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Den Europæiske Investeringsbank er Den Europæiske 
Unions långiver.

Vi er verdens største multilaterale långiver og den største 
udbyder af klimafinansiering.

Vi hjælper økonomien, skaber arbejdspladser  
og fremmer lighed.

EIB-Gruppen består af to dele: Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond. 
EIF er specialiseret i finansiering til små virksomheder  

og mid cap-virksomheder.

På disse sider kan du blive klogere på en af verdens mest 
effektive udviklingsinstitutioner.



Bankens finansiering sikrede bedre transport 
for 290 mio. passagerer i 2018.
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230 000 000 000 EUR i investeringer støttet af EIB’s 
aktiviteter

64 190 000 000 EUR i finansiering fra EIB-Gruppen1 

60 000 000 000 EUR rejst via de globale 
obligationsmarkeder

23 270 000 000 EUR finansiering til små 
virksomheder

13 520 000 000 EUR til at fremme innovation

5 000 000 jobs bevaret i små 
virksomheder

854 projekter godkendt

29 % af EIB’s finansiering støttede 
klimatiltag

1 Vores finansiering på 64,19 mia. EUR i 2018 støttede investeringer for omkring 
230 mia. EUR. EIB finansierer typisk højst 50 % af et projekt, så vores deltagelse tilskynder 
andre institutioner til at bidrage til projektets finansiering.  



Banken ydede 15,15 mia. EUR til 
miljøbeskyttelse i 2018.
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Vores prioritet
Den Europæiske Investeringsbank fokuserer på fire områder: 
innovation, små virksomheder, klima og infrastruktur.

Den samlede ekspertise hos vores økonomer, ingeniører, 
finansanalytikere og klimaeksperter sikrer, at vores 
projekter lykkes. Blåstemplingen fra vores eksperter 
tiltrækker så flere investeringer fra den private sektor. 
Vi gør en indsats over hele verden for at forbedre 
menneskers liv. I 2018 forbedrede vi sikkerheden af 
drikkevand for 20 mio. mennesker, byggede bedre veje 
til millioner af bilister og sørgede for elektricitet til over  
34 mio. husholdninger.



Cyprus Institute of Neurology and Genetics i Nicosia 
fik støtte fra EIB og renoverede sine forsknings- og 
behandlingsfaciliteter.
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Vores finansiering og rådgivning støtter millioner af 
arbejdspladser og giver tusindvis af små virksomheder 
mulighed for at blomstre. I 2018 sikrede vi finansiering til 
374 000 små virksomheder. Vi øger Europas konkurrenceevne 
ved at støtte banebrydende innovation og klimatiltag.  
Vi støttede 29 mio. digitale højhastighedsforbindelser i 2018.

Et af vores værktøjer er Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer. Den har til formål at bygge 
bro over den store finansieringskløft i Europa ved at 
udløse investeringer for 500 mia. EUR frem mod 2020. 
Ved udgangen af 2018 havde EIB-Gruppen godkendt 
70,4 mia. EUR i finansiering under EFSI og mobiliseret 
375,5 mia. EUR i investeringer.



Svejser på busfabrik i Senegal. EIB investerede i en 
fond, som bidrager til virksomhedens succes.
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Vores kunder
Vi yder lån til den offentlige og private sektor. Vi støtter 
små virksomheder gennem lokale banker og yder lån til 
innovative startup-virksomheder. Mid cap-virksomheder 
kan få direkte støtte til investeringer i forskning og 
udvikling. Lån fra os kan højst udgøre halvdelen af et 
projekts omkostninger, fordi vi ønsker, at vores lån tiltrækker 
finansiering fra private investorer og andre offentlige 
finansielle institutioner.

Banken tilbyder en bred vifte af finansielle produkter på 
gunstige vilkår. Ved visse projekter, der støtter innovation 
og kompetencer i Europa, påtager vi os en større kreditrisiko 
end en forretningsbank. Vi tilbyder også teknisk bistand til 
at udarbejde og gennemføre projekter.



Banken hjælper byer som Paris med at udnytte 
vedvarende energi, forbedre mobiliteten og modernisere 
veje og broer.
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Vores ressourcer
EIB er finansielt uafhængig. Vi rejser midlerne ved at udstede 
obligationer på de internationale kapitalmarkeder.

Vores høje kreditvurdering betyder, at vi rejser midler til en 
god rente. De fordele giver vi videre til vores kunder.

Vi er en af de grønneste multilaterale banker på de globale 
markeder. Vores bankfolk opfandt markedet for ”grønne 
obligationer”.



Vores forpligtelser
• Høje miljøstandarder og sociale standarder i alle aktiviteter
• Korrekt ledelse, gennemskuelighed og ansvarlighed
• Minimalt miljøaftryk



Læs mere om, hvad vi tilbyder, på 
www.eib.org/products.



Den Europæiske Investeringsbank
U info@eib.org
www.eib.org
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