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ANTAGEN
UTMANINGEN

EU:s bank, dvs. Europeiska investeringsbanken (EIB), är värl-
dens största multilaterala långivare och emittent och erbjuder 
finansiering och expertis till solida och hållbara investerings-
projekt till stöd för EU:s politiska mål. Europeiska investerings-
banksgruppen (EIB-gruppen) består av Europeiska investe-
ringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). 

I EIB:s och EIF:s verksamhetsplaner för 2017–2019 fastställs 
bankens och fondens mål och prioriterade områden på medel-
lång sikt.

EIB räknar med att underteckna mellan 74 och 76 miljarder 
euro i lån per år. EIF räknar med att avsätta mellan 9,6 och 
10,4 miljarder i eget kapital, värdepapperisering och 
inkluderande finanstransaktioner och garantier per år.

Offentligpolitiska mål

Bankens verksamhet är centrerad kring fyra primära offentlig-
politiska mål som är de viktigaste för att främja tillväxt, syssel-
sättning och konkurrenskraft.

Alla siffror i denna broschyr som avser 2016 är oreviderade och därmed preliminära.  

” Samtidigt som EU måste sträva efter att stärka sin ekonomiska 
konkurrenskraft och öka sina investeringar i innovation, bör vi också 

glädjas över de framsteg som vi gör och den innovationsförmåga som 
Europa fortfarande har inom flera områden, från medicin, 

rymdteknik och kemiteknik till högteknologisk maskinindustri. ”
Elina Kamenitzer,  

EIB:s avdelningschef, Företag – 
Tyskland och de nordiska länderna

Forskning och innovation

Aldrig förr har tillväxten och välståndet i Europa varit så bero-
ende av att vi förfinar våra färdigheter, utökar våra kunskaper 
och utnyttjar dessa färdigheter och kunskaper för att utveckla 
nya produkter och tjänster. För att bibehålla vår konkurrenskraft 
krävs högutbildade människor och större investeringar i veten-
skap, teknik och innovation, särskilt inom medelstora börsnote-
rade företag inom den privata sektorn.

Tre olika teknikområden förväntas få en särskilt stor påverkan: 
  digital teknik 
  bioteknik 
   materialvetenskap. 

Innovation inom bioekonomi

Jordbruket/bioekonomin inom EU beräknas omsätta totalt 2 
biljoner euro och ger cirka 22 miljoner arbetstillfällen, vilket 
motsvarar 9 % av EU:s totala arbetskraft (2013), varav merpar-
ten finns i landsbygds- och kustområden. Investeringar på detta 
område främjar hållbar och resurseffektiv produktion och an-
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vändning av förnybara resurser från land, fiske och vattenbruk. 
Jordbruket/bioekonomin har också potential att främja EU:s 
övergång till en cirkulär ekonomi. 

Forskning och energi på energiområdet

De långsiktiga energi- och klimatmålen kommer att kräva ny 
teknik som för närvarande inte är kommersiellt tillgänglig samt 
en intelligentare och högeffektiv energianvändning. 

2016: EUR 13,5 md 
2017-2019: EUR 15,2 md per år

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Skapande av en effektiv infrastruktur
2016: EUR 19,7 md 
2017-2019: EUR 19,1 md per år

Energi

•  Tryggande av konkurrenskraftig och säker försörjning: In-
vestering i EU-projekt av gemensamt intresse, t.ex. energinät.  

•  Energieffektivitet: Genom Efsi har banken kunnat utöka sitt 
stöd till nära-nollenergibyggnader, som främjar nya byggstan-
darder som kommer att bli normen efter 2021.  

•  Utfasning av fossila bränslen: Betydande investeringar krävs 
inte bara i energiproduktion utan även i elnät för att integrera 
förnybara energikällor, öka energilagringskapaciteten, moder-
nisera eldistributionsnäten och göra dessa mer intelligenta.

Transport och rörlighet

Energieffektiva, renare transporter med låga koldioxidutsläpp

Transportsektorn står för 32 % av den slutliga energianvänd-
ningen i Europa. Den står även för 20 % av EU:s totala växthus-
gasutsläpp och för en stor del av luftföroreningarna – framför 
allt i stadsområden. Våra initiativ innefattar att

  ge stöd till köp av nya fartyg eller för att utrusta dessa med 
miljövänlig teknik,

 investera i flygledningstjänster,
 underlätta framtagandet av alternativbränslefordon, och 
  främja insatser för att införa kollektivtrafik med låga eller inga 

utsläpp i städer och stadsområden. 

