. Studien skulle 
fokusera på projekt inom minst en av de tre utval-
da sektorerna transport, energi och bredband.
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E nligt Europeiska kommissionen är EU:s ener-
giinvesteringsbehov i storleksordningen en 
biljon euro under de närmaste tio åren. I takt 

med att investeringsbehoven har stigit har EIB 
ökat sin utlåning till EU:s energiprojekt avsevärt, 
från lån till ett värde av 9 miljarder euro som teck-
nades under 2008 till över 11 miljarder euro under 
2011. Energirelaterad finansiering står för 20 % av 
EIB:s totala utlåning i Europa.

Närmare hälften av EU:s energiinvesteringsbe-
hov bör tillgodoses genom kapitalinvesteringar i 
energinät. EIB spelar en mycket viktig roll när det 
gäller finansiering av energiinfrastruktur och har 
blivit den största långivaren för investeringar i el-
överföringsnät i Europa. Finansiering för att stödja 
energidistributionsnät, inbegripet elnät och infra-
struktur för transport av naturgas, står för över en 
tredjedel av EIB:s utlåning till energiområdet, med 
4 miljarder euro under 2011.

Rotterdams hamn, Nederländerna

Genom att stärka Europas 
energisektor hjälper banken 

EU att uppnå sina politiska 
mål för hållbarhet, 

konkurrenskraft och 
leveranssäkerhet. Med 11 
miljarder euro i lån under 

2011 står stödet till 
energiprojekt för över 20 % 

av EIB:s utlåning inom EU.

Stärkt
energisektor i Europa 
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ENEL energi, Italien

Investeringar i nät för att upprusta eller ersätta 
befintliga tillgångar stärker den inre marknaden. 
Stöd till smarta nät och förbättrad lagring av en-
ergi bidrar också till att förbättra användningen 
av förnybar el.

Tryggade leveranser i Europa

Stora energiinfrastrukturprojekt som tecknades 
under 2011 innefattar uppförande av ett system 
för överföring av naturgas och den första termina-
len för kondenserad naturgas i Polen, förstärkning 
och utvidgning av eldistributionsnät i hela Ita-
lien, upprustning av nät på Irland, i Spanien och 
Portugal, uppförande av en ny transmissionslänk 
mellan Frankrike och Spanien samt anslutning av 
vindkraftverk till havs till elnätet i Nederländerna 
och Storbritannien.

Banken har minskat sin finansiering till sektorerna 
för utvinning av kolväten – som anses mer koldi-
oxidintensiva – och som sedan 2005 har erhållit 
mindre än 1 procent av EIB:s lån på energiområ-
det. Inom raffinaderisektorn är bankens finansie-
ring dessutom koncentrerad till energieffektivitet 
och omställningsprojekt, och inga lån ges till ka-
pacitetsökning. EIB har också valt ett mer selektivt 
synsätt när det gäller att finansiera koldioxidin-
tensiv elproduktion. Bankens finansierar exempel-
vis endast kraftstationer för kol/lignit som ersätter 
befintliga anläggningar, använder bästa tillgäng-
liga teknik, är redo för avskiljning av koldioxid och 
dessutom resulterar i att minst 20 % av koldioxid-
intensiteten minskar vid kraftproduktionen.

Utlåningen till kraftproduktion inom EU uppgick 
till 4,6 miljarder euro under 2011, varav 80 % stöd-
de förnybar energi, medan 16 % bidrog till att fi-
nansiera kraftproduktion baserad på gas och 1 % 
kraftproduktion baserad på kol eller olja.

Utlåningen till kraftproduktion inom EU uppgick till  4,6 miljarder euro, varav  
80 % stödde förnybar energi.
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EIB hjälpte till att finansiera installationen av mer än   
4 000 MW energikapacitet i vindkraftverk och 

solkraftsanläggningar, som kommer att producera ren 
el till över  2 miljoner hushåll.
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B anken är en av de största finansiä-
rerna av klimatåtgärder. Under 2011 
uppgick finansieringen till cirka 18 

miljarder euro, vilket var nästan en tred-
jedel av den totala utlåningen. EIB tar allt 
större klimathänsyn  i alla sina  insatser.

EIB stödjer EU:s mål för en koldioxidsnål och 
klimattålig tillväxt både inom och utanför EU. 
Som en ledande finansiär som stödjer innova-
tiva, rena tekniker är EIB fast besluten att age-
ra som en katalysator för investeringar.

Banken fokuserar på koldioxidsnåla investe-
ringar som minskar utsläppen av växthus-
gaser och klimattåliga projekt som under-
lättar anpassningen till klimatförändringens 
effekter. Detta återspeglas i EIB:s tillväga-
gångssätt vid utlåning i olika sektorer, i syn-
nerhet energi, transport, vatten, avlopp, 
fast avfall och skogsbruk samt forskning, 
utveckling och innovation. Aspekter kring 
klimatförändringen införlivas i alla EIB:s 
transaktioner, exempelvis genom att främja 
användningen av bästa tillgängliga teknik.

Under de senaste tre åren har banken del-
tagit i ett pilotprojekt för att mäta koldiox-
idutsläppen från EIB:s projekt för att bättre 
kunna följa sin prestanda vad gäller utsläpp 
och besparingar. Under 2011 fortsatte ban-
ken med detta initiativ: 63 projekt ingick, 

vilket motsvarade en total investering på 50 
miljarder euro, varav 27 % finansierades av 
EIB. Dessa projekt förväntas släppa ut upp-
skattningsvis 16 miljoner ton koldioxidekvi-
valenter per år, ungefär samma mängd som 
Luxemburg. Utsläppsminskningarna från 
dessa projekt beräknas till 4 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter per år.
 
EIB är observatör vid FN:s konferens om kli-
matförändringar. Tillsammans med andra 
internationella finansinstitut deltar banken 
aktivt i att inrätta en grön klimatfond, som 
skall kunna hjälpa till att anskaffa cirka 100 
miljarder dollar årligen till 2020 för finansie-
ring av initiativ för begränsning av och an-
passning till klimatförändringen i utveck-
lingsländer i framtiden. Under 2012 kan 
fonden stå till förfogande för utvecklings-
länder som, på grund av sin snabba tillväxt, 
snart kommer att vara de största produ-
centerna av växthusgasutsläpp. Dessa län-
der står ofta inför särskilt svåra utmaningar 
både vad gäller att ta itu med existerande 
klimatrisker och anpassa sig till nya. Banken 
har nyligen tilldelats ytterligare 2 miljarder 
euro för att stödja bekämpningen av kli-
matförändringen utanför EU:s gränser. Un-
der 2011 undertecknade banken stora ram-
lån för att hjälpa till att finansiera viktiga 
klimatinvesteringar i Kina, Indien, Brasilien 
och Sydafrika.

