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2 Aktivitetsberetning 2014

T il trods for en del gode nyheder oplevede Euro-
pas økonomier væsentlige problemer i 2014. 
Økonomierne i alle EU-medlemsstater forven-

tes at vokse igen i år, men Europa er stadig hæmmet 
af lave investeringer og høj arbejdsløshed. Usikker-
heden på de finansielle markeder består, og penge-
ne når stadig ikke ud i realøkonomien, som de burde.

Det arbejde, der udføres af EIB-Gruppen, EU’s bank, 
gør en reel forskel i menneskers liv. I 2014 skabte vi 
fortsat resultater.

Vi gennemførte en af de mest ambitiøse forret-
ningsplaner, denne institution nogen sinde har set, 
med EIB-udlån på 77 mia. EUR. Vi styrkede rådgiv-
ningstjenesterne som en af grundpillerne i vores 
virksomhed, og vi vil overveje at udvide dem yder-
ligere i fremtiden. Den Europæiske Investerings-
fond – der fejrede 20 års jubilæum sidste år – ind-
gik forpligtelser for 3,3 mia. EUR i 2014 via dens 
egenkapital- og garantifaciliteter, hvilket udløste 
over 13 mia. EUR til gavn for små virksomheder, og 

forbliver en førende udbyder af risikofinansiering 
til SMV’er i Europa.

2014 var også et vigtigt år, hvor investering og 
konkurrenceevne stod højt på den politiske dags-
orden. Efter år med fokus på den finansielle krise 
og dens omkostninger, og på trods af vedvarende 
vanskeligheder, er Europas økonomi nu på vej mod 
et opsving. Vi skal se fremad, øge vores fokus på 
vækst og genstarte investeringsmotoren. Og Euro-
pa har indset, at reformer og investering er to sider 
af samme sag. 

Der er store forventninger til, at den investe-
ringsplan, der i november blev præsenteret sam-
men med formanden for Europa-Kommissionen, 
Jean-Claude Juncker, hurtigt gennemføres. Som 
EU’s bank har vi været involveret i udviklingen af 
planen helt fra begyndelsen.

Alle tre dele af denne plan er vigtige: gennemfø-
relse af strukturreformer, revidering af nationa-

Meddelelse 
fra formanden
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Meddelelse 
 fra formanden

Werner Hoyer

le og europæiske bestemmelser for at gøre dem 
mere investeringsvenlige og bedre udnyttelse af 
begrænsede offentlige ressourcer. Vi er nødt til at 
bruge offentlige penge til at mobilisere investerin-
ger, hovedsageligt fra privat kapital. Det er målet 
med investeringsplanen. Den markerer et paradig-
meskifte i brugen af begrænsede offentlige midler 
i retning væk fra tilskud og støtte og hen imod lån 
og garantier med henblik på at tiltrække privat ka-
pital og multiplicere effekten af den indledende fi-
nansiering og bruge startkapitalen igen, når den er 
tilbagebetalt.

Hurtig handling er nødvendig, og vi vil nu gøre 
denne plan til virkelighed og søsætte nye projek-
ter, der kan bidrage til at kickstarte økonomien og 
skabe jobs i EU. Den Europæiske Fond for Strategi-
ske Investeringer (EFSI) skal målrette strategisk in-
vestering i infrastruktur, uddannelse og innovation, 
bæredygtig energi samt små og mellemstore virk-
somheder. Inden for rammerne af investeringspla-
nen opretter vi også et nyt rådgivningsknudepunkt 
som en hjælp til at udvikle kvalitetsprojekter og 
opbygge den tekniske og finansielle kapacitet hos 
offentlige og private aktører.

Europa udnytter endnu ikke sit investeringspoten-
tiale fuldt ud. Vi lader mange finansielle og ikke-fi-
nansielle hindringer stå i vejen for investeringer. 
EFSI markerer sammen med de styrkede rådgiv-
ningstjenester et vigtigt skridt i retning mod at fjer-
ne nogle af disse barrierer. Men lovgivningsmæssig 
forenkling er stadig presserende på både EU-plan 
og nationalt plan. 

EFSI vil komplementere EIB’s traditionelle udlåns-
aktivitet. Den vil satse på projekter i strategiske 
sektorer, der kæmper for at tiltrække finansiering i 
henhold til de eksisterende mekanismer, herunder 
pga. den højere risikoprofil. 

Helt centralt vil EFSI komplementere og bygge vi-
dere på hovedparten af EIB’s udlånsaktiviteter, den 
grundlæggende investering, som EU’s bank fortsat 
tilvejebringer til Europas økonomi. Ikke desto min-
dre vil vi ikke være i stand til at håndtere Europas 
økonomiske udfordringer alene. Men hvis alle ar-
bejder sammen, kan vi bidrage til at forbedre det 

generelle investeringsklima og få flere private pen-
ge til at arbejde igen.

2015 bliver et overgangsår for Banken. Vi har af-
sluttet et ekstraordinært låneprogram, der blev 
gennemført, efter at EIB’s aktionærer, EU’s med-
lemsstater, besluttede at forhøje Bankens kapital i 
2012. Målet om investeringer for 180 mia. EUR, der 
blev mobiliseret takket være EIB-Gruppens yder-
ligere udlånsmasse efter kapitalforhøjelsen, blev 
nået i marts, i god tid inden fristen ved udgangen 
af 2015. 

