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EU:s bank – en pålitlig innovatör:
• Innovativa projekt för att skapa nya
arbetstillfällen
• Innovativa finansieringslösningar
• Innovativa partnerskap för att
maximera resultaten
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I juli 2013 blev Kroatien

Att främja en hållbar tillväxt som skapar
arbetstillfällen är EIB:s viktigaste prioritering
för sin utlåning.

230 000 små och
medelstora
företag
i Europa med totalt

insats efter att landet blivit
medlem var att ge direkt

21 md.
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Under 2013 stödde EIBgruppen cirka

Europeiska unionens
28:e medlemsstat. Vår första

stöd till små och medelstora
företag – som utgör stommen
i Kroatiens ekonomi och är
den viktigaste drivkraften för
tillväxt och sysselsättning.

EIB-gruppens finansiering
till 230 000 små och medelstora
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företag stöder

i europeisk strategisk infrastruktur.

De första två projekten
som stöds med initiativet
för projektobligationer.
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EUR

stöder smarta europeiska städer.

EIB-gruppen är en integrerad del i EU:s strategi för att ta itu med de
långvariga konsekvenserna av den finansiella
krisen.

Introduk tion av nya
lånekriterier för hållbara
energiprojekt.

Smarta finansieringsinstrument för att få
Europas ekonomi på
rätt spår igen.

Finansiering för klimatåtgärder

1 md
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ett rekordstort belopp.
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19 md
i finansiering för
att främja

EIB:s obligationer
för ökad klimatmedvetenhet uppgick till –

avsat tes till sju innova ti v a

klimatfonder.

Introduktion av EIB:s
klimatmeddelande.
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för små och medelstora företags

Kapitalökningen har använts på
ett produktivt sätt för att stödja
drivkrafterna för tillväxt och sysselsättning.

75

1

avsattes till kompetens

och sysselsättning för
ungdomar i EU.

EUR

och kompetens

17 md

EIB-gruppen tillhandahåller
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till innovation och

kompetens i Europa.

Initiativet för tillväxtfinansiering inrättas för att
främja innovativa medelstora
företag.

19 856 mn

till innovativa
EUR

inrik tades på projek t
som har ef fek t på tillväxt och sysselsättning.
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Innovation

, 1 md

EIB-gruppens
finansiering

9 md

EUR

EIB-gruppens stöd till små
och medelstora företag i
Europa uppgick till

EUR

EIB:s första transaktioner för finansieringsinstrument i Grekland
och på Cypern.

EUR
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universitet och
forskningscentrum stöds av EIB.

små och medelstora företag via riskdelningsinstrumentet som förvaltas av
EIF.
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013 har varit ett utmanande år för Europeiska investeringsbanken, som är ”EU:s bank”.
För ett år sedan meddelade jag att bankens
aktieägare, som är EU:s medlemsstater, hade anförtrott oss en kapitalökning på 10 miljarder euro
som gör att EIB kan ha en konjunkturutjämnande
roll i kristider. Tack vare denna kapitalökning har
banken kunnat öka utlåningsvolymen och fungera som en tillförlitlig partner på marknader som
affärsbanker har lämnat eller drastiskt minskat sin
utlåning på. Jag är stolt över att nu kunna berätta
för er att vi har hållit våra löften. EIB-gruppen ökade sin totala finansieringsverksamhet med 37 %
till 75,1 miljarder euro. Denna insats är ännu mer
imponerande om man beaktar enbart Europa, där
finansieringsvolymen på 67,1 miljarder euro motsvarar en ökning på 42 % jämfört med 2012.
Stödet till Europas små och medelstora företag
fördubblades under 2013 till 21,9 miljarder euro.
Bankens investeringar mobiliserade över 50 miljarder euro till cirka 230 000 små och medelstora
företag samt medelstora börsnoterade företag,
vilket tryggar 2,8 miljoner arbetstillfällen i Europa.
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Vi fokuserade på de länder som drabbats hårdast
av krisen, i synnerhet Grekland, Cypern, Irland,
Portugal och Spanien där utlåningen enbart till
små och medelstora företag uppgick till nästan
7 miljarder euro.
Samtidigt som små och medelstora företag stod
för nästan 30 % av investeringarna under 2013,
var vårt åtagande kopplat till våra andra viktiga
prioriteringar fortsatt högt. Europeisk forskning
och utveckling erhöll 17,2 miljarder euro i finansiering från EIB-gruppen, 15,9 miljarder euro gick
till strategisk infrastruktur i Europa och 19 miljarder euro till globala klimatåtgärder.
2013 var året då vi blickade bortom vad som finns
i vår traditionella verktygslåda. Vi antog ett skräddarsytt tillvägagångssätt och anpassade våra finansieringslösningar till medlemsstaternas särskilda behov. För att bara nämna några exempel:
de prisbelönade handelsfinansieringsinstrumenten i Grekland och på Cypern, en grekisk garantifond för små och medelstora företag och en innovativ statlig portföljgaranti i Portugal.

Presidentens
översikt

Banken inledde också pilotfasen av Europa
2020-initiativet för projektobligationer. Två projekt
har kreditförstärkts under 2013 och en projektförteckning över nya projekt har tagits fram som hela
tiden uppdateras. Europa gör konkreta framsteg
mot att skapa en marknad för projektobligationer.
Initiativet för projektobligationer är endast ett av
flera initiativ som visar på ett förbättrat samarbete
med våra kolleger vid andra EU-institutioner. I juni
uppmanade Europeiska rådet banken att ge ett väsentligt bidrag för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. För att undvika att en generation av kvalificerad europeisk arbetskraft går förlorad utarbetade
vi vårt program ”Kompetens och arbetstillfällen
– att investera i unga”. Programmets ursprungliga
mål på 6 miljarder euro överträffades och banken
beviljade lån på cirka 9,1 miljarder euro under andra halvåret 2013 för att ge ungdomar kompetensutveckling och hållbara arbetstillfällen.
Vårt arbete inom Europa skulle inte vara fullständigt utan Europeiska investeringsfonden som är
ett kraftfullt verktyg. Med sitt stora utbud av finansieringsinstrument tillhandahöll våra partner vid
fonden 3,4 miljarder euro i stöd till små och medelstora företag, entreprenörskap och innovation.
EIF firar sitt 20-års jubileum under 2014 och vi förväntar oss ännu ett exceptionellt år. Banken, som
är fondens största aktieägare, har beslutat att öka
fondens kapital med 1,5 miljarder euro. Parallellt
utvidgar vi fondens verksamhet genom ett mandat
på 4 miljarder euro under de kommande sju åren.

förfogande, med ett villkorat ytterligare belopp på
3 miljarder euro, för perioden 2014-2020.
Under året fortsatte banken att låna upp på mycket konkurrensutsatta marknader och bibehöll en
stabil AAA-rating. Med ett upplåningsprogram på
72 miljarder euro visar EIB tydligt på sin finansiella
styrka. Genom att 44 % av obligationerna placerades hos investerare utanför EU, säkerställer banken
sin roll att kanalisera investeringar till EU från länder utanför Europa.
Jag vill avsluta genom att blicka framåt. Tecknen på
återhämtning i Europa är påtagliga. 2014 kommer
att vara ett viktigt år för Europa, där EU-val kommer
att hållas, och med ett nytt Europaparlament och
Europeisk kommission. Nu måste vi börja se bortom krisen. Här ser vi en tredimensionell utmaning:
en allvarlig investeringsklyfta, EU:s produktivitet
som släpar efter USA och Japan, men framförallt en
sysselsättningskris. Sammanfattningsvis står vi inför en utmaning att innovera. Under de kommande åren kommer EIB lägga tonvikten på sektorer
som är avgörande för Europas konkurrenskraft på
de globala marknaderna, i synnerhet forskning och
utveckling.
Det är otvetydigt att vi spelar en viktig roll när det
gäller att bidra till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt Europa i en globaliserad värld och utveckla långvariga relationer med partnerländer för
våra medborgares bästa. Jag är säker på att jag om
ett år kommer att kunna ge samma budskap: EIBgruppen levererar.