Stöd   
till klimatåtgärder



24 Verksamhetsberättelse 2011

D et behövs uppskattningsvis 450 miljarder 
euro i förnybara investeringar för att upp-
fylla EU:s ambitiösa klimatmål till 2020. EIB:s 

stöd till förnybar energi och energieffektivitet i EU 
har mer än fördubblats under de senaste fyra åren, 
från 3 miljarder euro 2008 till 7 miljarder euro 2011. 
Banken finansierar för närvarande mer än 10 % av 
alla förnybara investeringar i Europa.

Förnybar energi

EIB är den största finansiären av vindkraft i EU. Under 
senare år har banken särskilt ökat sin finansiering av 
vindkraftparker till havs, i synnerhet i Tyskland, För-
enade kungariket, Danmark och Belgien. Med totalt 

Användning
av finansiering för att minska utsläpp

EIB:s lån till förnybar energi 
och energieffektivitet 

bidrar direkt till att minska 
växthusgasutsläppen. 

Stödet till dessa mål 
uppgick till 7 miljarder euro 

under 2011.
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i Spanien och Österrike. Den totala utlåningen till 
vindkraft uppgick till 1,7 miljarder euro under 2011.

Solenergi börjar bli alltmer konkurrenskraftig och 
innovativ. Gemasolar är en mycket innovativ sol-
kraftsanläggning som invigdes under 2011 och är 
belägen i den spanska provinsen Andalusien. Det 
är världens första kommersiella solkraftsanlägg-
ning som kan producera el även utan solsken tack 
vare sin unika teknik. Den är en i en serie av sju 
koncentrerade solkraftsanläggningar och 19 sol-
cellskraftverk som banken finansierat sedan 2006 
på totalt 2,6 miljarder euro. Dessa omfattar sol-
kraftsanläggningar i Spanien, Frankrike och Tjeck-
ien. Det totala stödet till solenergi uppgick till 819 
miljoner euro under 2011.

Energieffektivitet

EIB:s utlåning till energieffektivitet har ökat med 70 %  
sedan 2008, och uppgick till 1,3 miljarder euro un-
der 2011. Energieffektiviteten integreras i alla pro-
jekt som banken utvärderar. Ytterligare effektivitets-
vinster förväntas ske genom riktade investeringar i 
energieffektivitet. EIB:s finansiering av sådana pro-
jekt omfattar både tillgångssidan, som kombikraft 
och fjärrvärme, och efterfrågesidan, huvudsakligen 
isolering av offentliga och privata byggnader.

Bland de investeringar som erhöll stöd från EIB 
under 2011 fanns flera projekt för att förbättra en-
ergieffektiviteten i höghus i den rumänska huvud-
staden Bukarest. Detta kommer att hjälpa till att 
minska energiförbrukningen med cirka 50 % i 600 
höghus som omfattas av programmet för förbätt-
rad uppvärmning.

856 miljoner euro under 2011 var finansieringen av 
kraftgenerering till havs i samma storleksordning 
som finansieringen av landbaserade vindkraftspro-
jekt, som uppgick till 845 miljoner euro. 

Att stödja sådana innovativa tekniker är ännu vik-
tigare då kommersiella långivare endast med stor 
försiktighet börjar bli verksamma i sektorn och fi-
nansieringen anses utgöra ett stort hinder i utveck-
lingen av vindkraft till havs. Dessa projekt är till sin 
natur stora, långsiktiga och tekniskt komplicerade 
investeringar. EIB är därför en naturlig finansiell part-
ner för denna sektor, som förutom finansieringen 
kan dra nytta av bankens tekniska kunnande och 
erfarenhet, då den har medfinansierat cirka en tred-
jedel av alla europeiska projekt. Stora landbasera-
de projekt under 2011 inkluderar vindkraftparker  

EIB är den ledande finansiären av vindkraft, med 
finansiering på 1,7 miljarder euro under 

2011. Vindkraft var också temat för EIB-forumet 
2011 i Hamburg.
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EIB har också utvecklat andra finansieringssätt, som 
riskkapitalfonder och kolfonder, för att ytterligare 
kunna stödja förnybara energiprojekt och energief-
fektivitetsprojekt. Banken arbetar på ett tidigt stadi-
um med projektinitiativtagare för att ge tekniskt stöd 
vid utvecklingen av projekt. Banken förvaltar och 
deltar samtidigt i flera andra initiativ och program 
relaterade till energi och klimatförändring, som Sol-
energiplanen för Medelhavsområdet och Globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar energi 
(GEEREF), som investerar i andra fonder.

Under 2011 introducerade EIB tillsammans med Eu-
ropeiska kommissionen, Cassa Depositi e Prestiti 
och Deutsche Bank den nya Europeiska fonden för 
energieffektivitet (EEEF). Den är utformad för att ge 
en marknadsbaserad finansiering för projekt inom 
offentlig energieffektivitet och förnybar energi i EU 
som är kommersiellt bärkraftiga. Målsättningen är 
att öka fondens totala storlek från 265 miljoner euro 
för närvarande till cirka 800 miljoner euro genom 
att uppmuntra andra investerare att delta. Det finns 
även en finansieringsordning för tekniskt stöd för in-
vesteringar som genomförs inom ramen för Europe-
iska fonden för energieffektivitet.

Specialiserade fonder och initiativ

Avskiljning och lagring av 
koldioxidutsläpp

EIB stödjer också EU:s klimat- och energipolitiska 
mål på andra sätt. Banken och Europeiska kommis-
sionen samarbetar i det s.k. NER300-initiativet, som 
är världens största finansieringsprogram för de-
monstrationsprojekt för avskiljning och lagring av 
koldioxidutsläpp och innovativa tekniker för förny-
bar energi. Det kommer att finansieras genom för-
säljningen av 300 miljoner utsläppsrätter ur reser-
ven för nya deltagare, den s.k. New Entrants Reserve 
(NER), i EU:s system för handel med utsläppsrätter 
som initiativet är uppkallat efter. Banken fungerar 
som ombud för Europeiska kommissionen, och har 
två roller i initiativet: dels att utvärdera och rangord-
na projekt som inlämnats av EU:s medlemsstater för 
finansiering, dels att anskaffa medel genom att sälja 

en särskild tilldelning av 300 miljoner utsläppsrätter 
som avsatts för detta ändamål i reserven för nya del-
tagare. Europeiska kommissionen kommer att välja 
ut en första omgång av projekt för finansiering ur 
NER300 under andra halvåret 2012 efter försäljning-
en av en första del på 200 miljoner utsläppsrätter. 
Försäljningen av utsläppsrätter startade i december 
2011 och kommer att rapporteras varje månad på 
EIB:s webbplats till dess att initiativet har slutförts.