Strategisk transportinfrastruktur 

EIB prioriterar mindre utvecklade regioner och fokuserar på 
bristfälliga förbindelser, flaskhalsar för långtrafik, interoperabi-
liteten vid gränspassager och knutpunkter där passagerare kan 
byta mellan olika transportmedel. EIB kan också ge stöd till re-
gionala luftfartsföretag och koncernägda leasingbolag samt till 
annan infrastruktur än sådan som ingår i det transeuropeiska 
transportnätet och som är av strategisk betydelse. 

Rörlighet för Europas städer 

I flera städer har den växande efterfrågan på transporter skapat 
en ohållbar situation: kraftiga trafikstockningar, dålig luftkvali-
tet, bullerföroreningar och höga koldioxidutsläpp. Trafikstock-
ningarna i de europeiska städerna uppskattas kosta totalt 100 
miljarder euro, vilket motsvarar 1 % av EU:s BNP per år. Banken 
finansierar investeringar i intelligenta transportsystem och in-
telligent teknik för att ge transportanvändarna bättre och mer 
relevant information samt förbättra trafikledningen och driften. 

Utveckling och förnyelse av städer och regioner 

Utlåningen kommer att inriktas på upprustning av städer, miljö-
infrastruktur, resurseffektivitet, interregional tillgänglighet, soci-
ala bostäder och annan slags inkludering, åtgärder för att lindra 
effekterna av klimatförändringarna och anpassa sig till dessa, 
ökad motståndskraft hos kommuner och regioner för att anta el-
ler anpassa sig till oförutsedda utmaningar som migration eller 
jordbävningar samt en intelligentare utveckling inom området 
för innovation och ny teknik.

Hälsa

Eftersom merparten av finansieringen förväntas gå till förbätt-
rad sjukhusinfrastruktur är det troligt att vi kommer att se en 
ökad efterfrågan på lokaler inom primärvården och en bättre 
utbildning av personalen inom sektorn.

Utveckling av infrastruktur på landsbygden och 
stöd till jordbruksföretag
Genom att stödja infrastruktur på landsbygden och biomassaindu-
strin (där jordbruket är en central aktör) kommer man att åstad-
komma en långsiktigare och en mer balanserad hållbar tillväxt 
i samhällena, eftersom detta minskar behovet att flytta från lands-
bygden till städerna och förbättrar livsmedelssäkerheten. 

” Om vi ”skulle sätta ut alla de verksamheter som vi har finansierat 
inom den offentliga sektorn de senaste 10–15 åren på en karta, skulle 

man se att det inte rör sig om enskilda utspridda projekt utan om 
hela system med vägar, järnvägar, spårvägar, rörledningar, hälso- och 

sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster som växer sig större mitt 
för näsan på oss. De ingår alla i en logisk helhet. ”

Rafal Rybacki, 

EIB:s avdelningschef, Offentliga sektorn – 
Polen och de baltiska staterna

Cykelleder 
finansierade med 
EIB-lån till staden 
Bologna, Italien

Angelita Rebollo tar fram olika behandlings-
metoder mot cancer i Paris, med finansiering 

från en fond som EIF investerat i
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rad sjukhusinfrastruktur är det troligt att vi kommer att se en 
ökad efterfrågan på lokaler inom primärvården och en bättre 
utbildning av personalen inom sektorn.

Utveckling av infrastruktur på landsbygden och 
stöd till jordbruksföretag
Genom att stödja infrastruktur på landsbygden och biomassaindu-
strin (där jordbruket är en central aktör) kommer man att åstad-
komma en långsiktigare och en mer balanserad hållbar tillväxt 
i samhällena, eftersom detta minskar behovet att flytta från lands-
bygden till städerna och förbättrar livsmedelssäkerheten. 

” Om vi ”skulle sätta ut alla de verksamheter som vi har finansierat 
inom den offentliga sektorn de senaste 10–15 åren på en karta, skulle 

man se att det inte rör sig om enskilda utspridda projekt utan om 
hela system med vägar, järnvägar, spårvägar, rörledningar, hälso- och 

sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster som växer sig större mitt 
för näsan på oss. De ingår alla i en logisk helhet. ”

Rafal Rybacki, 

EIB:s avdelningschef, Offentliga sektorn – 
Polen och de baltiska staterna

Cykelleder 
finansierade med 
EIB-lån till staden 
Bologna, Italien

Angelita Rebollo tar fram olika behandlings-
metoder mot cancer i Paris, med finansiering 

från en fond som EIF investerat i
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Tillgången till finansiering varierar avsevärt mellan EU:s med-
lemsstater och de länder som drabbats hårdast av den ekono-
miska krisen. Många små och medelstora företag efterlyser 
fortfarande en bättre tillgång till finansiering, t.ex. rörelsekapital-
finansiering och kapitalfinansiering. En högre ränta tas vanligen 
ut för mindre lån, som i huvudsak tecknas av mindre företag, och 
detta återspeglar den relativt höga kostnad och de olika risker 
som lån innebär.