Samtidigt som vi fokuserar på Europa, vilket är naturligt då vi är de 28 EU-medlemsstaternas bank,
stöder vi EU:s yttre prioriteringar genom att använda vår erfarenhet inom EU till nytta för våra
partnerländer. Lån på totalt 7,7 miljarder euro understryker vårt engagemang att finansiera infrastruktur, små och medelstora företags verksamhet
och projekt inom klimatåtgärder i våra östra partnerländer, i Medelhavsområdet, Afrika, Asien och
Latinamerika. Vi är mycket glada över att det externa utlåningsmandatet inom ramen för EU:s budgetgaranti kommer att ställa 27 miljarder euro till

Werner Hoyer
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Små och medelstora företag för tillväxt
och arbetstillfällen

IDÉ

€
Mezzanin för
tillväxt

Garantier och
värdepapperisering
EIBI-stöd till
forskning

Riskdelningsinstrumentet för
innovativa små
och medelstora
företag

Tekniköverföring

FoU

Lån till små och
medelstora
företag via
mellanhänder

Fonden för
företagsänglar

Mikrofinansiering
Kompetens och
arbetstillfällen
- att investera i
unga

JASMINE tekniskt
stöd

Riskkapital och
tillväxtkapital

Initiativet för
tillväxtfinansiering för innovativa medelstora
företag

MARKNAD

Tillgång till finansiering
6

Verksamhetsberättelse

2013

TILLVÄXT

och ARBETSTILLFÄLLEN

Att frigöra tillgången
till finansiering för små och medelstora företag

Att frigöra tillgången till
finansiering för små och
medelstora företag
Små och medelstora företag har en nyckelroll när det gäller att frigöra ekonomisk
potential och skapa ett starkare Europa när den börjar komma ur krisen. Europas
16 miljoner små och medelstora företag utgör 98 % av alla företag och 70 % av
privatanställda arbetar i små och medelstora företag, vilket är en imponerande
andel. Samtidigt är det välkänt att denna viktiga ekonomiska grupp har svårt att få
tillgång till finansiering.

B

anken har blivit ledande i Europa vad gäller
finansiering av små och medelstora företag.
Lån, eget kapital, garanti- och riskkapitalinstrument hjälper till att tillgodose småföretagens
olika behov i de 160 länder som EIB är verksam i,
och inom hela EU och i utvidgningsländerna när
det gäller EIF.
Bankens utlåning fokuserades på att utveckla innovativa produkter och partnerskap som underlättar små och medelstora företags tillgång till finansiering i samtliga utvecklingsstadier för att öka

möjligheterna till sysselsättning, i synnerhet för
Europas ungdomar.
Både EIB och EIF mobiliserade finansiellt och tekniskt expertkunnande under 2013 och fungerade
som katalysator för investeringar från både den offentliga och privata sektorn. EIB-gruppen som helhet arbetar med nationella och regionala myndigheter för att anpassa våra lösningar till individuella
behov. EIB-gruppens samordnade insats har lett till
ett effektivt bemötande som inriktas på de sektorer
och länder där stödet behövs som mest.

Höjdpunkter under 2013 – tillgång till finansiering för små och medelstora företag:

,9

EUR

21 md

230 000 små och
medelstora företag

till

som stödjer

anställda

2,8 miljoner

• Ett rekordstort belopp på EUR 21,9 md till små och medelstora
företag, vilket är en 50-procentig ökning jämfört med 2012, mobiliserade över EUR 50 md i stöd till Europas småföretag.
• Exceptionella åtgärder för att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansie ing, inklusive:
• EIB finansie ar rörelsekapital.
• EIB:s första handelsfinansie ingstransaktioner i Grekland och på
Cypern.
• EUR 9,1 md i beviljat stöd till EIB:s kompetensinitiativ för ungdomar.
• EIF:s rekordstora stöd på EUR 3,4 md till små och medelstora företag.
• EIB:s stöd till jordbruk.
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EIB-gruppens

verksamhet för små och medelstora företag
Att frigöra finansiering för Europas små och medelstora företag är vår viktigaste
prioritering. Under 2013 användes närmare 30 % av bankens verksamhet för att
ge stöd till cirka 230 000 små och medelstora företag och medelstora
börsnoterade företag, som sysselsätter cirka 2,8 miljoner människor.

B

anken har utarbetat skräddarsydda garantisystem tillsammans med EU:s medlemsstater
för att ge ytterligare stöd till länder som har
stora likviditetsproblem:
En statlig portföljgaranti med Portugal stödjer landets ansträngningar att främja tillväxt och sysselsättning, särskilt investeringar som genomförs av små
och medelstora företag.
Cyperns program för entreprenörskap möjliggör för
staten och affärsbanker att låna ut till små och medelstora företag där riskerna delas och utveckla stöd till
deras investerings- och rörelsekapitalbehov.
Banken gjorde en utförlig utvärdering av sina lån till
små och medelstora företag (2005-2011), som bekräftar deras avgörande roll i att upprätthålla kreditflödet under krisen. Små och medelstora företag får
tillgång till lån på förmånliga villkor och bidrar till
tillväxt och sysselsättning. Utvärderingen visade att
det finns behov av att uppmuntra banker att låna ut
till mer riskfyllda små och medelstora företag.
Medelstora företag – som har mellan 250 och
3 000 anställda – har blivit en viktig kundgrupp för

EIB. Banken lanserade sitt initiativ för medelstora
börsnoterade företag och initiativet för tillväxtfinansiering för att främja utlåningen, i synnerhet till innovativa medelstora företag. Avtalade lån till medelstora börsnoterade företag uppgick till 37 miljoner
euro under initiativet för tillväxtfinansiering inom
EU under 2013.
EIF firar 20-årsjubileum under 2014. Fonden fortsatte att vara ett viktigt instrument för stöd till europeiska små och medelstora företag under 2013.
1,5 miljarder euro i eget kapital/mezzanininvesteringar mobiliserade 7,1 miljarder euro i stöd till små
och medelstora företag, och 1,8 miljarder euro i garantier och värdepapperisering under 2013 mobiliserade en lånevolym på 8,6 miljarder euro.
Banken betonade fondens roll i att främja tillväxt,
arbetstillfällen och innovation i Europa, genom
att stödja en ökning av EIF:s tecknade kapital med
1,5 miljarder euro och ge ett mandat på 4 miljarder
euro för nya EIF-garantier under de kommande sju
åren. Vi arbetar tillsammans för att förbereda EIBgruppens ytterligare stöd till sektorn små och medelstora företag i Europa.

Ett familjeägt företag som ägnar
sig åt vintillverkning i centrala
Grekland fick ett lyft tack vare ett
EIB-lån på 150 000 euro i januari
2013 för inköp av utrustning för en
andra produktionslinje. Resultatet
av lånet är uppenbart – 12 nya jobb
och omsättningen förväntas öka
med cirka 50 % jämfört med 2012.
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Mikrofinansiering

för social delaktighet och finansiell
integrering
Mikrofinansiering har blivit ett erkänt och växande segment på den finansiella
marknaden i EU, delvis som ett resultat av den fortsatta ekonomiska
åtstramningen. Mikroföretag utgör 91 % av alla europeiska företag och är en
stabil källa till sysselsättning och social delaktighet.

E

uropeiska instrumentet Progress för mikrofinansiering är ett EU-program som finansieras gemensamt av Europeiska kommissionen och EIB.
Det gör det möjligt för EIF att agera som EIB-gruppens
partner till mikrofinansinstitut som stödjer europeiska
entreprenörer och mikroföretag som har svårt att få
tillgång till traditionella banktjänster. 2013 var ett rekordår för mikrofinansiering inom EU, med 26 transaktioner som uppgick till totalt 54 miljoner euro.

Under 2013 tillhandahöll EIB för första gången
någonsin mikrofinansiering i Europa. Ett lån på
60 miljoner euro till MicroBank i Spanien kommer
att stödja mikroföretagens och entreprenörernas
projekt som hjälper till att bekämpa landets höga
arbetslöshet.
I världen lever cirka 1,4 miljarder människor i extrem fattigdom och har inte tillgång till grundläggande finansiella tjänster. Utanför Europa är mikrofinansiering ett viktigt instrument för att uppnå
finansiell integrering. Åtta miljoner människor
drar nytta av de finansiella tjänster som har möjliggjorts av EIB:s mikrofinansieringsinvesteringar.