Kolfonder som finansieras av EIB

EIB medfinansierar sex kolfonder med andra natio-
nella och internationella finansinstitut. Fonderna in-
riktas huvudsakligen på mindre utvecklade delar av 
koldioxidmarknaden samtidigt som de har som mål-
sättning att hjälpa EU:s medlemsstater och företag 
att uppfylla sina skyldigheter när det gäller koldiox-
idutsläpp på EU-nivå och internationellt. De hjälper 
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dessutom projektinitiativtagare i övergångsekono-
mier och utvecklingsländer med att anskaffa finan-
siering för investeringar med låga koldioxidutsläpp. 
589 miljoner euro har tillhandahållits av investerare 
i sex fonder, huvudsakligen för att köpa kolkrediter 
som bör vara berättigade att användas som kom-
pensation av de företag som måste uppfylla sina 
skyldigheter enligt EU:s system för handel med ut-
släppsrätter. I slutet av 2011 hade 62 % av belop-
pet anslagits till 91 ingångna köpavtal för utsläpps-
minskning med säljare i 25 länder runtom i världen.

Med skräddarsydda mål, strukturer, regional inrikt-
ning och deltagare, har alla kolfonder som finansie-
ras av EIB utformats för att öka marknadens kapaci-
tet och komplettera snarare än ersätta deltagare från 
den privata sektorn på koldioxidmarknaden. EIB:s ini-
tiativ för kolfonder föregriper även marknadsutveck-
lingar och ökar förtroendet för lagstiftningen, i syn-
nerhet efter 2012 när Kyotoprotokollet löper ut.

Obligationer för ökad medvetenhet om 
klimatsituationen

Obligationer för ökad medvetenhet om klimatsi-
tuationen, s.k. "Climate Awareness Bonds" är obli-
gationer som emitterats av EIB och vars behåll-
ning endast används för att finansiera projekt som 
stödjer klimatåtgärder, i synnerhet inom områdena 
förnybar energi och energieffektivitet. Sedan  obli-
gationerna lanserades 2007, har EIB genom dem 
lånat upp motsvarande 1,4 miljarder euro genom 
tio transaktioner i sex valutor. De återstående med-
len, som fanns tillgängliga för utbetalning under 
2011 uppgick till 57 miljoner euro, och kom från 
den senast emitterade obligationen för ökad med-
vetenhet om klimatsituationen i november 2010. 
Dessa medel har i sin helhet anslagits till projekt 
under 2011.

Fonden Crescent för ren energi är en ny investe-
ringsfond inriktad på den förnybara energisektorn i 
Turkiet och dess grannländer som inrättades under 
2011 med ett bidrag på 25 miljoner euro från EIB. 
Fonden har som målsättning att ge en affärsmässig 
avkastning samtidigt som den hjälper till att öka 
andelen el från förnybara energikällor.

Elena för lokalt energistöd är ett gemensamt ini-
tiativ från EIB och Europeiska kommissionen som 
hjälper lokala och regionala myndigheter att för-
bereda energieffektivitetsprojekt och förnybara 
energiprojekt för att öka möjligheterna för att de-
ras planer ska attrahera extern finansiering. Elena 
täcker en viss del av kostnaden för det tekniska 
stöd som behövs för att förbereda, implementera 
och finansiera investeringsprogram, t.ex. genom-
förbarhetsstudier och marknadsstudier, framtag-
ning av program, affärsplaner, energirevisioner och 
förberedande av upphandlingsförfaranden. Den är 
på god väg att mobilisera cirka 1,4 miljarder euro 
i totala investeringar. Under 2011 uppgick teknis-
ka stödåtaganden till mottagare under Elena till  
17 miljoner euro.

Under 2011 gjorde den europeiska fonden 2020 för 
energi, klimatförändringar och infrastruktur, som 
också är känd som Margueritefonden, sina första 
investeringar i vindprojekt i Belgien och ett solcells - 
kraftverk i Frankrike, som båda drivs av EDF Ener-
gies Nouvelles. Fonden har inrättats gemensamt 
av sex större europeiska finansinstitut. Målet är att 
Margueritefondens storlek skall uppgå till 1,5 mil-
jarder euro, med en första slutförd finansierings-
omgång på 710 miljoner euro under 2010. Fonden 
är särskilt utformad för att fungera som katalysator 
för infrastrukturinvesteringar som genomför EU:s 
centrala politik inom områdena klimatförändring, 
energisäkerhet och transeuropeiska nät.

För utvidgnings- och grannländer, AVS-länder, 
samt Asien och Latinamerika har det särskilt avsat-
ta fleråriga Finansieringsanslaget för energi och 
leveranssäkerhet på 4,5 miljarder euro hjälpt till 
att finansiera projekt sedan 2007. I slutet av 2011 
hade 2,2 miljarder euro redan beviljats. Merparten 
av finansieringen inom ramen för denna fleråriga 
finansieringsordning har gått till investeringar i för-
nybar energi och energieffektivitet.
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S kogen kan underlätta anpassningen till 
vissa av klimatförändringarnas effekter, 
exempelvis jorderosion och ökad över-

svämningsrisk, och den har stora potentiella 
fördelar när det gäller biologisk mångfald och 
jordars bördighet. Samtidigt utgör den stora 
kolsänkor som reglerar det globala klimatet. 
Hållbart skogsbruk kan även på ett avgöran-
de sätt bidra till att mildra klimatförändring-
arna genom att hantera dessa stora kollager, 
minska utsläppen och tillhandahålla en förny-
bar energikälla.

I Spanien har EIB exempelvis finansierat åter-
plantering av skog och tillämpning av effekti-
vare åtgärder för att förhindra skogsbränder, 
minska jorderosionen och återbilda naturliga 
livsmiljöer i Castilla-La Mancha-regionen. Pro-
jektet ”Medioambiente Castilla-La Mancha” 

Anpassning
till ett föränderligt klimat

Skogs- och vattenprojekt bidrar 
till att förbättra infrastrukturens 

klimattålighet och till 
anpassningen till föränderliga 

väderförhållanden.
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Seychellernas bolag för samhällsservice ska bidra till 
att minska vattenbrist genom förnyelse och utbygg-
nad av vattenförsörjningen på landets tre huvudöar 
för att minska vattenförlusten, förbättra energieffek-
tiviteten och öka vattenförsörjningens tålighet inför 
ett allt mer osäkert klimat och mindre förutsägbart 
regnmönster. Systemet kommer även att bidra till 
förbättrad riskhantering vid miljö- och naturkata-
strofer liksom övergripande vattenhantering.

Klimatförändringarna påverkar mänskliga samhäl-
len och ekosystem i första hand via vattnet. De allt 
vanligare extrema väderförhållandena får allvarli-
ga konsekvenser för tillgången till och kvaliteten på 
färskvattenresurser, vilket ger upphov till naturkata-
strofer som omfattar både torka och översvämning. 
EIB är den största långivaren inom den globala vat-
tensektorn, och integrerad förvaltning av vattenresur-
ser och anpassning till klimatförändringar är de vikti-
gaste målsättningarna för framtida lånetransaktioner.