EIB förväntas fokusera på viktiga prioriteringsområden, däribland 
innovation, ungdomsarbetslöshet, stöd för internationalisering 
och klimatåtgärder. Banken kan för närvarande framför allt tillgo-
dose finansieringsbehov hos flera olika aktörer inom jordbruks- 
och livsmedelskedjan.

Avfall

Vattenresurser, dricksvatten och hantering av avloppsvatten är 
centrala aspekter för den europeiska ekonomin och för miljön. 
EIB är fortsatt den största långivaren till denna sektor, oavsett 
om det rör sig om vattenförsörjning eller översvämningsskydd.

Avfall
Ökade investeringar i materialåtervinning och energiåtervin-
ning av avfall
 innebär miljö- och klimatvinster, 
 sparar naturresurser och energi,
 minskar beroendet av import av råmaterial, och
 främjar jobbskapandet och ekonomisk tillväxt.

Banken kommer att fortsätta stödja sådana investeringar för att 
bidra till EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. I motiverade fall 
kommer banken också att finansiera anläggningar för hante-
ring av restavfall som krävs för att nå målen när det gäller omdi-
rigering av bioavfall från deponier.

Infrastruktur på landsbygden

Klimatförändringarna har en betydande påverkan på jordbru-
ket och livsmedelsmarknaden. Framför allt påverkas markbör-
digheten, odlingsmönstren och tillgången på vatten, som i sin 
tur påverkar livsmedelstryggheten.

EIB kommer att fortsätta främja investeringar inom jord- och 
skogsbruket vilka direkt avser åtgärder för att lindra effekter-
na av eller anpassa sig till klimatförändringarna och stödja till-
handahållandet av kollektiva nyttigheter på miljöområdet som 
landskap, biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, klimatsta-
bilitet och större motståndskraft mot naturkatastrofer. När det 
gäller jordbruksvärdekedjorna kommer EIB att fortsätta stödja 
resurs- och energieffektiva projekt som bidrar till att varor som 
är hälsosammare, mer näringsrika och/eller medför ett mindre 
miljöavtryck framställs.

Europeiska investeringsfondens 
strategiska mål

EIF kommer att fortsätta lägga stor vikt vid riskfinansiering 
till små och medelstora företag och till små börsnoterade fö-
retag i Europa. Efter den planerade utvidgningen av Efsi 2018 
kommer EIF att kunna upprätthålla en stadig volymmässig 
utveckling. Detta ska åstadkommas genom olika mandat 
med fokus på innovation, konkurrenskraft, socialt företagan-
de, kulturella och kreativa sektorer samt mikrofinansiering. 

” EIF:s arbete kommer att fortsätta utgå från målet att tjäna den 
europeiska ekonomin. Att stärka företagare på alla områden är fortsatt 

en viktig prioritering.” 
 Maria Leander, EIF:s generalsekreterare

Särskilt när det gäller Efsi försöker banken skapa förbindelser 
med nya mellanhänder och utveckla finansieringsplattformar för 
att nå ut till nya företagssegment, framför allt i samarbete med 
nationella utvecklingsinstitut. Banken försöker också skapa för-
bindelser med andra nya mellanhänder än banken, t.ex. lånefon-
der och plattformar för gräsrotsfinansiering.

EIB:s produktutbud har utökats ytterligare och omfattar nu även 
garanti-/riskdelningsprodukter, direkt tillväxtfinansiering till 
medelstora börsnoterade företag i kombination med mellanlig-
gande värdepapperiseringstrancher och investeringar i utvalda 
små och medelstora företag samt fonder för medelstora börsno-
terade företag i samarbete med EIF.

Utanför EU räknar EIB med att fortsätta stödja mikroföretag och 
främja utvecklingen av lokal finansiering och av den privata sek-
torn genom utlåning via intermediärer (även i lokal valuta) och 
rådgivningstjänster i allt högre grad. De fonder som tillgodoser 
behoven bland småbrukare, producentorganisationer samt mik-
ro- och småföretag på landsbygden utanför EU omfattar ofta 
även frågor som migration och åtgärder för att lindra effekterna 
av klimatförändringarna och anpassa sig till dessa.