EIB är en stor global tillhandahållare av mikrokrediter, med mer än 75,5 miljoner euro som avsattes
i finansiering till mikrofinansieringsverksamhet
utanför Europa under 2013.

För två år sedan byggde grönsaksodlaren
Anton ett växthus som han planerar att
bygga ut för att öka produktionen. Genom
den bulgariska mikrokreditleverantören
Mikrofond erhöll han 1 150 euro för
att finansiera utbyggnaden av sitt
växthus. Med en större arbetsbörda
anlitar han säsongsarbetare från den
lokala långtidsarbetslösa romska
befolkningsgruppen.

Under 2013 tillhandahöll banken sin första
mikrokredit i Palestina, där en investering på
1 miljon US-dollar stödjer Arab Center for
Agricultural Development (ACAD). Nethmia Salameh
som föder upp får erhöll 1 520 euro. ”Jag vill köpa
ytterligare fem får med lånet, vilket gör att jag
kan öka min inkomst och det kommer att vara
till stor hjälp för mig när jag ska betala min sons
universitetsavgifter.”
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En premiär för EIB:

handelsfinansiering
Under 2013 godkände banken två banbrytande handelsfinansieringstransaktioner. Ett lån på upp till 500 miljoner euro stödjer små och medelstora
exportföretag i Grekland och ytterligare 150 miljoner euro kommer att
tillhandahållas till cypriotiska små och medelstora företag.

SABO S.A. erhöll tack vare initiativet ett
lån för sin exportverksamhet via Eurobank
och Commerzbank. Företaget tillverkar
nyckelfärdiga fabriker för tegelsten och
takpannor. Sabo som är inriktad på export
har sålt och installerat skräddarsydda

L

ångsiktig finansiering för strategiska projekt
som stöder Europeiska unionens politiska
prioriteringar har utformat EIB:s lånestrategi.
Därför har kortfristiga kreditinstrument som handelsfinansiering inte ingått i bankens produktportfölj. Men exceptionella tider kräver exceptionella
åtgärder.

fabriker på alla kontinenter förutom i
Australien. Med en genomsnittsålder
på 27 år stödjer Sabo bankens
insatser att främja
arbetstillfällen för
ungdomar.

Historiskt har handeln varit ett stabilt finansiellt
segment, men den är sårbar i kristider då transaktions- och systemrisker kopplade till nya handelsflöden hindrar den ekonomiska utvecklingen.
Grekiska regeringen var den första medlemsstaten som uppmanade EIB att på ett säkert sätt överbrygga klyftan mellan inhemska och utländska
banker till förmån för små och medelstora företag
inom import-exportsektorn.
Genom handelsfinansieringsinstrumentet tillhandahåller EIB lämpliga garantier till utländska banker mot remburser från inhemska banker. På så sätt
behöver små och medelstora företag inte ge likvidsäkerheter som annars krävs och tillgången till internationella handelsinstrument ökar.
Efterfrågan på handelsfinansieringsinstrumentet
är stor – Cypern är den andra medlemsstaten som
drar nytta av instrumentet – och EU:s bank anpassar det till behoven som finns på särskilda marknader. EIB arbetar dessutom intensivt för att undvika
snedvridningar på marknaderna och ge utrymme
till berörda parter att fastställa prissättningen i enskilda förhandlingar.
EIB:s handelsfinansieringsinstrument för Grekland
utsågs under 2013 av Trade & Forfaiting Review
(TFR), som är den världsledande tidningen för handels- och leverantörsfinansiering, till årets transaktion bland 140 nominerade transaktioner.
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Kompetens och arbetstillfällen –

att investera i Europas unga
Ungdomsarbetslösheten är en av de stora utmaningar som Europa står inför. För
att ta itu med sysselsättningskrisen för EU:s ungdomar i åldrarna 15-24 lanserade
EIB-gruppen i juli 2013 programmet "Kompetens och arbetstillfällen – att
investera i unga".

I

överensstämmelse med ungdomssysselsättningspolitiken på EU-nivå och i medlemsstaterna är programmet särskilt inriktat på att hjälpa
ungdomar. Tonvikten läggs på att finansiera yrkesskolor samt rörlighet bland studenter och lärlingar
och har som mål att ta itu med bristen på arbetstillfällen för ungdomar.

Under 2013 godkände banken stöd på totalt
4,5 miljarder euro för kompetensutveckling, och
närmare 4,6 miljarder euro för anställning av ungdomar, vilket är en ökning med 50 % jämfört med
programmets ursprungliga mål på 6 miljarder euro.
Banken fokuserade också sina insatser på kreditramar för små och medelstora företag i regioner som
har en ungdomsarbetslöshet på över 25 %.

För att investera i kompetens beviljade banken
både stora direkta lån och tillhandahöll finansieringslösningar genom mellanhänder:

EIB-gruppen har använt sig av mikrokrediter, lånat ut via mellanhänder och beviljat stora direkta
lån för att bidra till att arbetstillfällen för ungdomar
skapas:
Ett lån på 200 miljoner euro som
vidareförmedlas av Santander Bank i Spanien
kommer att finansiera åtgärder för att stödja
ungdomar som letar efter sitt första jobb
och lån till unga entreprenörer samt högre
utbildningsbehov.

Franska utbildningsinstitutioner
erhöll ett lån på 400 miljoner euro för
byggandet och moderniseringen av
85 gymnasier, 14 yrkesskolor och sju högre
utbildningsinstitutioner i regionen Centre, där
arbetslösheten är 28 %.
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Innovation och kompetens

Små o˜ entliga
stiftelser

Små privata
företag/entreprenörer

Lån/eget kapital
och garantier

EIB-lån för små
och medelstora
företag

EIB:s

INNOVATIONSCENTRUM

Innovativa medelstora företag

Initiativet för
tillväxtfinansierin
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Innovation och
kompetensutveckling för en
växande ekonomi
EIB lägger tonvikt vid investeringar i innovation som en drivkraft för sysselsättning,
en verktygslåda för kompetensutveckling och ett instrument för att lösa framtidens
problem idag. EIB-gruppen är beredd att ge ett konkret bidrag till Europas mål att
3 % av BNP ska gå till forskning och innovation senast 2020 för att skapa 3,7 miljoner
arbetstillfällen.

G

enom sin finansiering av innovation och
forskning spelar EIB-gruppen en viktig roll
för Europas tillväxt, välfärd och konkurrenskraft. Banken och fonden använder sig av ett brett
utbud av instrument för att få igång utvecklingen
av innovativa projekt och för att finansieringsflödet från den offentliga och privata sektorn ska
upprätthållas.
EIB-gruppen har utvecklat produktiva partnerskap, särskilt med Europeiska kommissionen, som
har resulterat i det framgångsrika finansierings-

instrumentet för riskdelning, som är det mest
kraftfulla verktyget i bankens verktygslåda för
innovativa finansieringslösningar. Den första fasen av finansieringsinstrumentet för riskdelning
startade 2007 och översteg förväntningarna när
det avslutades 2013.
Partnerskap för innovation är också viktigt för EIF.
Fonden ingår partnerskap med storföretag i företagens innovationsplattform för att mobilisera
privata investeringar i innovation och hjälpa till
att omsätta idéer till konkreta affärsmöjligheter.

Höjdpunkter under 2013 – innovation
och kompetens:
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EUR

17md
för att främja innovation

från

EIB-gruppen

• Första transaktionerna under initiativet för tillväxtfinansiering – utveckling av kundgruppen medelstora
börsnoterade företag
• EUR 856 mn investerades i innovativa små och medelstora företag genom riskdelningsinstrumentet under
finansie ingsinstrumentet för riskdelning.
• Förberedelse av efterföljaren till finansie ingsinstrumentet för riskdelning inom den nya fle åriga budgetramen.
• Med EUR 111 mn stödjer EIF tekniköverföring genom nio
transaktioner.
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EIB-gruppen –

ett innovationscentrum
Krisen har gjort att den privata sektorn inte längre är villig att investera
i nystartade företag och innovativa entreprenörer. För att överbrygga klyftan
i dessa åtstramningstider har EIB tillhandahållit ytterligare stöd för finansiering av
forskning, utveckling och innovation (FUI) vid akademiska institutioner och inom
den privata sektorn, som uppmuntrar kunskapsöverföring mellan dessa.