Under 2011 stödde EIB  16 projekt som 
uppgick till totalt 1 miljard euro –  
både inom och utanför EU – som kommer 

att bidra till att öka klimattåligheten 
och anpassningen till föränderliga 

väderförhållanden.

innefattar införskaffande av brandbekämpningsut-
rustning, genomförande av anläggningsarbete, in-
förande av tekniker för skogsförvaltning för att mini-
mera brandrisken samt ökat tekniskt kunnande. Det 
bidrar också till att förbättra skogens ekosystem och 
till att växthusgaserna kan bindas i större utsträck-
ning, men även allmänna målsättningar för att skyd-
da naturen kan i större utsträckning uppnås.

Ökad klimattålighet

Att vidta förebyggande anpassning till klimatför-
ändringarnas konsekvenser är effektivare och min-
dre kostsamt än att genomföra påtvingade akutåt-
gärder i sista minuten. Många av bankens åtgärder 
inom vattensektorn syftar därför till att bevara 
färskvattenresurser, bedriva en hållbar vattenhan-
tering, skydda havs- och kustområden och genom-
föra andra anpassade åtgärder. Även om befintliga 
EIB-finansierade anpassningsprojekt till största de-
len är belägna inom EU investerar banken även i 
projekt i tillväxt- och utvecklingsländer i hela värl-
den, i nära samarbete med Europeiska kommissio-
nen och andra finansinstitut.

Under 2011 tecknade EIB sitt första vattenprojekt 
i Afrika som är särskilt inriktat på att minska ho-
tet från, och vidta långsiktiga förberedelser för, kli-
matförändringarna. Ett lån på 27 miljoner euro till  
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De flesta människor i världen lever i städer. 
75 % av européerna lever i städer och om-
kring 85 % av EU:s bruttonationalprodukt 

skapas i stadsområden. Samtidigt som städer 
och storstadsområden står för merparten av inn-
ovation och ekonomisk tillväxt och är de platser 
där de flesta arbetstillfällen, företag och möjlig-
heter till högre utbildning är koncentrerade, har 
de också stora problem när de gäller social sam-
manhållning och hållbar miljö.

Livet i städerna underlättar stordriftsfördelar och er-
bjuder offentlig service i form av sjukhus, skolor och 
universitet, men städerna innehåller även en för-
sämrad miljö med buller och dålig luftkvalitet lik-

som problem som arbetslöshet, social utslagning 
och områden som är akut eftersatta. Stadsområden 
i hela världen står samtidigt inför utmaningen med 
klimatförändringar. Europas städer står för 80 % av 
vår energianvändning och 80 % av utsläppen av 
växthusgaser kommer från städerna. Under de se-
naste fem åren har EIB tillhandahållit finansiering på 
totalt 55 miljarder euro liksom tekniskt stöd till pro-
jekt som främjar hållbarhet i flera hundra städer.

Att främja en integrerad 
stadsutveckling

EIB:s utlåning i städerna är inriktad på stadsförnyelse 
och moderniseringsprojekt som bidrar till att utforma 
hållbara samhällen. Här försöker banken bidra till att 
förbättra områden där de sämst ställda medborgar-
na bor och bättre utnyttja knappa marktillgångar i 
städernas centrum, men även stödja kommunala in-
vesteringar för att renovera och rusta upp offentlig 
infrastruktur, byggnader och anläggningar, med sär-
skild inriktning på att skydda det kulturhistoriska ar-
vet. Under 2011 gick cirka 2,6 miljarder euro till pro-
jekt som omfattar stadsutveckling och stadsförnyelse.

Utformning
av hållbara städer

Under de senaste fem åren har EIB bidragit 
till att finansiera:

29 tunnelbanor

5 stadsjärnvägar

42 spårvägar

43 järnvägar och

22 projekt inom höghastighetsjärnvägar. 
Omkring 5 % av EU:s medborgare använder 
ett EIB-finansiserat transportmedel varje dag.

Att göra städer grönare och 
mer hållbara står i centrum 

för EIB:s verksamhet i 
stadsområden. Under 2011 

uppgick EIB:s utlåning till 
hållbara städer till 15 

miljarder euro.
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Stöd till rena transporter

EIB betonar vikten av stöd till offentliga transporter 
i stadsområden och eftersträvar den mest effektiva, 
ekonomiska och hållbara lösningen för att uppfylla 
efterfrågan på transporter. Detta kräver en blandning 
av transportlösningar som omfattar alla transportsätt. 
Genom att främja en övergång från privat till offentlig 
transport och investera i hållbara transporsätt syftar 
projekten till att förbättra luftkvaliteten och minska 
bullret. De bidrar dessutom till att tackla klimatför-
ändringarna genom att förbättra energieffektiviteten 
och begränsa utsläppen av växthusgaser. Transport-
säkerheten uppmärksammas också särskilt.

Bankens stöd omfattar allt ifrån uppförande, utbygg-
nad eller förbättring av infrastrukturen för allmänna 
transportmedel (exempelvis järnväg, snabbspårvä-
gar, tunnelbana och spårvägar samt vagnpark) till 
främjande av cykelbanor och gångvägar liksom el-
drivna fordon. EIB främjar dessutom utvecklingen av 
renare och säkrare fordon genom att stödja forskning 
och utveckling kring energieffektiva lösningar med 
låga utsläpp som exempelvis kan användas i bussar 
eller sopbilar eller fordon för städning av gator.

  JESSICA för städer  

JESSICA står för Gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden, 
som är ett gemensamt initiativ mellan Europeiska kommissionen, EIB och Europarådets 
utvecklingsbank. Detta finansieringsinstrument kompletterar EIB:s direkta utlåning 
och bistår med medel ur EU:s strukturfonder till projekt som utgör en del av en 
integrerad plan för hållbar stadsutveckling och förnyelse. JESSICA gör det möjligt att 
utnyttja dessa medel för att finansiera intäktsgenererande stadsprojekt via så kallade 
stadsutvecklingsfonder. Investeringarna kan ha formen av eget kapital, lån eller garantier 
och uppmuntrar till utveckling av partnerskap mellan kommuner, banker och privata 
investerare. EIB:s arbetsgrupp för JESSICA ger råd om hur medlen bäst kan utnyttjas 
och erbjuder vägledning och stöd vid fondförvaltning. I slutet av 2011 hade totalt 68 
utvärderingsstudier inom JESSICA beställts och 18 förvaltningsfonder undertecknats 
för totalt 1,7 miljarder euro vilka omfattar 52 regioner. Antalet stadsutvecklingsfonder 
ökade till 25 i slutet av 2011 med en total volym på 842 miljoner euro, varav 436 miljoner 
redan hade betalats ut i åtta medlemsstater.

Omkring 10 % av EIB:s utlåning går till projekt 
inom offentliga transporter. Under 2011 innefat-
tade detta stöd till upprustning av fyra spårvagns-
linjer inom Ile-de-France-nätet i Paris, den första 
spårvagnen i Tours i Frankrike och utbyggnad av 
spårvagnsnätet i Nottingham i Storbritannien, lik-
som utbyggnad av tunnelbanelinjer i Rom, Prag, 
Bukarest och Helsingfors.