Stöd till små och medelstora företag samt 
medelstora börsnoterade företag

Miljöskydd

2016: EUR 23,6 md 
2017-2019: EUR 22,3 md per år

2016: EUR 16,9 md 
2017-2019: EUR 18,3 md per år

Övergripande mål inom området för 
sammanhållning och klimatåtgärder 

EIB:s verksamhet styrs av två övergripande EU-politiska mål:  

•  Att bidra till ekonomisk och social sammanhållning samt till kon-
vergens i EU, Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och 
föranslutningsländer (30 % av gruppens totala finansiering).  

•  Att vidta åtgärder för att anpassa sig till och lindra effekterna av 
klimatförändringarna (26 % av gruppens totala finansiering).

Investeringsplanen för Europa
EIB-gruppen ligger fortfarande väl till när det gäller att 
mobilisera 315 miljarder euro i ytterligare investering-
ar tillsammans med Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi), i enlighet med Investeringsplanen 
för Europa. Banken har därmed tagit en större risk för 
att minska investeringsgapen. Efter ett positivt utlå-
tande av Europeiska kommissionen föreslogs en för-
längning av Efsi. 

” Tack vare Efsi kan banken stödja fler kunder och projekt. 
Såväl stora som små investeringsprojekt kan ha en mycket 
betydande lokal påverkan genom att skapa sysselsättning 

och innebära tydliga sociala, ekonomiska och miljömässiga 
fördelar för medborgarna. ”  

Birthe Bruhn-Léon,  
EIB:s direktör, Iberiska halvön

EIF räknar med att under 2017 inleda minst fem gemensamma 
investeringsprogram tillsammans med nationella utvecklingsin-
stitut där en rad innovativa investeringslösningar kommer att in-
troduceras för marknaden. Genom dessa initiativ bör EIF kunna in-
leda ett aktivt samarbete med olika partner för att att utbyta bästa 
praxis och diskutera gemensamma investeringsmöjligheter.

EIF kommer att fortsätta samarbeta med Europeiska kommis-
sionen i fråga om viktiga lagstiftningsinitiativ inom EU, däribland 
initiativ mot skatteflykt, och arbeta för att främja skattetranspa-
rens och skapa lika villkor för alla företag i EU. EIF och kommis-
sionen kommer dessutom att gemensamt bedöma möjligheten 
att utvidga EIF till nya verksamhetsområden (t.ex. energi och kom-
petenser) och att utöka verksamheten till stöd för EU-politiska pri-
oriteringar som social påverkan.

EIF kommer också att försöka finna nya möjligheter att inklude-
ra andra fonder för att stödja små och medelstora företag samt 
små börsnoterade företag. Ett mer hållbart och långsiktigt stöd 
till marknaden skulle kunna säkerställas genom mobilisering av 
privat kapital från institutionella investerare (t.ex. nationella place-
ringsfonder, family offices, pensionsfonder, stiftelser och företag).

Kvinnor skalar frukt som ska användas 
till traditionella cypriotiska sötsaker vid 
ett litet företag i Troodosbergen som får 
stöd genom ett lån från EIB

Ultratunn solfilm från Heliatek, 
med finansiering från EIB. Den 
väger 500 g per kvadratmeter 

och är mindre än 1 mm tjock

Utanför Europa
Europeiska kommissionen har också föreslagit ökade 
garantinivåer under det externa utlåningsmandatet 
2014–2020 för att hjälpa EIB att genomföra initiativet 
för stärkt motståndskraft för västra Balkan och det 
södra grannskapet, i syfte att hantera situationen på 
migrationsområdet. Banken räknar också med att spe-
la en viktig roll i den externa investeringsplanen, fram-
för allt genom att tillhandahålla teknisk expertis och 
rådgivning i de länder som har störst behov av detta.

” EU måste aktivt ta itu med yttre utmaningar som påverkar 
eller kommer att påverka den egna framtiden. Världen har 
blivit mer komplex, och de senaste åren har nya händelser 

inneburit större risker och möjligheter för Europa. Detta 
innebär att vi mer omgående måste främja våra partnerlän-

ders motståndskraft och utveckling. EIB har visat på 
sin goda förmåga och flexibilitet när det gäller att anta dessa 

utmaningar. ”  
 Lionel Rapaille,  

EIB:s avdelningschef, Offentliga sektorn – 
östra grannländer 

EIF kommer också att fortsätta undersöka möjligheten 
att genomföra nya initiativ inom jordbrukssektorn. Vidare 
kommer EIB att årligen stödja företag i ett tidigt eller senare 
tillväxtskede genom investeringar inom en rad olika fonder, 
från fonder för tekniköverföring och affärsänglar till Europa-
omfattande fondandelsfonder.