I

nnovation i företag – EIB har lånat ut nästan
1 miljard euro till Renault sedan 2009. Bankens
investering har inriktats på forskning och utveckling av eldrivna fordon och konventionella
drivlinor. Ett lån på 400 miljoner euro under 2013
är avsett att finansiera forskning och utveckling av
en ny generation av bränslesnåla, rimligt prissatta
och miljövänliga bilar.
Forskningscentrum som arbetar för allmänhetens bästa – Under 2008 beviljade banken ett lån
på 50 miljoner euro för byggandet av ett kliniskt
forskningscentrum i Pavia, som ska utveckla behandlingar för särskilda former av cancer genom
användning av sofistikerade och innovativa kärntekniska tillämpningar. Ett nytt lån kommer att
finansiera utvecklingen av optimerade cancerbehandlingsplaner och grundforskning inom området strålningsbiologi.
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Finansiering av banbrytande teknik – EIF avsatte 15 miljoner euro till GO CAPITAL Amorçage, en
fransk interregional tekniköverföringsfond, som
stödjer skapandet av högteknologiska företag. Investeringen stödjer företagsekosystemet i Frankrikes västra region.
Bankens innovationscentrum stöder också Europas digitala ekonomi – Under 2013 fortsatte
EIB att stödja internetbaserad informations- och
kommunikationsteknik (IKT), som stimulerar teknisk innovation. Lån på totalt 3 miljarder euro beviljades till telekomsektorn. Banken avsatte 36 miljoner euro till finansieringen av ett supersnabbt
bredbandsnät i regionen Haute Savoie i franska Alperna. Projektet stödjer Frankrikes mål att
ge 70 % av befolkningen tillgång till supersnabbt
bredband till 2020.

Innovation och kompetensutveckling
för en växande ekonomi

Finansiella lösningar

för innovativa nystartade företag
Under 2013 fortsatte EIB-gruppen att bygga vidare på sin konjunkturutjämnande
verksamhet som stödjer innovativa nystartade företag – som är drivkrafterna för
tillväxt och sysselsättning. EIF är EIB-gruppens särskilda organ för risktagande
kopplat till små och medelstora företag som underlättar finansieringen av dessa
företag. Fonden utnyttjade ett antal nya initiativ för att stödja innovativa
småföretag i samtliga utvecklingsstadier.

M

ycket av forskningsarbetet som bedrivs på
universitet och forskningscentrum har potential att utvecklas till konkreta affärsidéer, som leder till skapandet av småföretag. Forskning anses dock ofta vara alltför riskabelt för att
överföras från laboratorium och finansieras av traditionella investerare. Tekniköverföring omsätter
resultaten av FUI till säljbara produkter och tjänster, inklusive skapandet av nya företag och avknoppningsföretag vid universiteten.

Under 2013 uppnådde fonden rekordvolymer
av tecknade avtal för tredje året i rad. EIF avsatte
1,5 miljarder euro (som var en ökning från 1,3
miljarder euro 2012 och 1,2 miljarder euro 2011)
i 68 såddkapital-, riskkapital- och tillväxtkapitalfonder. Samtidigt som fonden inriktas på särskilda
sektorer så anpassas riskkapitalverksamheten till
landets behov. Under 2013 gjordes de första investeringarna inom det holländska riskkapitalinitiativet och den baltiska innovationsfonden.

Under 2013 investerade EIF 111 miljoner euro för
att främja tekniköverföring genom nio transaktioner, med en kraftig marknadsökning.

Instrumentet för innovativa små och medelstora företag med hög tillväxt (GIF), som förvaltas av
EIF, inom EU:s ramprogram för konkurrenskraft och
innovation tillhandahöll också riskkapital till innovativa små och medelstora företag på ett tidigt stadium och i expansionsfasen under 2013. EU:s ramprogram har hittills stött mer än 275 000 små och
medelstora företag i 17 länder.

EIF använder också riskkapital och tillväxtkapital för att stödja innovation och entreprenörskap.

Banken har också förvärvat betydande erfarenhet
inom sektorerna bioteknik, ren teknik och informations- och kommunikationsteknik. På mindre än
två år som Europeiska fonden för företagsänglar i
Tyskland har varit verksam har fondens 70 miljoner
euro i det närmaste helt anslagits och detta är tre
år tidigare än planerat. Beloppet kommer att ökas
under 2014. I december 2013 etablerades den europeiska fonden för företagsänglar i två nya länder
(Spanien och Österrike).
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Riskdelning

för framgångsrik innovation
En av bankens mest fängslande roller under de senaste tio åren har varit att
agera som en katalysator för finansiering av innovation. När banken arbetar med
projektinitiativtagare, banker och finansiella partner, kan vi dela på riskerna som
är en naturlig del av innovativ verksamhet. De slutliga förmånstagarna är
Europas innovativa företag – storföretag, medelstora börsnoterade företag och
små och medelstora företag.

F

inansieringsinstrumentet för riskdelning är ett
gemensamt initiativ av EIB och Europeiska kommissionen som inrättades 2007 för att främja
investeringar i långsiktig forskning, utveckling och
innovation som har hög risk. Den första tillgänglighetsperioden för finansieringsinstrumentet löpte ut
under 2013 och 114 FUI-projekt som uppgick till totalt 11,3 miljarder euro hade då finansierats. Finansieringsinstrumentet för riskdelning beräknas ha
mobiliserat ytterligare 37,2 miljarder euro i privata investeringar i innovation inom Europa. Finansieringsinstrumentets efterföljare håller för närvarande på
att utarbetas för perioden 2014-2020 med en budget
på uppskattningsvis 2,5 miljarder euro.

Under 2013 beviljade EIB ett lån på
150 miljoner euro till H. Lundbeck i Danmark
som finansierar utvecklingen av innovativa
läkemedel för behandling av sjukdomar i det
centrala nervsystemet. Investeringen från
finansieringsinstrumentet för riskdelning
kommer att hjälpa till att bevara och skapa
arbetstillfällen inom forskning, utveckling och
innovation, och stärker konkurrenskraften för
detta medelstora europeiska företag.

Under 2013 inrättade EIB initiativet för tillväxtfinansiering för att erbjuda innovativa europeiska
medelstora företag som är börsnoterade en rad
skräddarsydda finansieringslösningar alltifrån direkta lån till risker i samband med därmed likställt kapital och mezzanininstrument. EIB kommer att tillhandahålla finansiering på mellan 7,5 miljoner euro
och 25 miljoner euro för att stödja maximalt 50 % av
företagens europeiska FUI-investeringar. Initiativet
för tillväxtfinansiering erhöll till en början ett kapitalstöd på EUR 150 miljoner från finansieringsinstrumentet för riskdelning.

Det belgiska företaget EVS Broadcast Equipment
SA erhöll ett lån på 12 miljoner euro för sitt
ambitiösa FUI-program som ökar företagets
konkurrenskraft och ger arbete till hundratals
ingenjörer som antingen redan arbetar i företaget
eller kommer att anställas.
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Innovation och kompetensutveckling
för en växande ekonomi

Att använda riskfinansiering

för att stödja innovativa små och medelstora
företag
En annan aspekt av finansieringsinstrumentet för riskdelning är att innovation
främjas inom marknaden små och medelstora företag. Riskdelningsinstrumentet,
som har tagit ytterligare fart under 2013, är ett framgångsrikt verktyg som stödjer
finansieringen av innovativa små och medelstora företag och medelstora
börsnoterade företag.

R

iskdelningsinstrumentet, som förvaltas av EIF
och finansieras under finansieringsinstrumentet för riskdelning, tillhandahåller garantier och
motgarantier till banker och leasingbolag för att uppmuntra att ytterligare lån och leasing erbjuds till innovativa företag på förmånliga villkor. Genom att täcka
upp till 50 % av en eventuell förlust på varje nytt lån
till innovationsinriktade små och medelstora företag uppmuntrar EIF till ökat risktagande av finansiella
mellanhänder för att öka resultaten av FUI.