   Ny politik för lån till transporter

Hållbara transporter stod också i centrum för dis-
kussionerna som ägde rum i samband med ett of-
fentligt samråd 2011. Det ledde till att en ny politik 
för lån till transporter antogs som anger hur ban-
ken prioriterar och utvärderar projekt. Lånepoli-
tiken innefattar, för respektive delsektor, de krav 
som förväntas bli uppfyllda. I den nya politiken 
anges dessutom vilken roll indikatorn för klimatåt-
gärder kommer att ha när det gäller att prioritera 
vissa typer av investeringar och där betonas också 
bankens satsning på att bedöma koldioxidutsläp-
pen som gäller för de flesta projekt.



	 Utvidgningsländer

	 Länder i Medelhavsområdet 

	 Östra grannländer 

	 Länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

	 Asien

	 Latinamerika

Utlåning utanför 
EU per region
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EIB är verksam runt om i 
världen och förstärker 

EU:s utrikespolitiska mål. 
Bankens verksamhet 

utanför EU står för cirka 
10 % av EIB:s totala 

utlåning. För att få större 
inverkan samarbetar 

banken med andra för att 
uppnå bästa resultat.

7 miljarder 
euro
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E IB:s utlåning utanför EU uppgick till cirka 7 mil-
jarder euro under 2011. Under samma år förny-
ades EIB:s mandat för finansieringstransaktio-

ner utanför EU av Europaparlamentet och Europeiska 
rådet, där tonvikten läggs mer på utveckling av den 
privata sektorn lokalt, social och ekonomisk infra-
struktur samt projekt för att minska och anpassa sig 
till klimatförändringar. För att banken ska kunna fort-
sätta sin verksamhet utanför Europas gränser har det 
totala lånetaket för de två åren som återstår på ban-
kens mandat ökats med 1,6 miljarder euro till mer än 
29 miljarder euro (2007-2013). En stor del av denna 
ökning kommer att användas till att ge stöd till län-
der i södra Medelhavsområdet som är engagerade i 
politiska reformer efter den arabiska våren.

Det förnyade mandatet ger en partiell EU-garanti 
mot förluster vid lån till projekt i föranslutningslän-
derna och grannländerna, samt i Asien, Latinameri-
ka och Sydafrika fram till 2013. Utlåningsmandatet 
för länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsom-
rådet (AVS) samt de utomeuropeiska länderna och 
territorierna (ULT) faller under Cotonouavtalet, som 
fastlägger EU:s relationer med dess partnerländer i 
dessa regioner. Finansieringen inom denna ram till-
handahålls från EU:s medlemsstaters budgetar ge-
nom Europeiska utvecklingsfonden parallellt med 
EIB:s egna medel.

Stöd  
till EU:s politik utanför 
dess gränser

EIB har också tilldelats ytterligare 2 miljarder euro 
för att stödja bekämpningen av klimatförändringar 
i alla regioner – ett välkommet tillskott till bankens 
klimatåtgärder utanför EU.

Ett flexibelt utrikespolitiskt verktyg

Omfattningen på det förnyade mandatet har ut-
vidgats till att täcka Island, Libyen, Irak och Kam-
bodja. Det gör det möjligt för EIB att anpassa sig 
till snabbt förändrade politiska realiteter som den 
arabiska våren, där banken bidrar till den interna-
tionella satsningen för att stödja reformer i länder 
i södra Medelhavsområdet. I Syrien drog EIB in sina 
lån och tekniskt bistånd efter EU:s beslut om att in-
föra sanktioner mot regimen efter dess brutala åt-
gärder mot protesterna.

Att säkerställa en hållbar tillväxt och skapande av 
sysselsättning i länderna i södra Medelhavsområdet 
som befinner sig i en övergångsfas är högsta prio-
ritet för banken, som redan är det största offentliga 
finansinstitutet i regionen. Banken tillhandahåller 
mer än hälften av Europas finansiella stöd till håll-
bara projekt. EIB spelar en viktig roll i det s.k. Deau-
villepartnerskapet, som inrättades under 2011 av 
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G8 för att stötta både den demokratiska och ekono-
miska övergången i regionen. Banken är fast beslu-
ten att stödja utvecklingen av ekonomin och att öka 
sysselsättningen. Lån på närmare 1 miljard euro un-
dertecknades under 2011 för att främja den privata 
sektorns utveckling och påskynda relevanta infra-
strukturprojekt i länderna i Medelhavsområdet.

Under 2011 ökade EIB också sin närvaro i de östra 
grannländerna genom att öppna sitt första kontor i 
regionen – i Kiev – som täcker Ukraina, Moldavien, 
Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Ryssland. I 
regionen stödjer EIB projekt av betydande intresse 
för både EU och partnerländerna, vilka uppgick till 
776 miljoner euro under 2011. Bankens facilitet för 
det östra grannskapsområdet tillhandahåller ytterli-
gare finansiering i form av lån som stödjer EU:s in-
vesteringar i regionen, särskilt av europeiska före-
tag. EIB:s förvaltningsfond för tekniskt bistånd för 
det östra grannskapsområdet, som inrättades under 
2010 för att bättre utbyta expertkunnande vid pro-
jektförberedelser och finansiering i syfte att påskyn-
da och säkerställa en framgångsrik implementering  

av projekt i regionen, var fullt operativ under 2011. 
Österrike, Polen och Sverige var de länder som först 
bidrog, följt av en utfästelse från Frankrike, och mera 
bidrag förväntas.

Utöver utlåningen till EU:s östra och södra grannlän-
der, är ett annat viktigt område stödet som ges till 
EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer 
på västra Balkan och Turkiet. Utlåningen till dessa län-
der står för nästan hälften av all utlåning utanför EU.

Under 2011 utvidgade investeringsramen för väs-
tra Balkan sitt stöd till små och medelstora företag, 
klimatförändringsinitiativ och andra områden. Det-
ta gemensamma initiativ, som inrättades av Euro-
peiska kommissionen, EIB, EBRD och Europarådets 
utvecklingsbank under 2009, kombinerar bidrags-
medel för att ge en hävstångseffekt för lånen som fi-
nansierar prioriterad infrastruktur på västra Balkan. I 
slutet av 2011 hade den tillhandahållit 220 miljoner 
euro i bidrag till 111 projekt, där målet är att ställa 
över 5,5 miljarder euro till förfogande i form av sam-
finansiering. Stöd som nyligen har givits inkluderar  

  Mätning av resultat för mer rik-
tad verkan

EIB övergår till en rapportering som är mer kon-
sekvensinriktad och en förbättrad kontroll av 
sina transaktioner utanför EU. Det nya ramverket 
för resultatmätning som utvecklades och pröva-
des under 2011 kommer att bedöma och mäta 
effekterna på utveckling baserat på kontroller-
bara standardindikatorer med baslinjer, tids-
gränser och förväntade resultat. Det kommer 
särskilt att ta i beaktande sysselsättnings- och 
skattemässiga konsekvenser av finansierade  
projekt, energieffektivitet, koldioxidutsläpp och 
miljömässiga och sociala skyddsmekanismer, 
men även påverkan på företagsledning vad gäl-
ler projekt i den privata sektorn. En pilotfas för 
implementeringen av detta nya ramverk kom-
mer att starta under 2012.