Schejk Sadibou Diop, 
grundare av Senbus som fick 
finansiering av EIB i Senegal

Eddie Szweda driver ett mikrobryggeri med 
fem anställda i Danmark och förbättrade sitt 

resultat tack vare lån från EIF

” Vi kommer att se många fler strukturerade finansieringsuppgö-
relser när det gäller värdepapperisering eller riskdelningsgarantier 

för låneportföljer som en bank har upprättat eller kan komma att 
upprätta. Detta kommer att vara till oerhört stor hjälp för små och 

medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag.”
Milena Messori,  

avdelningschef, Mellanliggande finansiering för mikroföretag, 
små och medelstora företag



Tillgången till finansiering varierar avsevärt mellan EU:s med-
lemsstater och de länder som drabbats hårdast av den ekono-
miska krisen. Många små och medelstora företag efterlyser 
fortfarande en bättre tillgång till finansiering, t.ex. rörelsekapital-
finansiering och kapitalfinansiering. En högre ränta tas vanligen 
ut för mindre lån, som i huvudsak tecknas av mindre företag, och 
detta återspeglar den relativt höga kostnad och de olika risker 
som lån innebär.

EIB förväntas fokusera på viktiga prioriteringsområden, däribland 
innovation, ungdomsarbetslöshet, stöd för internationalisering 
och klimatåtgärder. Banken kan för närvarande framför allt tillgo-
dose finansieringsbehov hos flera olika aktörer inom jordbruks- 
och livsmedelskedjan.

Avfall

Vattenresurser, dricksvatten och hantering av avloppsvatten är 
centrala aspekter för den europeiska ekonomin och för miljön. 
EIB är fortsatt den största långivaren till denna sektor, oavsett 
om det rör sig om vattenförsörjning eller översvämningsskydd.

Avfall
Ökade investeringar i materialåtervinning och energiåtervin-
ning av avfall
 innebär miljö- och klimatvinster, 
 sparar naturresurser och energi,
 minskar beroendet av import av råmaterial, och
 främjar jobbskapandet och ekonomisk tillväxt.

Banken kommer att fortsätta stödja sådana investeringar för att 
bidra till EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. I motiverade fall 
kommer banken också att finansiera anläggningar för hante-
ring av restavfall som krävs för att nå målen när det gäller omdi-
rigering av bioavfall från deponier.

Infrastruktur på landsbygden

Klimatförändringarna har en betydande påverkan på jordbru-
ket och livsmedelsmarknaden. Framför allt påverkas markbör-
digheten, odlingsmönstren och tillgången på vatten, som i sin 
tur påverkar livsmedelstryggheten.

EIB kommer att fortsätta främja investeringar inom jord- och 
skogsbruket vilka direkt avser åtgärder för att lindra effekter-
na av eller anpassa sig till klimatförändringarna och stödja till-
handahållandet av kollektiva nyttigheter på miljöområdet som 
landskap, biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, klimatsta-
bilitet och större motståndskraft mot naturkatastrofer. När det 
gäller jordbruksvärdekedjorna kommer EIB att fortsätta stödja 
resurs- och energieffektiva projekt som bidrar till att varor som 
är hälsosammare, mer näringsrika och/eller medför ett mindre 
miljöavtryck framställs.

Europeiska investeringsfondens 
strategiska mål

EIF kommer att fortsätta lägga stor vikt vid riskfinansiering 
till små och medelstora företag och till små börsnoterade fö-
retag i Europa. Efter den planerade utvidgningen av Efsi 2018 
kommer EIF att kunna upprätthålla en stadig volymmässig 
utveckling. Detta ska åstadkommas genom olika mandat 
med fokus på innovation, konkurrenskraft, socialt företagan-
de, kulturella och kreativa sektorer samt mikrofinansiering. 

” EIF:s arbete kommer att fortsätta utgå från målet att tjäna den 
europeiska ekonomin. Att stärka företagare på alla områden är fortsatt 

en viktig prioritering.” 
 Maria Leander, EIF:s generalsekreterare

Särskilt när det gäller Efsi försöker banken skapa förbindelser 
med nya mellanhänder och utveckla finansieringsplattformar för 
att nå ut till nya företagssegment, framför allt i samarbete med 
nationella utvecklingsinstitut. Banken försöker också skapa för-
bindelser med andra nya mellanhänder än banken, t.ex. lånefon-
der och plattformar för gräsrotsfinansiering.