Trotter Holding International är ett innovativt
holländskt småföretag som arbetar med
affischtavlor för industrin inom den mobila
utomhusreklammarknaden. Ett lån för
rörelsekapital som beviljades av ABN Amro
med en 50-procentig EIF-garanti under
riskdelningsinstrumentet möjliggör för Trotter
att börja expandera sin verksamhet och
komma in på nya marknader.

Sedan 2012 då riskdelningsinstrumentet inrättades har garantier på totalt 1,2 miljarder euro tillhandhållits (856 miljoner euro enbart under 2013)
i 14 EU-länder och kandidatländer genom 25 finansiella transaktioner.
Riskdelningsinstrumentet utvidgades till att omfatta ytterligare fem länder under 2013: Tyskland, Polen,
Portugal, Sverige och Turkiet.
Höjdpunkter under 2013 för riskdelningsinstrumentet
inkluderar det första garantiavtalet för innovativa företag i Portugal någonsin, vilket understryker vårt engagemang att stödja den ekonomiska utvecklingen i
landet. Banco Português de Investimento (BPI) undertecknade ett avtal på 160 miljoner euro med EIF.

Zeta Biopharma är ett österrikiskt företag
med 237 anställda, som bygger FoUanläggningar för stora läkemedelsföretag.
Ett lån på 2,5 miljoner euro som garanteras
av riskdelningsinstrumentet från UniCredit
Bank Austria täcker Zetas stora behov av
rörelsekapital under de långa ledtiderna vid
anläggningsplanering och -tillverkning.
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Strategisk infrastruktur för
sammanhållande tillväxt
Modern
hamninfrastruktur

E˜ ektiv + ren energi

Säkra fl gplatser
Järnvägstransportkorridorer

Konkurrenskraftig
energiförsörjning
Effektiva elnät

Förbättrar ekonomiska
utsikter och för regioner
närmare varandra

Säkra vägtransporter
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Infrastruktur för
regional utveckling

Hållbar
stadsinfrastruktur

Uppbyggnad av
strategisk infrastruktur

Uppbyggnad av strategisk
infrastruktur
Effektiva energinät, utvecklade transportlänkar, ledande informationsteknik och
stadsinfrastruktur med hög prestanda är underliggande strukturer som krävs för att
stödja dagens ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga behov. Under perioden
2014–2020 kommer EU att tredubbla sin finansiering enbart av transportinfrastruktur
till 26 miljarder euro. Med vår långa historia av infrastrukturfinansiering har vi inom
EIB unika möjligheter att maximera finansieringen.

U

nder finanskrisen medförde de nationella
budgetåtstramningarna att vissa infrastrukturprojekt, oavsett strategisk betydelse, sattes på
sparlåga. Samtidigt som EIB uppfyllde rollen som finansiär av stora projekt stimulerade banken flödet av
investeringar tillbaka till denna grundläggande sektor genom initiativet om projektobligationer 2013.

Banken erbjuder mycket mer än finansiering av
infrastrukturprojekt. Tekniska råd och rådgivningstjänster är en viktig del av vårt produkterbjudande och innebär att infrastrukturen utvecklas på ett hållbart sätt. Inom EU bidrar Jaspers till
att maximera effekten av EU:s strukturfonder där
de behövs som bäst.

EIB:s infrastrukturverksamhet i EU är en viktig beståndsdel i vårt bidrag till att främja social sammanhållning i EU:s samtliga 28 medlemsstater.
Utanför EU bidrar våra infrastrukturinvesteringar
till att modernisera ekonomier och erbjuder
utvecklingsmöjligheter.

Höjdpunkter under 2013 − strategisk
infrastruktur:

, 9

till stöd för strategisk

EUR

15 md
infrastruktur i Europa

• EUR 6,4 md till projekt inom strategiska transporter i
Europa
• EUR 5,2 md till projekt inom strategisk energi i Europa
• EUR 4,2 md till stadsförnyelse och upprustningsprojekt i
Europa
• Lansering av reviderade kriterier för utlåning till energisektorn
• Fastställande av en strikt policy för fossila bränslen
• Tecknande av EIB:s två första projektobligationer

2013
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Transporter

som går långt
I oktober 2013 lanserade EU en reviderad politik för transportinfrastruktur som
hjälper Europas ekonomi att växa och blomstra, tack vare effektiva
infrastrukturförbindelser.

R

ent och säkert – bankens finansiering av
transporter syftar till att ge konkreta fördelar för företag och medborgare men också för
klimatet.

Under 2013 tillhandahöll EIB i Europa:

EUR 5,3 md till säker väginfrastruktur
EUR 3,6 md till järnvägsprojekt
EUR 2,9 md till projekt inom stadstransporter
EUR 212 mn till sjöfartsinfrastruktur
EUR 511 mn till luftfartsprojekt

Under 2013 gav Jaspers (gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna) råd till 14 EU-medlemsstater och tre utvidgningsländer under projektförberedelser för att förbättra utnyttjandet av
EU:s struktur- och sammanhållningsfonder. Jaspers
roll som kapacitetsbyggare förstärktes i mars 2013 i
och med den officiella lanseringen av en nätverksplattform i Bryssel. Plattformen kompletterar Jaspers projektrådgivning genom att lösa horisontella problem vid projektförberedelser, förbättra
verksamheten för kunskapsutbyte och sprida bästa
praxis och erfarenhet bland Jaspers intressenter.
Sedan starten 2006 har 310 stora Jaspers-stödda
projekt godkänts, motsvarande närmare 56,4 miljarder euro i investeringar, varav 17,4 miljarder euro under 2013.

Under 2013 tecknade
banken det tredje lånet
sedan 1996 till Lietuvos
Geležinkeliai (LG), som
är Litauens statsägda
järnvägsbolag. Utöver
att stödja inrättandet
av transeuropeiska nät
har EIB:s investeringar
bidragit till ökad
säkerhet och effektivitet
liksom minskade utsläpp.
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Uppbyggnad av
strategisk infrastruktur

Stimulera

en hållbar ekonomi
EIB är en av de ledande aktörerna inom energifinansiering i Europa och spelar en
viktig roll när det gäller att främja säker, konkurrenskraftig och hållbar energi
världen över.

U

nder 2013 tecknade vi lån som uppgick
till 5,2 miljarder euro för projekt i Europa
som främjar konkurrenskraftiga och säkra
energileveranser.

EIB beviljade ett lån
på 140 miljoner euro
till Elektrocieplownia
Stalowa Wola i Polen för
att bygga ett modernt
gaskombikraftverk som
förbättrar den interna
energiförsörjningen och
ökar konkurrensen på den
inhemska elmarknaden.

Den mest betydelsefulla utvecklingen av bankens
verksamhet inom energisektorn under 2013 var införandet av reviderade kriterier för utlåning till energiprojekt efter ett omfattande offentligt samråd. Vi
ska fokusera på finansiering av energieffektivitet, förnybar energi, energinät samt tillhörande forskning
och innovation. De nya kriterierna innefattar effektiva riktlinjer för utlåning till energieffektivitetsprojekt för att förbättra medfinansiering av nationella
energieffektivitetsprogram.
Banken har infört en ny utsläppsnorm som ska tillämpas på alla projekt inom energiproduktion från fossila
bränslen för att sortera bort investeringar vars koldioxidutsläpp överskrider en tröskelnivå i linje med EU:s
gränsvärden och nationella gränsvärden. Gas förmodas fortfarande vara ett övergångsbränsle på vägen
mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och
utsläppskraven innebär att utlåningen begränsas till
projekt som kan bidra positivt till EU:s ekonomiska tillväxt och är förenliga med EU:s klimatpolitik.

I maj tecknade EIB sitt första lån med
republiken Nepal, 55 miljoner euro för att
finansiera uppförandet och driften av Tanahu
vattenkraftverk, som ger ren och tillförlitlig
eltillförsel i ett land som ofta drabbas av
elavbrott.
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Samarbete

för framgång – projektobligationer
Europa 2020-Initiativet om projektobligationer är ett gemensamt program
mellan Europeiska kommissionen och EIB som inleddes förra året. Det ska
stimulera kapitalmarknadsfinansiering av infrastruktur inom sektorerna transport,
energi och informations- och kommunikationsteknik.