Ohorongo cementfabrik, Namibia
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Stöd  
till EU:s politik utanför dess gränser 

finansieringen av Korridor X, en av de viktigaste 
sträckorna i det paneuropeiska transportnätet på 
västra Balkan, som går från Salzburg i Österrike till 
Thessaloniki i Grekland.

Närmare samarbete med partner

Att samarbeta med andra är ett viktigt inslag i ban-
kens insatser, särskilt utanför EU. Banken arbetar 
med ett nätverk av tillförlitliga partner i den privata 
sektorn, och med offentliga myndigheter och icke-
statliga organisationer, som ger ett värdefullt bidrag 
till EIB:s verksamhet. Inom ramen för det förnyade 
mandatet kombineras alltmer EU:s bidrag med EIB:s 
lån för att uppnå ett bättre resultat från projekten i 
utvecklingsländer. Bankens representationskontor 
kommer att inhysas på EU:s delegationer utomlands, 
vilket kommer att förbättra samarbetet mellan EIB, 
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder och Euro-
peiska kommissionen, samtidigt som man delar på 
rörelsekostnaderna.

Under 2011 började en expertgrupp hos Europe-
iska kommissionen, där EIB och medlemsstaterna 
ingår, att studera möjligheten att inrätta EU:s platt-
form för externt samarbete och utveckling. Mål-
sättningen är att ytterligare öka inverkan av EU:s 
biståndsverksamhet genom att optimalt utnyttja 
finansieringsmekanismer som kombinerar EU:s bi-
drag och lån. Detta skulle hjälpa till att ge en häv-
stångseffekt för begränsade finansiella medel som 
stödjer utrikes- och utvecklingspolitiska priorite-
ringar till nytta för EU:s partnerländer.

Under samma år ingick EIB, EBRD och Europeiska 
kommissionen ett nytt samförståndsavtal kring 
samarbete utanför EU för att ytterligare komplet-
tera varandra och åstadkomma en effektiv använd-
ning av resurser. Detta omfattar regionerna där de 
är verksamma, i synnerhet föranslutningsländerna 
(västra Balkan och Turkiet), de östra grannländerna 
och Ryssland, Centralasien och Mongoliet.

Under 2011 kom dessutom EIB och Internationel-
la finansbolaget, som ingår i Världsbanksgruppen, 
överens om att ytterligare förbättra sitt samarbete 
vid utvecklingsprojekt som genomförs av den pri-
vata sektorn i tillväxtmarknader (inklusive länder i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt län-
der i Medelhavsområdet). Detta bör göra finansie-
ringen effektivare genom att minska den adminis-
trativa bördan för de företag som lånar, och göra 
det möjligt att snabbare sammanställa finansiell 
dokumentation. Områden för samarbete och sam-
ordning inkluderar utförande av avtalade mandat, 
utvärdering och noggranna genomgångar, s.k. due 
diligence, övervakningsbesök samt hantering av 
kundförfrågningar.

EIB samarbetar även med andra europeiska finans-
institut för att stödja projekt utomlands inom ra-
men för ett ömsesidigt förtroendeinitiativ. Detta 
ramverk möjliggör för en av de deltagande institu-
tionerna att leda projektutvärderingen, sprida re-
sultaten till medfinansiärer och på så sätt undvika 
dubbelarbete vid framtagning av dokumentation 
för projektinitiativtagaren och minska kostnader-
na. EIB lanserade det ömsesidiga förtroendeinitiati-
vet med det franska organet för utveckling Agence 
Française de Développement och den tyska offent-
liga banken Kreditanstalt für Wiederaufbau.

42 % av det totala avtalade 
lånebeloppet under 2011 

samfinansierades med andra 
internationella finansinstitut.



En ansvarsfull institution

EIB strävar efter att implementera internationell bästa 
praxis för företagsansvar. Banken är fast besluten att

  integrera miljömässiga och sociala överväganden i 
all sin affärsverksamhet,

  säkerställa en korrekt förvaltning, öppenhet och 
redovisningsskyldighet för sig själv och sina 
motparter,

  kontrollera samstämmigheten mellan sin 
låneverksamhet och EU:s politiska mål samt utföra 
sina utvärderingar så att investeringarnas hållbarhet 
säkerställs,

   främja mer etiska och hållbara investeringar,

  utveckla ömsesidigt förmånliga kontakter mellan 
banken och dess värdsamhällen, och

  att minimera bankens eget fotavtryck i miljön.
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F öretagsansvaret är allas ansvar på EIB. Ban-
kens strategi för företagsansvar har fastställts 
av dess ledning och är integrerad i dess affärs-

verksamhet. Europa 2020-strategin för smart, håll-
bar tillväxt för alla bygger på ett ansvarsfullt affärs-
beteende. EIB säkerställer att  bankens samtliga lån 
till investeringar granskas av dess miljö- och förvalt-
ningsexperter samt experter på det sociala området 
för att kontrollera att de uppfyller bankens normer.

EIB anser att öppenhet och offentliggörande av in-
formation, som tar hänsyn till bankens legitima se-
kretesskäl, är viktigt för att kunna hålla en informe-
rad dialog med bankens intressenter.

Rapportering om företagsansvar

EIB följer normer för bästa praxis vid redovisning-
en och rapporteringen om bankens företagsansvar 
och använder riktlinjerna för "Global Reporting Ini-
tiative" för redovisningen av prestanda på miljö- och 
förvaltningsområdet liksom det sociala området.

Att bekämpa korruption och otillräcklig insyn är 
viktigt i länder utanför EU som har stora olje-, gas- 
och mineralfyndigheter. Transparensinitiativet för  
utvinningsindustrin upprättades för att uppmunt-
ra och hjälpa länder med stora naturtillgångar  

En ansvarsfull institution

att införa förfaranden för publicering av bestyrkt 
information om gjorda betalningar och erhållna 
inkomster. EIB stödjer transparensinitiativet för ut-
vinningsindustrin genom att arbeta med dess pro-
jektinitiativtagare för att införa större öppenhet 
och mer konsekvent rapportering om betalningar 
på projektnivå.