EIB:s produktutbud har utökats ytterligare och omfattar nu även 
garanti-/riskdelningsprodukter, direkt tillväxtfinansiering till 
medelstora börsnoterade företag i kombination med mellanlig-
gande värdepapperiseringstrancher och investeringar i utvalda 
små och medelstora företag samt fonder för medelstora börsno-
terade företag i samarbete med EIF.

Utanför EU räknar EIB med att fortsätta stödja mikroföretag och 
främja utvecklingen av lokal finansiering och av den privata sek-
torn genom utlåning via intermediärer (även i lokal valuta) och 
rådgivningstjänster i allt högre grad. De fonder som tillgodoser 
behoven bland småbrukare, producentorganisationer samt mik-
ro- och småföretag på landsbygden utanför EU omfattar ofta 
även frågor som migration och åtgärder för att lindra effekterna 
av klimatförändringarna och anpassa sig till dessa.

Stöd till små och medelstora företag samt 
medelstora börsnoterade företag

Miljöskydd

2016: EUR 23,6 md 
2017-2019: EUR 22,3 md per år

2016: EUR 16,9 md 
2017-2019: EUR 18,3 md per år

Övergripande mål inom området för 
sammanhållning och klimatåtgärder 

EIB:s verksamhet styrs av två övergripande EU-politiska mål:  

•  Att bidra till ekonomisk och social sammanhållning samt till kon-
vergens i EU, Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och 
föranslutningsländer (30 % av gruppens totala finansiering).  

•  Att vidta åtgärder för att anpassa sig till och lindra effekterna av 
klimatförändringarna (26 % av gruppens totala finansiering).

Investeringsplanen för Europa
EIB-gruppen ligger fortfarande väl till när det gäller att 
mobilisera 315 miljarder euro i ytterligare investering-
ar tillsammans med Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi), i enlighet med Investeringsplanen 
för Europa. Banken har därmed tagit en större risk för 
att minska investeringsgapen. Efter ett positivt utlå-
tande av Europeiska kommissionen föreslogs en för-
längning av Efsi. 

” Tack vare Efsi kan banken stödja fler kunder och projekt. 
Såväl stora som små investeringsprojekt kan ha en mycket 
betydande lokal påverkan genom att skapa sysselsättning 

och innebära tydliga sociala, ekonomiska och miljömässiga 
fördelar för medborgarna. ”  

Birthe Bruhn-Léon,  
EIB:s direktör, Iberiska halvön

EIF räknar med att under 2017 inleda minst fem gemensamma 
investeringsprogram tillsammans med nationella utvecklingsin-
stitut där en rad innovativa investeringslösningar kommer att in-
troduceras för marknaden. Genom dessa initiativ bör EIF kunna in-
leda ett aktivt samarbete med olika partner för att att utbyta bästa 
praxis och diskutera gemensamma investeringsmöjligheter.

EIF kommer att fortsätta samarbeta med Europeiska kommis-
sionen i fråga om viktiga lagstiftningsinitiativ inom EU, däribland 
initiativ mot skatteflykt, och arbeta för att främja skattetranspa-
rens och skapa lika villkor för alla företag i EU. EIF och kommis-
sionen kommer dessutom att gemensamt bedöma möjligheten 
att utvidga EIF till nya verksamhetsområden (t.ex. energi och kom-
petenser) och att utöka verksamheten till stöd för EU-politiska pri-
oriteringar som social påverkan.

EIF kommer också att försöka finna nya möjligheter att inklude-
ra andra fonder för att stödja små och medelstora företag samt 
små börsnoterade företag. Ett mer hållbart och långsiktigt stöd 
till marknaden skulle kunna säkerställas genom mobilisering av 
privat kapital från institutionella investerare (t.ex. nationella place-
ringsfonder, family offices, pensionsfonder, stiftelser och företag).

Kvinnor skalar frukt som ska användas 
till traditionella cypriotiska sötsaker vid 
ett litet företag i Troodosbergen som får 
stöd genom ett lån från EIB

Ultratunn solfilm från Heliatek, 
med finansiering från EIB. Den 
väger 500 g per kvadratmeter 

och är mindre än 1 mm tjock

Utanför Europa
Europeiska kommissionen har också föreslagit ökade 
garantinivåer under det externa utlåningsmandatet 
2014–2020 för att hjälpa EIB att genomföra initiativet 
för stärkt motståndskraft för västra Balkan och det 
södra grannskapet, i syfte att hantera situationen på 
migrationsområdet. Banken räknar också med att spe-
la en viktig roll i den externa investeringsplanen, fram-
för allt genom att tillhandahålla teknisk expertis och 
rådgivning i de länder som har störst behov av detta.