Den havsbaserade förbindelselänken i Greater Gabbard blev det första brittiska
infrastrukturprojektet som fick del av initiativet för kreditförstärkning för
projektobligationer. Obligationer till ett värde av GBP 305 miljoner emitterades för
att stödja projektet och EIB tillhandahöll en garanti på GBP 45,8 miljoner
i kreditstöd.

E

nligt Europeiska kommissionen kan Europeiska
unionens behov när det gäller infrastrukturinvesteringar för att uppfylla målsättningarna för
Europa 2020 inom dessa sektorer vara så mycket som
2 biljoner euro. Initiativet om projektobligationer är utformat så att stödberättigade initiativtagare till infrastrukturprojekt, vanligtvis partnerskap mellan offentlig
och privat sektor, ska kunna dra till sig ytterligare privat finansiering från institutionella investerare, exempelvis försäkringsbolag och pensionsfonder.

En pilotfas inleddes 2013 för att testa konceptet med
projektobligationer. Lämpliga projekt skulle behöva
vara finansiellt slutförda före slutet av 2016.
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Testfasen finansieras med 230 miljoner euro ur EU:s
budgetmedel från outnyttjade budgetposter för befintliga program. EIB bör på så sätt kunna tillhandahålla finansiering till infrastrukturprojekt till ett värde
av över 4 miljarder euro inom dessa tre sektorer. De
första två projekten som finansieras med projektobligationer i Spanien och Storbritannien har visat
inte bara marknadens kapacitet utan även fördelarna med EIB:s delaktighet när det gäller prissättning
och leverans av stora investeringsprojekt.

Uppbyggnad av
strategisk infrastruktur

Smarta städer –

vår naturliga miljö
Cirka 53 % av världens befolkning lever i stadsområden, och inom EU är andelen
hela 75 %. År 2030 kommer många länder över hela världen att ha omkring 90 %
av sin befolkning i städer. Städerna måste, som vår nya naturliga miljö, bli
smartare för att anpassa sig till detta inflöde.

I

Jessica (gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden) samlas expertkunskaper och finansieringsstyrka från Europeiska kommissionen, EIB och Europarådets utvecklingsbank.
Genom att utveckla stadsutvecklingsfonder hjälper
Jessica myndigheter att använda EU:s strukturfonder så att de blir inkomstgenererande. I slutet av 2013
hade Jessica tecknat totalt 18 förvaltningsfonder till
ett belopp av 1,76 miljarder euro. Dessutom har totalt
42 stadsutvecklingsfonder till ett värde av 1,56 miljarder euro utvecklats och 82 utvärderingsstudier
beställts.

Under 2013 investerade EIB
4,2 miljarder euro i stadsutveckling,
upprustning och hälsovårdsprojekt. Under
det senaste året har banken bidragit till att
finansiera uppförande eller modernisering av:

7 tunnelbaneprojekt

2 snabbspårvägsprojekt

2 spårvägsförbindelser i städer
4 stadsvägnät
5 spårvagnsprojekt

I Storbritannien inrättades North West
Evergreen Fund inom Jessica. Målet med denna
stadsutvecklingsfond är att sanera förfallna
områden, skapa nya fria ytor och renovera
oanvändbara ytor i syfte att skapa arbetstillfällen.

I juni stödde vi utvecklingen av bostäder till
rimlig kostnad i samhällen i hela Afrika söder
om Sahara med ett lån på 15 miljoner euro till
det särskilda finansinstitutet för utveckling,
shelter Afrique. Finansinstitutet kommer att
ge EIB-stödda lån till lokala projektansvariga
för uppförande av stödberättigade bostäder
till rimlig kostnad med rent vatten, sanitär
utrustning, el och tillgång till vägar.
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Biologisk mångfald
Nyplantering
av skog

Klimat och miljö
Investering i en hållbar

Grön infrastruktur
Förnybar energi

Energie˜ ektiva bostäder
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Hållbar
vattenförvaltning

Agera hållbart
för att rädda klimatet

Agera hållbart för att rädda
klimatet
Forskningen om klimatförändringar är entydig – allt vanligare naturkatastrofer,
högre temperaturer, stigande havsnivåer är bara några av tecknen på att klimatet
försämras. Samtliga innebär betydande risker för den ekonomiska utvecklingen där
livsmedels- och vattentillgången påverkas mest. EIB är en av de världsledande
aktörerna när det gäller klimatfinansiering som stödjer en klimattålig global tillväxt
med låga koldioxidutsläpp och mobiliserar finansiering till investeringar
i klimatåtgärder.

2

013 var ett mycket framgångsrikt år för EIB:s
klimatåtgärder. Klimatprojekt stod för 27 %
av bankens totala utlåningsportfölj och bekräftade vår uppfattning att vi genom att betrakta
klimatåtgärder genom en ekonomisk och social
lins kan bidra till att trygga hållbar tillväxt och sysselsättning på lång sikt.

tas upp. Vi bekräftade dessutom på nytt vårt engagemang för att integrera miljömässiga och sociala beaktanden i alla EIB-finansierade projekt till
nytta för människorna, jorden och resultatet i och
med översynen av bankens handbok för miljö och
sociala frågor.

Vi publicerade EIB:s klimatmeddelande där våra
målsättningar och vårt synsätt på klimatåtgärder

Höjdpunkter under 2013 –
klimatåtgärder:

EUR

19md
till stöd för internationella

klimatåtgärder

• Projekt inom klimatåtgärder står för 27 % av EIB:s låneportfölj
• EUR 214 miljoner till innovativ klimatfinansie ing via sju
klimatfonder
• Rekordutfärdande av obligationer för ökad medvetenhet om klimatsituationen – EUR 1,4 miljarder vid årets
utgång
• Lansering av EIB:s klimatmeddelande
• Revidering av EIB:s handbok för miljö och sociala frågor
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Integrering av

klimatfrågorna
Både miljömässiga och sociala överväganden beaktas vid bedömning av alla
projekt som läggs fram för EIB för finansiering. Tio miljörelaterade och sociala
normer används för att bedöma projektens inverkan och minska riskerna. Tack
vare normerna kan våra kunder förbättra sitt resultat genom att införa
miljövänliga och sunda sociala tillämpningar samt öppenhet och ansvarighet.

E

IB är det enda internationella finansinstitut
som infört dessa miljörelaterade och sociala kriterier. I vissa fall är våra normer strängare än dem som anges i relevanta EU-direktiv,
även de som gäller biologisk mångfald. Översynen av bankens handbok för miljö och sociala frågor har också lett till ytterligare tydlighet när det
gäller vår inställning till mänskliga rättigheter och
arbetsstandarder.
I vår granskning av koldioxidutsläpp uppskattar
och rapporterar vi växthusgasutsläppen från projekt där utsläppen riskerar att vara betydande, dvs.
där de överstiger det ena eller båda nedanstående
tröskelvärden:
• Absoluta utsläpp (faktiska utsläpp från projektet)
> 100 000t CO2-ekvivalenter/år för ett standardår
av projektets verksamhet,
och/eller
• relativa utsläpp (uppskattade ökningar/minskningar av utsläpp jämfört med det förväntade alternativet)> 20 000t CO2-ekvivalenter/år.
Det viktigaste för vårt synsätt på koldioxidutsläpp
är de absoluta utsläppen från respektive projekt.

Att se till att naturen och djurlivet skyddas är
av största betydelse för klimatet. Under 2013
tecknade vi ett låneavtal på 72,24 miljoner USdollar för ett vindkraftverk i Tafila, Jordanien,
som ska placeras utmed den östafrikanska
flyttvägen för fåglar. Våra miljöexperter
samarbetade med initiativtagaren i ett
övervakningsprogram för att anpassa
vindkraftverkets drift så att flyttfåglarna
skyddas.

Samtidigt som vi bedömer och rapporterar ökningar och minskningar av utsläpp, vilket ger en
viktig indikation på utsläppen i jämförelse med andra tekniker eller projekt, anser vi att ett projekts
absoluta utsläpp är en grundläggande beståndsdel eftersom det är dessa som i sista hand påverkar klimatet. Resultaten av granskningen av EIB:s
koldioxidutsläpp under 2013 rapporteras i 2013 års
hållbarhetsrapport.

