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Europeiska investeringsbanken (EIB)  
är Europeiska unionens långivande organ.

Vi är världens största multilaterala långivare och  
den största finansiären av klimatprojekt.

Vi hjälper ekonomin, skapar arbetstillfällen  
och främjar jämställdhet.

EIB-gruppen består av två delar: Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden 

(EIF). EIF är specialiserat på finansiering till  
små företag och medelstora företag.

På dessa sidor kan du läsa mer om en av världens  
mest framstående utvecklingsinstitutioner.



Under 2018 förbättrades transporterna för 290 miljoner 
passagerare tack vare finansiering från banken.
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230 000 000 000 euro i investeringar med stöd  
från EIB:s verksamhet

64 190 000 000 euro i finansiering från  
EIB-gruppen1 

60 000 000 000 euro 
har lånats upp på de  
internationella  
obligationsmarknaderna

23 270 000 000 euro har gått till finansiering  
av små företag

13 520 000 000 euro i innovationsfrämjande 
åtgärder

5 000 000 arbetstillfällen vid små företag 
har bibehållits

854 godkända projekt

29 % av EIB:s finansiering har gått 
till klimatåtgärder

1 Vår finansiering på 64,19 miljarder euro 2018 bidrog till investeringar på omkring 
230 miljarder euro. EIB finansierar vanligtvis inte mer än 50 % av ett projekt, så vårt 
deltagande uppmuntrar andra institutioner att bidra med finansiering till projekten. 



Banken tillhandahöll 15,15 miljarder euro  
för miljöskyddsåtgärder 2018.
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Vår prioritering
Europeiska investeringsbanken lägger fokus på fyra 
områden: innovation, små företag, klimat och infrastruktur.

Tack vare den gemensamma expertis som våra ekonomer, 
ingenjörer, finansanalytiker och klimatspecialister besitter 
blir våra projekt framgångsrika. En godkännandestämpel 
från våra specialister stimulerar i sin tur till mer 
investeringar från den privata sektorn. Vi arbetar globalt 
för att förbättra människors liv. Under 2018 såg vi till att 
20 miljoner människor fick bättre dricksvatten. Dessutom 
bidrog vi till bättre vägar för miljontals förare och försåg 
mer än 34 miljoner hushåll med elförsörjning.



Cyperns institut för neurologi och genetik  
i Nicosia uppgraderade sin forsknings- och 
behandlingsanläggning med stöd från EIB.
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Vår finansiering och rådgivning innebär stöd till miljontals 
arbetstillfällen och hjälper tusentals små företag att 
blomstra. Under 2018 säkrade vi finansiering för 374 000 
små företag. Vi gör Europa mer konkurrenskraftigt genom 
att stödja spjutspetsinnovation och klimatåtgärder. Vi 
stödde 29 miljoner snabba digitala anslutningar 2018.

Ett av våra verktyg är Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi). Den syftar till att överbrygga den 
stora finansieringsklyftan i Europa genom att mobilisera 
500 miljarder euro i investeringar senast 2020. I slutet av 2018 
hade EIB-gruppen godkänt 70,4 miljarder euro i finansiering 
inom ramen för Efsi och mobiliserat 375,5 miljarder euro  
i investeringar.



En svetsare i en bussmonteringsfabrik i Senegal.  
EIB investerade i en fond som hjälper detta  
företag att blomstra.
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Våra kunder
Vi lånar ut till den offentliga och privata sektorn. Vi stöder 
små företag genom lokala banker och lånar ut pengar till 
innovativa nystartade företag. Medelstora börsnoterade 
företag kan få direktstöd för investeringar i forskning 
och utveckling. Vi lånar ut högst hälften av den totala 
projektkostnaden, eftersom vi vill att vår utlåning ska 
stimulera till finansiering från privata investerare och andra 
offentliga finansinstitut.

Banken erbjuder en rad finansiella produkter till gynnsamma 
villkor. För vissa projekt som stöder innovation och kompetens 
i Europa godtar vi högre risker än en affärsbank. Vi erbjuder 
även tekniskt stöd för utarbetandet och genomförandet av 
olika projekt.



Banken hjälper städer som Paris att använda 
förnybar energi, förbättra rörligheten och 
upprusta vägar och broar.
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Våra resurser
EIB är finansiellt självständig. Vi anskaffar kapital genom att 
emittera obligationer på de internationella kapitalmarknaderna.

Vårt utmärkta kreditbetyg innebär att vi lånar upp medel till 
förmånliga villkor. Detta är fördelar som kommer våra kunder 
till gagn.

Vi är en av de mest miljövänliga multilaterala bankerna på 
de globala marknaderna. Det var våra banktjänstemän som 
uppfann marknaden för gröna obligationer.



Våra åtaganden
• Höga miljöskyddsnormer och sociala normer i all verksamhet.
• En god förvaltning, öppenhet och ansvarighet.
• Ett minimalt miljöavtryck.



För mer information om vad vi erbjuder, 
se www.eib.org/products.



Europeiska investeringsbanken
U info@eib.org
www.eib.org
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