Det civila samhällets dialog med EIB:s 
styrelse

Under oktober 2011 organiserade banken sitt för-
sta seminarium med icke-statliga organisationer 
och EIB:s styrelse. Cirka 65 deltagare från 52 organi-
sationer och 13 paneldeltagare kom till Luxemburg 
för evenemanget. Huvudfrågor var klimatåtgärder, 
utlåning till små och medelstora företag och insat-
ser i utvecklingsländer. Företrädare för de icke-stat-
liga organisationerna välkomnade EIB:s satsning 
inom området förnybar energi, men uppmanade 
banken att göra mera för att hjälpa EU att övergå 
till en grönare och mer hållbar ekonomi.

Vad gäller små och medelstora företag, där ban-
kens utlåning kanaliseras genom banker som age-
rar som mellanhänder, koncentrerades diskussio-
nen på hur medlen kan nå de rätta sektorerna och 
de rätta mottagarna snabbare.
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Banken anses vara en ytterst viktig utvecklings-
partner även om endast cirka 10 % av dess finansie-
ring går till insatser utanför EU. Företrädare för det 
civila samhället betonade att bankens tillvägagångs-
sätt bör anpassas till situationen i det aktuella landet 
och regionala särdrag, med en lämplig balans mellan  
utlåning till den offentliga och den privata sektorn, 
samt att större vikt läggs vid de behov som människor  
har lokalt och vid att förbättra människors tillvaro.

En oberoende, uppföljande utvärdering

Projektutvärdering är en av de fyra avdelningar-
na som ingår i bankens generalinspektion. De öv-
riga är internrevision, bedrägeriundersökning och 
klagomålsmekanismen.

Avdelningen för projektutvärdering utför tema-
tisk, sektorsvis eller regional/länderspecifik upp-
följande utvärdering av projekt som finansierats av 
banken när de har genomförts. Den förbättrar re-
dovisningsskyldigheten och uppmuntrar organisa-
tionen att lära sig från tidigare erfarenheter.

Under 2011 slutfördes två utvärderingsrapporter: en 
om JEREMIE-initiativet som är specialiserat på mikro-
företag till medelstora företag och en om utlåningen 
till stöd för ekonomisk och social sammanhållning i 
Frankrike, Portugal och Förenade kungariket. Rap-
porterna finns publicerade på bankens webbplats.

En effektiv klagomålsmekanism

EIB:s klagomålsmekanism är ett heltäckande verk-
tyg för att lösa tvister för medborgare som anser 
att de har drabbats av ett beslut av banken. Varje 
medborgare har tillgång till den. Om det inte går 
att komma överens finns det en andra möjlighet att 
vända sig till Europeiska ombudsmannen. Detta gör 
EIB:s klagomålsmekanism unik bland internationella 
finansinstitut.

Under 2011 erhöll avdelningen för klagomålshan-
tering 54 klagomål, varav 46 godtogs. Merparten 
av klagomålen gällde miljöpåverkan och sociala 
konsekvenser av finansierade projekt (18) och upp-
handling för finansierade projekt (14). Europeiska 
ombudsmannen beslutade om tre klagomål som 
lämnats in mot EIB, och sammanfattade att det inte 
rörde sig om bristande förvaltning och inga kritiska 
anmärkningar gjordes.

Minimera bankens eget fotavtryck i 
miljön

EIB har mätt koldioxidutsläppen från sin interna 
verksamhet sedan 2007 (EIB-gruppens baslinje). 
Det ursprungliga målet att minska koldioxidutsläp-
pen med 20 % till 2020 har redan nåtts och även 
överträffats med 4 % under 2011. 

To n CO2 2011, 
t o t a l t

To n CO2 p e r 
a n s t ä l l d

2011

To n CO2 p e r 
a n s t ä l l d

2010

To n CO2 p e r 
a n s t ä l l d

20 0 9

U t s lä p p f r å n 
energikonsumtion

824 0, 38 0,41 0, 52

U t s lä p p f r å n 
t r a n s p o r te r 

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

Av f a l l -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Ko n s u m t i o n av 
ko p i e r i n g s p a p p e r

114, 8 0, 053 0,1 0, 0 6

TOTALT 19 6 82 9,05 9,14 8, 69
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Mätt per capita fortsätter EIB att minska sina 
koldioxidutsläpp från sin interna verksamhet, 
trots att affärsverksamheten ökade från 2008 
till 2011. En mer effektiv och ändamålsenlig an-
vändning av kontorsutrymmen och en förbätt-
rad förvaltning av kontorsbyggnader har resul-
terat i en minskning av utsläppen kopplade till 
energianvändning.

Utsläpp från transporter (främst från flygresor) har 
återigen visat en nedåtgående trend, efter att ha 
ökat när banken agerade i samband med den fi-
nansiella krisen genom att öka sin utlåningsverk-
samhet under 2010 och 2011.

EIB stödjer återvinning av avfall: 75 % av avfallet 
som banken producerar återvinns av lokala myn-
digheter för produktion av energi genom förbrän-
ning, kompostering och produktion av biogas 
som annars skulle produceras från icke-förnybara 
energikällor. Enligt uppgifter som tillhandahållits 
av lokala myndigheter har avfallsåtervinningen  
från banken en positiv inverkan på de totala 
koldioxidutsläppen.

Röster från styrelsens möte med det civila 
samhället:

 “Om klimathotet utgör en systemrisk, då måste också 
vårt bemötande vara systematiskt. Vi behöver alla ta 
vårt fulla ansvar, inklusive banken.” 

 “EIB kan inte göra allting, men den ska försöka göra 
allt som den kan.”

“Vid varje transaktion skall människorna stå i centrum.”
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 EIB-institutet

EIB:s företagsansvar kommer att få en ny skjuts 
med det nyligen inrättade EIB-institutet. Det har 
funnits  sedan 1 januari 2012 och fungerar som 
katalysator för bankens nuvarande verksamhet 
inom utbildning  och konst samt på det sociala 
området. Institutet, som är inrättat som en del 
av EIB-gruppen, sköts av en liten grupp anställda 
och där det löpande arbetet är underställt 
rektorn. EIB:s president är ordförande i dess 
övervakningsråd.

EIB-institutet arbetar för att främja EU:s mål 
genom att stödja "Europeiska initiativ för 
allmännyttan". Med hjälp av bankens parter och 
nätverket "Institutets vänner" har institutet som 
målsättning att vara en katalysator för sociala 
och kulturella aktiviteter samt utbildnings- 
och forskningsverksamhet som är inriktad 
på ekonomisk och social utveckling i EU:s 
medlemsstater. Den bygger på tre pelare: 
program inom utbildning och konst samt på 
det sociala området.





U nder mer än 50 år har EIB varit en solid finan-
siell partner som stödjer EU:s mål. Som en 
organisation utan vinstintresse kan EIB vi-

darebefordra större delen av de förmånliga upplå-
ningskostnaden till projektinitiativtagare. Banken 
är den största överstatliga emittenten och lånade 
upp 76 miljarder euro på de internationella kapital-
marknaderna under 2011.