Att se till att naturen och djurlivet skyddas är av största betydelse för
klimatet. Under 2013 tecknade vi ett låneavtal på 72,24 miljoner USdollar för ett vindkraftverk i Tafila, Jordanien, som ska placeras utmed
den östafrikanska flyttvägen för fåglar. Våra miljöexperter samarbetade
med initiativtagaren i ett övervakningsprogram för att anpassa
vindkraftverkets drift så att flyttfåglarna skyddas.
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Agera hållbart
för att rädda klimatet

Minska

försämringen i framtiden
Det viktigaste när det gäller klimatförändringarna är behovet av att minska
utsläppen. Om inte åtgärder för att minska utsläppen vidtas kommer den globala
temperaturen att öka så mycket som 6,4ºC under det här århundradet. För att
projekt som begränsar inverkan på klimatet ska lyckas kräver de både
incitament – ofta politiska eller ekonomiska – och innovation.

E

IB reagerar på alla dessa krav. Som EU:s bank
upprätthåller vi EU:s politik som främjar projekt som minskar klimatpåverkan framför
mindre hållbara alternativ. Som katalysator för hållbar finansiering uppmuntrar vi kapitalflöden till
projekt som minskar miljöpåverkan. Och som en av
de världsledande aktörerna som finansierar innovationer främjar vi utvecklingen av spjutspetsteknik för att driva på den minskade miljöpåverkan.
Under 2013 avsattes 17,8 miljarder euro till projekt
för att minska klimatpåverkan.

I oktober invigdes Mettis i Metz, Frankrike,
ett nätverk av bussfiler och mycket
driftsnåla bussar som hade fått ett EIB-lån på
80 miljoner euro. De nya bussarna kommer
att minska CO2-utsläppen med i genomsnitt

Minskad klimatpåverkan
EUR 17,8 mn

1,53 ton per vanlig arbetsdag och 374 ton
per år.

Banken stödde det tyska vindkraftverket till
havs Butendiek med ett lån på 450 miljoner
euro. Med sina 80 turbiner kommer det
ambitiösa projektet på 1,4 miljarder euro att






Förnybar energi 6,4
Energieffektivitet 2,2
Forskning, utveckling och innovation 2,5
Hållbara transporter 6,2
Övrigt 0,5

ha en total produktionskapacitet på 288 MW.
Projektet var en möjlighet för oss att stödja
en framväxande teknik inom sektorn förnybar
energi och bidra till att uppfylla EU:s och
Tysklands mål när det gäller förnybar energi.
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Anpassning och fortsatt

återhämtning

Klimatförändringarna förväntas få betydande inverkan och påverka en rad
ekonomiska sektorer. Medan vissa effekter kan mildras genom
begränsningsåtgärder kan vissa klimatförändringar inte längre undvikas.
Anpassning blir därför en viktig del av klimatåtgärderna.

E

tt av huvuddragen i EU:s anpassningsstrategi
som inleddes i april 2013 är strävan att samordna ansträngningar och utbyta information
mellan medlemsstaterna. Med vår globala inställning till klimatfrågor är vi inom EIB specialister på
detta synsätt. Under 2013 kännetecknades bankens utlåning till anpassning av en långsiktig strategi, med inriktning på stora projekt vars positiva
inverkan kommer att märkas långt efter att lånen
betalats tillbaka.
Under 2013 avsattes 1,2 miljarder euro till projekt
för anpassning till klimatförändringar.

EU:s bank tillhandahöll ett andra lån på
450 miljoner euro till ett av Tysklands största
miljöprojekt, restaureringen av Emscherfloden
i Nordrhein-Westfalen. Vårt lån medfinansierar
Emschergenossenschafts investeringsprogram
för perioden 2014–2016 för att bidra till
att vända försämringen av den naturliga
livsmiljön, som är ett resultat av åratal av
tung industri. Projektet har också en positiv
inverkan på sysselsättningen och tryggar
3 700 arbetstillfällen i regionen.

I december bekräftade ett andra lån på
150 miljoner euro vårt stöd till förbättring av
skogarnas tillstånd, nyplantering av skog och
erosionskontroll i Turkiet. Utöver projektets
miljövärde skapade nyplanteringen av skog
sysselsättning för 6 500 personer
i landsbygdssamhällen. Att förbättra skogar
bidrar också till att uppfylla energibehoven
i områden där ved från statliga skogar är den
största energikällan.
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Agera hållbart
för att rädda klimatet

Innovativ

finansiering för klimatet
Utöver de mer traditionella finansieringsprodukterna erbjuder EIB ett antal
innovativa klimatfinansieringsinstrument, tillsammans med teknisk och finansiell
rådgivning.

U

nder 2013 stödde banken sju klimatfonder
som tillhandahåller lån och eget kapital med
en total investeringsvolym på 214 miljoner
euro. Vi förvaltade dessutom andra mycket strategiska fonder och initiativ, bland annat den framgångsrika
globala fonden för energieffektivitet och förnybar
energi (GEEREF), som tillhandahåller globalt riskkapital genom privata investeringar till projekt inom energieffektivitet och förnybar energi i utvecklingsländer och övergångsekonomier. GEEREF går in i ett nytt
utvecklingsstadium under 2014 i och med det första
tillskottet av privat finansiering.

våra klimatfinansieringsinvesteringar, där fonder
för skog och biologisk mångfald var de huvudsakliga mottagarna.
Partnerskap är också särskilt viktigt för att främja
innovation vid klimatfinansiering. Banken samarbetar med Europeiska kommissionen inom en rad
klimatmekanismer. Vi utvecklar också partnerskap
med andra finansinstitut, exempelvis Förenta nationernas miljöprogram (UNEP), för att utveckla vårt bidrag till initiativet Hållbar energi för alla
(SE4All).

2013 var ett år då EIB tog det första steget mot utlåning till hållbart jordbruk. Detta återspeglades i
Banken gjorde sin första investering någonsin, totalt
15 miljoner euro, i en REDD+fond (minskade utsläpp
från avskogning och skogsförstörelse
i utvecklingsländerna), en marknadsbaserad och FNstödd mekanism utformad för att skydda skogen och
stödja dess roll i klimatdämpande strategier genom
att omräkna värdet av att bevara dem
i pengar. Altheliafonden kommer att investera i cirka
20 projekt världen över, med särskild inriktning på
Afrika och Latinamerika.
Banken tecknade också en liten men betydelsefull
investering i EcoEnterprises II fond för biologisk
mångfald. Vi avsatte 6 miljoner USD till fonden
vilket ger mezzaninfinansiering och eget kapital
för att stödja företag som främjar den biologiska
mångfalden genom hållbar användning av
naturresurser. Fonden kommer att fokusera på
Latinamerika där några av världens rikaste regioner
finns när det gäller biologisk mångfald.
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Stimulera tillväxt inom och
utanför EU:s gränser
EIB är verksam i cirka 160 länder världen runt.
Under krisen fokuserade EIB särskilt på att ge specifikt stöd till de av
EU:s 28 medlemsstater och deras regioner som har begränsad tillgång till
kapitalmarknaderna, genom att öka utlåningskapaciteten som ett direkt resultat av
det utökade mandatet från bankens rådsmedlemmar, dvs. medlemsstaterna.
Utlåningen utanför EU förstärker EIB:s stöd till EU:s utrikespolitiska prioriteringar via
långsiktiga investeringar. Vi fokuserar på utveckling av den lokala privata sektorn,
social och ekonomisk infrastruktur och på att mildra klimatförändringarna
och stödja utländska direktinvesteringar.