” EU måste aktivt ta itu med yttre utmaningar som påverkar 
eller kommer att påverka den egna framtiden. Världen har 
blivit mer komplex, och de senaste åren har nya händelser 

inneburit större risker och möjligheter för Europa. Detta 
innebär att vi mer omgående måste främja våra partnerlän-

ders motståndskraft och utveckling. EIB har visat på 
sin goda förmåga och flexibilitet när det gäller att anta dessa 

utmaningar. ”  
 Lionel Rapaille,  

EIB:s avdelningschef, Offentliga sektorn – 
östra grannländer 

EIF kommer också att fortsätta undersöka möjligheten 
att genomföra nya initiativ inom jordbrukssektorn. Vidare 
kommer EIB att årligen stödja företag i ett tidigt eller senare 
tillväxtskede genom investeringar inom en rad olika fonder, 
från fonder för tekniköverföring och affärsänglar till Europa-
omfattande fondandelsfonder.

Schejk Sadibou Diop, 
grundare av Senbus som fick 
finansiering av EIB i Senegal

Eddie Szweda driver ett mikrobryggeri med 
fem anställda i Danmark och förbättrade sitt 

resultat tack vare lån från EIF

” Vi kommer att se många fler strukturerade finansieringsuppgö-
relser när det gäller värdepapperisering eller riskdelningsgarantier 

för låneportföljer som en bank har upprättat eller kan komma att 
upprätta. Detta kommer att vara till oerhört stor hjälp för små och 

medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag.”
Milena Messori,  

avdelningschef, Mellanliggande finansiering för mikroföretag, 
små och medelstora företag
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ANTAGEN
UTMANINGEN

EU:s bank, dvs. Europeiska investeringsbanken (EIB), är värl-
dens största multilaterala långivare och emittent och erbjuder 
finansiering och expertis till solida och hållbara investerings-
projekt till stöd för EU:s politiska mål. Europeiska investerings-
banksgruppen (EIB-gruppen) består av Europeiska investe-
ringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). 

I EIB:s och EIF:s verksamhetsplaner för 2017–2019 fastställs 
bankens och fondens mål och prioriterade områden på medel-
lång sikt.

EIB räknar med att underteckna mellan 74 och 76 miljarder 
euro i lån per år. EIF räknar med att avsätta mellan 9,6 och 
10,4 miljarder i eget kapital, värdepapperisering och 
inkluderande finanstransaktioner och garantier per år.

Offentligpolitiska mål

Bankens verksamhet är centrerad kring fyra primära offentlig-
politiska mål som är de viktigaste för att främja tillväxt, syssel-
sättning och konkurrenskraft.

Alla siffror i denna broschyr som avser 2016 är oreviderade och därmed preliminära.  

” Samtidigt som EU måste sträva efter att stärka sin ekonomiska 
konkurrenskraft och öka sina investeringar i innovation, bör vi också 

glädjas över de framsteg som vi gör och den innovationsförmåga som 
Europa fortfarande har inom flera områden, från medicin, 

rymdteknik och kemiteknik till högteknologisk maskinindustri. ”
Elina Kamenitzer,  

EIB:s avdelningschef, Företag – 
Tyskland och de nordiska länderna

Forskning och innovation

Aldrig förr har tillväxten och välståndet i Europa varit så bero-
ende av att vi förfinar våra färdigheter, utökar våra kunskaper 
och utnyttjar dessa färdigheter och kunskaper för att utveckla 
nya produkter och tjänster. För att bibehålla vår konkurrenskraft 
krävs högutbildade människor och större investeringar i veten-
skap, teknik och innovation, särskilt inom medelstora börsnote-
rade företag inom den privata sektorn.

Tre olika teknikområden förväntas få en särskilt stor påverkan: 
  digital teknik 
  bioteknik 
   materialvetenskap. 

Innovation inom bioekonomi

Jordbruket/bioekonomin inom EU beräknas omsätta totalt 2 
biljoner euro och ger cirka 22 miljoner arbetstillfällen, vilket 
motsvarar 9 % av EU:s totala arbetskraft (2013), varav merpar-
ten finns i landsbygds- och kustområden. Investeringar på detta 
område främjar hållbar och resurseffektiv produktion och an-
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vändning av förnybara resurser från land, fiske och vattenbruk. 
Jordbruket/bioekonomin har också potential att främja EU:s 
övergång till en cirkulär ekonomi. 

Forskning och energi på energiområdet

De långsiktiga energi- och klimatmålen kommer att kräva ny 
teknik som för närvarande inte är kommersiellt tillgänglig samt 
en intelligentare och högeffektiv energianvändning. 