EIB är en ansvarsfull emittent som är stabil i tider med 
turbulens. Med en stark kapitalbas och balansräkning 
som är resultatet av en försiktig utlåningspolitik och 
en solid riskhantering fortsatte banken att upprätt-
hålla sin utmärkta finansiella ställning under 2011.

En solid finansiell partner

I slutet av 2011 uppgick bankens totala tillgångar 
till 472 miljarder euro, med en mycket låg andel av 
nedskrivna lån på nära noll procent (0,09 %). Årets 
nettoresultat uppgick till 2,3 miljarder euro under 
2011. Överskottet återspeglar de rekordhöga lå-
nevolymerna under 2009 och 2010, samtidigt som 
administrationskostnaderna var fortsatt måttliga.

EIB är finansiellt självständig. Dess kapital på 232 mil-
jarder euro tecknas av EU:s medlemsstater, som är ban-
kens aktieägare. Varje lands andel av EIB:s kapital har 
beräknats efter dess ekonomiska vikt vid anslutning-
en till EU. EIB:s kapitaltäckningsgrad – bankens kapi-
tal i förhållande till dess tillgångar – var 24,9 % i slutet 
av 2011. Baselkommittén vid Banken för internationell 
betalningsutjämning (BIS) fastställer att kapitaltäck-
ningsgraden för banker skall vara åtminstone 8 %.

Den största överstatliga emittenten

EIB är självfinansierad och lånar upp merparten av 
sina medel för utlåning på de internationella ka-
pitalmarknaderna. Banken fortsätter att ha hög-
sta möjliga kreditvärdighet, AAA, från de tre stora 
kreditvärderingsinstituten under 2011, som under-
byggs av aktieägarnas fasta stöd, en stark kapital-
bas, en utmärkt kvalitet på tillgångarna, en för-
siktig riskhantering och solid upplåningsstrategi. 
Banken kan låna upp medel till bästa möjliga vill-
kor tack vare sin soliditet.

Trots mycket stora marknadssvängningar under 
2011, lånade banken upp 76 miljarder euro på de 
internationella kapitalmarknaderna till upplånings-
kostnader och med en genomsnittlig löptid som 
var bättre än 2010.

Den övervägande delen av upplåningen genom-
fördes fortsatt i bankens viktigaste valutor – euro 
(EUR), US-dollar (USD) och brittiska pund (GBP) – 
och motsvarade nästan 88 % av EIB:s emittering 
under 2011. Med EUR 35 miljarder stod euron för 
den största upplåningsvolymen, följt av US-dollar 
(USD 33 miljarder motsvarande EUR 24 miljarder) 
och brittiska pund (GBP 6,8 miljarder motsvarande 
EUR 7,9 miljarder). Banken lånade upp 9 miljarder 
euro i andra valutor, motsvarande 12 % av upplå-
ningen. Den största upplåningsvolymen var i aus-
traliensiska dollar, följt av norska kronor och svens-
ka kronor.

Kapital och 
upplåningstransaktioner
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EIB:s ledning

EIB:s stadgeenliga organ

Bankens råd består av ministrar som utses 
av de respektive 27 medlemsstaterna, i regel 
finansministrarna.

Bankens råd fastställer riktlinjerna för kreditpoliti-
ken, godkänner balans- och resultaträkningarna och 
årsredovisningen, beslutar om bankens deltagande 
i finansiering utanför Europeiska unionen och om 
ökning av kapitalet. Rådet utser dessutom medlem-
marna i styrelsen, direktionen och revisionskommit-
tén. Bankens råd sammanträder en gång per år.

Under 2011 utnämnde bankens råd Werner Hoy-
er till EIB:s nya president från och med 1 januari 
2012. Werner Hoyer är EIB:s sjunde president se-
dan banken grundades 1958. Han efterträder Phi-
lippe Maystadt, som var EIB:s president under två 
på varandra följande mandatperioder från 2000 till 
2011. Werner Hoyer var tidigare biträdande minis-
ter vid utrikesdepartementet i Förbundsrepubliken 
Tyskland, med ansvar för EU:s politik, och medlem i 
Tysklands förbundsdag.

Styrelsen har exklusiv befogenhet att besluta om 
att bevilja finansiering, särskilt i form av lån och ga-
rantier samt om upplåning.

42 Verksamhetsberättelse 2011



Förutom att kontrollera att banken förvaltas en-
ligt sunda principer, ansvarar styrelsen för att 
bankens förvaltning överensstämmer med fördra-
gen och stadgan samt med de allmänna riktlinjer 
som bankens råd har fastställt. Styrelseledamöter-
na utnämns på en femårsperiod, som kan förnyas, 
och de är ansvariga endast inför banken.

Styrelsen består av 28 ledamöter, där de 27 med-
lemsstaterna respektive Europeiska kommissio-
nen vardera har nominerat en ledamot. Antalet 
suppleanter är 18, vilket innebär att ansvarsområ-
dena kommer att omgrupperas mellan staterna. 
För att utvidga den tillgängliga fackkunskapen  

på vissa områden i styrelsen, kan styrelsen dess-
utom adjungera 6 experter (3 som ledamöter och 
3 som suppleanter) i sin roll som rådgivare utan 
rösträtt. Om inte annat föreskrivs i stadgan skall 
besluten fattas med majoritet som utgör minst 
en tredjedel av de röstberättigade ledamöterna 
och som representerar minst 50 % av det teckna-
de kapitalet. Styrelsen sammanträder tio gånger 
om året.

Direktionen är bankens permanenta verkstäl-
lande organ. Den har nio medlemmar som arbe-
tar under presidentens ledning och styrelsens 
överinseende.
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Direktionen ansvarar för bankens löpande arbete 
och förbereder styrelsens beslut som direktionen 
sedan verkställer. Direktionsmedlemmarna utses 
på en sexårsperiod, som kan förnyas, och är en-
dast ansvariga inför banken. Direktionen samman-
träder en gång i veckan och bankens president 
är ordförande. I enlighet med bankens stadgar är 
presidenten även ordförande i styrelsen. De fyra 
största aktieägarna – Frankrike, Tyskland, Italien 
och Förenade kungariket – har en permanent plats  
i direktionen.

Revisionskommittén är ett oberoende organ, som 
lyder direkt under bankens råd, och ansvarar för  

revisionen av bankens räkenskaper och kontrolle-
rar om bankens verksamhet följer bästa bankprax-
is. Revisionskommittén består av sex ledamöter, 
som utses på en mandatperiod som omfattar sex 
räkenskapsår i rad och inte kan förnyas.

Revisionskommittén prövar om bankens verksam-
het bedrivits enligt gällande regler och om räken-
skaperna förts i föreskriven ordning. När styrelsen 
godkänt årsredovisningen avger revisionskommit-
tén sina utlåtanden. Rapporterna från revisions-
kommittén gällande resultatet av dess arbete un-
der det gångna året sänds till rådet tillsammans 
med styrelsens årsredovisning.
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