EU
EUR 64 md i total utlåningsvolym
Tillväxt och sysselsättning – ge Europas
ungdomar kompetens inför framtiden
EFTA och utvidgningsländer
EUR 3,1 md i total utlåningsvolym
Stora EIB-investeringar blir en fungerande
realitet i och med invigningen av
tunnelprojektet i Bosporen
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Stimulera tillväxt inom
och utanför EU

ENCA och Ryssland

ALA

EUR 1,8 md i total utlåningsvolym

EUR 1,2 md i total utlåningsvolym

Konferens med det östliga partnerskapet
arrangerad tillsammans med EIB för att
diskutera politiska och affärsmässiga
förbindelser med EU

Avtal tecknat med Nepal 2012 om
godkännande av framtida EIB-verksamhet.
Det första lånet till Nepal beviljades 2013
och gällde stöd till hållbar energi

FEMIP

AVS-länder, utomeuropeiska länder och
territorier och Sydafrika

EUR 583 mn i total utlåningsvolym
Fortsatt stöd till utveckling av den lokala
privata sektorn i Medelhavsområdet under
den politiska krisen

EUR 988 mn i total utlåningsvolym
50-årsdagen för EIB:s verksamhet i
AVS-länderna.
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Stödja insatser med finansiell
styrka
EIB är världens största multilaterala emittent och långivare. Under 2013 lånade
banken upp 72 miljarder euro på de internationella kapitalmarknaderna. Vi använder
vår finansiella styrka för att låna upp till attraktiva villkor och vidarebefordra dessa
förmånliga villkor till ekonomiskt bärkraftiga projekt som främjar EU:s politiska
målsättningar.

E

U:s 28 medlemsstater är aktieägare i EIB. Varje
land tecknar en andel av bankens kapital i förhållande till sin ekonomiska vikt vid tiden för
anslutningen. EIB är därför i sista hand ansvarig inför medlemsstaternas regeringar.

Fördelning av EIB:s
obligationsemissioner per region:

EIB är ändå självfinansierad genom att banken lånar upp på internationella kapitalmarknader för att
finansiera åtgärder. Vår finansiella styrka bygger på
tillgångarnas kvalitet, starkt stöd från aktieägarna,
sund förvaltning, försiktig riskhantering, bibehållen
lönsamhet och god likviditet.
I slutet av 2013 ökade bankens kapitaltäckningsgrad
till 28,7 %, från 23,1 % vid årets början, huvudsakligen tack vare inbetalt kapital från aktieägarna. Detta är en följd av det historiska beslut som bankens
aktieägare fattade 2012 att praktiskt taget fördubbla
bankens inbetalda kapital med en ökning på 10 miljarder euro, vilket möjliggör ytterligare utlåning på
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Europe 63 %
Asia 27 %
Nord- och Sydamerika 7 %
Mellanöstern och Afrika 3 %

Stödja insatser
med finansiell styrka

Världens största gröna obligation
I juli emitterade vi en obligation för ökad medvetenhet om klimatsituationen på 650 miljoner euro –
vår största någonsin. Obligationen ökades sedan till 1,15 miljarder euro vid årets slut vilket gjorde
den till den största obligationen från en överstatlig emittent på marknaden för gröna obligationer.
Obligationsemissionen skapade stark efterfrågan bland en rad investerare som attraherades av transaktionens
hållbara egenskaper och bidrog till utvecklingen av den socialt ansvariga investeringsmarknaden.

upp till 60 miljarder euro under en treårsperiod, till
stöd för ett gemensamt svar från EU på krisen.

av våra största finansieringsprogram någonsin –
72,1 miljarder euro.

Tillgångarnas kvalitet var fortsatt hög, med andelen
nedskrivna lån på nära noll procent (0,2 %) av den
totala låneportföljen vid årets slut. Årets nettoöverskott uppgick till 2,5 miljarder euro, vilket var ungefär detsamma som föregående år.

Banken lånar upp medlen globalt och drar till sig investeringar både inom och utanför EU och utgör på
det sättet en viktig möjlighet att kanalisera investeringar både inom och utanför EU.

Dessa starka finansiella egenskaper kombineras så
att banken har en fortsatt utmärkt kreditvärdering
och kan låna upp medel till mycket attraktiva villkor. Som en organisation utan vinstintressen vidarebefordrar banken dessa fördelaktiga villkor till sina
låntagare.
2013 var ett starkt år för upplåning. Finansieringsprogrammet på 70 miljarder euro var avslutat i slutet av oktober. Vi fortsatte emellertid att vara aktiva på marknaden till årets slut, och uppnådde ett

2013 var också ett viktigt år för obligationer för ökad
medvetenhet om klimatsituationen (CAB) en socialt
ansvarig investeringsprodukt som är skräddarsydd
för investerarnas behov. De medel som lånas upp
via dessa obligationer är öronmärkta för utbetalning
till EIB:s utlåningsprojekt till klimatåtgärder inom
förnybar energi och energieffektivitet som stöder
EU:s mål med låga koldioxidutsläpp och klimattålig
tillväxt globalt.
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EIB:s ledning
EIB är en offentlig bank som ägs av EU:s 28 medlemsstater. Vår ledningsstruktur
säkerställer att banken är ansvarig, drivs korrekt och är effektiv när det gäller att
främja hållbar tillväxt och sysselsättning inom all vår verksamhet.

EIB:s ledningsstruktur:
Aktieägare

EU:s 28 medlemsstater

Bankens råd

Medlemsstaternas ministrar

Styrelsen

Nomineras av
medlemsstaterna

Direktionen

- Presidenten
- 8 vicepresidenter

E

IB är både ett EU-organ, ansvarigt inför medlemsstaterna, och en bank som följer bästa
praxis inom offentlig och privat sektor vid beslutsfattande, förvaltning och kontroller. Banken
har tre beslutsfattande organ: bankens råd på ministernivå, styrelsen med ej permanenta ledamöter
som nomineras av respektive medlemsstat och direktionen som är bankens permanenta beslutsfattande organ med EIB:s president som ordförande.
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Revisionskommittén

Internkontrollen av bankens verksamhet sköts av
den oberoende revisionskommittén.
Bankens råd består av ministrar från var och en av
de 28 medlemsstaterna, vanligtvis finansministern.
De träffas en gång per år och fastställer riktlinjerna
för bankens kreditpolitik och godkänner den årliga
balans- och resultaträkningen. Bankens råd beslutar
om kapitalökningar och bankens deltagande i finan-

EIB
governance

siering utanför EU. Rådet utser dessutom ledamöterna i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.
Styrelsen är det organ som har sista ordet när det
gäller alla lån, upplåningsprogram och andra finansiella frågor, exempelvis utfärdande av garantier.
Styrelsen sammanträder tio gånger per år för att
kontrollera att banken drivs korrekt i enlighet med
EU-fördragen, bankens egen stadga och de allmänna riktlinjer som bankens råd har fastställt.
Styrelsen består av 29 ledamöter, där medlemsstaterna respektive Europeiska kommissionen har nominerat en ledamot vardera. Antalet suppleanter är
19. För att utvidga styrelsens fackkunskaper kan sex
experter adjungeras (tre ledamöter och tre suppleanter) som deltar i styrelsens möten som rådgivare
utan rösträtt. Om inget annat föreskrivs i stadgarna
ska beslut fattas av en majoritet motsvarande minst
50 % av medlemsstaternas tecknade kapital och en
tredjedel av de styrelseledamöter som har rösträtt.
Bankens president, Werner Hoyer, är styrelsens ordförande, men har ingen rösträtt.
Direktionen är bankens permanenta verkställande
organ. Den ansvarar för bankens dagliga verksam-

het, förbereder styrelsens beslut och ser till att dessa
genomförs. Direktionen sammanträder en gång
i veckan och arbetar under presidentens ledning
och styrelsens överinseende. De övriga åtta ledamöterna är EIB:s vicepresidenter. Ledamöterna utnämns för en förnybar period om upp till sex år och
är enbart ansvariga inför banken. 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. Den ansvarar för revisionen av bankens räkenskaper och kontrollerar om
bankens verksamhet följer bästa bankpraxis. Revisionskommitténs utlåtande lämnas till rådet tillsammans med styrelsens årsredovisning. Revisionskommittén består av sex ledamöter, som utses på en
mandatperiod som omfattar sex räkenskapsår i rad
och inte kan förnyas.
Europeiska investeringsfonden ingår i EIB-gruppen.
EIF:s aktieägare är Europeiska investeringsbanken,
Europeiska kommissionen och en rad offentliga och
privata banker och finansinstitut. EIF:s styrelse på sju
personer innefattar två av EIB:s vicepresidenter, Dario Scannapieco (styrelseordförande) och Pim Van
Ballekom.

Direktionens ledamöter från vänster till höger: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer,
Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer och Mihai Tănăsescu.
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