2016: EUR 13,5 md 
2017-2019: EUR 15,2 md per år

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Skapande av en effektiv infrastruktur
2016: EUR 19,7 md 
2017-2019: EUR 19,1 md per år

Energi

•  Tryggande av konkurrenskraftig och säker försörjning: In-
vestering i EU-projekt av gemensamt intresse, t.ex. energinät.  

•  Energieffektivitet: Genom Efsi har banken kunnat utöka sitt 
stöd till nära-nollenergibyggnader, som främjar nya byggstan-
darder som kommer att bli normen efter 2021.  

•  Utfasning av fossila bränslen: Betydande investeringar krävs 
inte bara i energiproduktion utan även i elnät för att integrera 
förnybara energikällor, öka energilagringskapaciteten, moder-
nisera eldistributionsnäten och göra dessa mer intelligenta.

Transport och rörlighet

Energieffektiva, renare transporter med låga koldioxidutsläpp

Transportsektorn står för 32 % av den slutliga energianvänd-
ningen i Europa. Den står även för 20 % av EU:s totala växthus-
gasutsläpp och för en stor del av luftföroreningarna – framför 
allt i stadsområden. Våra initiativ innefattar att

  ge stöd till köp av nya fartyg eller för att utrusta dessa med 
miljövänlig teknik,

 investera i flygledningstjänster,
 underlätta framtagandet av alternativbränslefordon, och 
  främja insatser för att införa kollektivtrafik med låga eller inga 

utsläpp i städer och stadsområden. 

Strategisk transportinfrastruktur 

EIB prioriterar mindre utvecklade regioner och fokuserar på 
bristfälliga förbindelser, flaskhalsar för långtrafik, interoperabi-
liteten vid gränspassager och knutpunkter där passagerare kan 
byta mellan olika transportmedel. EIB kan också ge stöd till re-
gionala luftfartsföretag och koncernägda leasingbolag samt till 
annan infrastruktur än sådan som ingår i det transeuropeiska 
transportnätet och som är av strategisk betydelse. 

Rörlighet för Europas städer 

I flera städer har den växande efterfrågan på transporter skapat 
en ohållbar situation: kraftiga trafikstockningar, dålig luftkvali-
tet, bullerföroreningar och höga koldioxidutsläpp. Trafikstock-
ningarna i de europeiska städerna uppskattas kosta totalt 100 
miljarder euro, vilket motsvarar 1 % av EU:s BNP per år. Banken 
finansierar investeringar i intelligenta transportsystem och in-
telligent teknik för att ge transportanvändarna bättre och mer 
relevant information samt förbättra trafikledningen och driften. 

Utveckling och förnyelse av städer och regioner 

Utlåningen kommer att inriktas på upprustning av städer, miljö-
infrastruktur, resurseffektivitet, interregional tillgänglighet, soci-
ala bostäder och annan slags inkludering, åtgärder för att lindra 
effekterna av klimatförändringarna och anpassa sig till dessa, 
ökad motståndskraft hos kommuner och regioner för att anta el-
ler anpassa sig till oförutsedda utmaningar som migration eller 
jordbävningar samt en intelligentare utveckling inom området 
för innovation och ny teknik.

Hälsa

Eftersom merparten av finansieringen förväntas gå till förbätt-
rad sjukhusinfrastruktur är det troligt att vi kommer att se en 
ökad efterfrågan på lokaler inom primärvården och en bättre 
utbildning av personalen inom sektorn.

Utveckling av infrastruktur på landsbygden och 
stöd till jordbruksföretag
Genom att stödja infrastruktur på landsbygden och biomassaindu-
strin (där jordbruket är en central aktör) kommer man att åstad-
komma en långsiktigare och en mer balanserad hållbar tillväxt 
i samhällena, eftersom detta minskar behovet att flytta från lands-
bygden till städerna och förbättrar livsmedelssäkerheten. 

” Om vi ”skulle sätta ut alla de verksamheter som vi har finansierat 
inom den offentliga sektorn de senaste 10–15 åren på en karta, skulle 

man se att det inte rör sig om enskilda utspridda projekt utan om 
hela system med vägar, järnvägar, spårvägar, rörledningar, hälso- och 

sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster som växer sig större mitt 
för näsan på oss. De ingår alla i en logisk helhet. ”

Rafal Rybacki, 

EIB:s avdelningschef, Offentliga sektorn – 
Polen och de baltiska staterna

Cykelleder 
finansierade med 
EIB-lån till staden 
Bologna, Italien

Angelita Rebollo tar fram olika behandlings-
metoder mot cancer i Paris, med finansiering 

från en fond som EIF investerat i
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