Samtidig med at vi fortsat lever op til målene med 
vores hovedaktiviteter, vil vi fokusere på at finan-
siere nye projekter i henhold til den nye investe-
ringsplan. Investering i Europa er så meget mere 
end tal og projekter. Det nye initiativ handler om at 
sende et signal til investorerne, til projektiværksæt-
terne og til borgerne. Vi fortæller dem, at Europa er 
»back in business.«

Denne beretning ser tilbage på de operationelle 
højdepunkter i 2014. Den ser også frem mod de 
resultater, vi forventer at se af de projekter, vi har 
støttet i årets løb. I 2014 ydede vi f.eks. finansiering 
til virksomheder, der skabte eller fastholdt 3,6 mio. 
jobs, støttede højhastighedsbredbåndsadgang for 
3,2 mio. husstande og hjalp med at forbedre sund-
hedsfaciliteterne for 10 mio. EU-borgere. 

At skabe fordele for borgerne er vores omdrej-
ningspunkt. Vores finansiering er et middel til at 
opnå målet. Vi støtter levedygtige projekter, der 
kan gøre en forskel, vi finansierer fremtiden. Det er, 
hvad investering og konkurrenceevne handler om.



4 Aktivitetsberetning 2014

til innovation og 
kompetencer

mia.EUR14,7

mia.EUR

mia.EUR

mia.EUR
til mindre virksomheder
25,5

til strategisk infrastruktur
20,6

til klimatiltag
19,17,9 mia.EUR

til projekter uden for EU

80,3 mia.EUR

i finansiering fra  
EIB-Gruppen 

2014:
Højdepunkter
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2014:
Højdepunkter 

Som følge af den finansiering, vi har ydet i 2014, forventer vi, at der 
vil blive skabt mere end 150 000 nye permanente jobs og 1,8 mio. 
jobs i opførelsesfasen. Som EU’s bank ved vi, at vores finansiering 
er et middel til at opnå målet. Vi fokuserer på levedygtige projekter, 
hvor vi ved, vores bidrag kan gøre en forskel, og som kan 
tilvejebringe konkrete fordele for Europas borgere.

internationale 
patentansøgninger

højhastighedsbred-
båndsadgang for

indskrevne studerende 
pr. år

mio. husstande

Dette hjælper med at 
fastholde ca. 

mikrovirksomheder og 
små og mellemstore 
virksomheder

GWh elektricitet  
genereret fra vedvaren-

de energikilder årligt, 
der leverer strøm  

til mere end  
mio. husstande 

mio. mennesker, 
der får adgang til 
rent drikkevand 

eller bedre sanitet  
i vækst- og 
udviklingsøkonomier 

285 00025 000

172 000

12 0003 000

4
3,2

mio. t sparet  
CO2-udslip –

mio. færre biler 
på vejene

hvilket svarer til 

3
1,5 1

3,6
støttede ca. 

500 000
unge

mio. jobs 

flere passagerer og

elektricitetskapacitet,  
heraf 80 % fra  
vedvarende energi 

Forbedrede sundheds-
faciliteter for 

transporttimer sparet 

545 mio. 

6 000 MW

mio.
EU-borgere

100 mio.

10

At gøre en forskel

GWh  
energibesparelser
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En fast reaktion 
på den økonomiske krise

Siden 2008 har EIB-Gruppen stillet knap 500 mia. EUR til rådighed til projekter i 
Europa. Det betyder, at vi har støttet investeringer for ca. 1,5 billioner, idet vi 
typisk finansierer ca. en tredjedel af projektomkostningerne. EU har reageret på 
statsgældskrisen med en markant øget aktivitet og har fordoblet sin støtte til de 
lande, der var hårdest ramt. Nu, hvor der er opstået risikobehæftede 
begrænsninger, handler vi for at mobilisere investeringer i Europa.
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En fast reaktion
 på den økonomiske krise

B anken har løbende forsøgt at øge sit produktud-
bud. Nye og innovative produkter er blevet lan-
ceret for at gøre noget ved hullerne i markedet, 

åbne op for nye kundegrupper, afspejle skiftende po-
litiske prioriteter og medlemsstaters finansieringskrav 
samt for at maksimere ressourcerne og hjælpe med 
at tiltrække yderligere finansiering. Disse produkter 
strækker sig fra risikofinansiering til forskning og ud-
vikling til lån til mid cap-virksomheder og fra inno-
vative klimafonde til handelskreditter. Samtidig har 
Banken stillet sin finansielle ekspertise til rådighed for 
Europas investeringsbehov ved yderligere at udvide 
sine rådgivningstjenester til støtte for projektforbere-
delse og gennemførelse, bedre udnyttelse af EU-mid-
ler og forbedret adgang til finansiering. 

I 2012 blev EU’s medlemsstater enige om at forhø-
je EIB’s indbetalte kapital med 10 mia. EUR, hvil-
ket gav os mulighed for at øge vores långivning 
med ca. 40 % mellem 2013 og 2015. Ved udgan-
gen af 2014 havde vi ydet yderligere lån for mere 
end 50 mia. EUR, hvilket mobiliserede mere end 
150 mia. EUR i samlede investeringer. Det betyder, 
at vi er godt på vej mod at nå vores mål på 180 mia. 
EUR i yderligere investeringer i Europa i marts 
2015, i god tid inden fristen ved årets udgang.

I 2014 opnåede vi det højeste antal underskrevne 
aftaler siden 2009. Det er vigtigt at bemærke, at 
40 % af disse aftaler blev indgået med nye mod-
parter, hvilket indikerer, at vores strategi med at 
sprede vores kundegrundlag og øge vores indtog 
på nye markeder bærer frugt.
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Regner med resultater

Som EU’s bank, der ejes af de 28 medlemsstater, 
stiller vi finansiering og ekspertbistand til rådighed 
til sunde og bæredygtige investeringer. Vores mis-
sion er at støtte projekter med en betydelig ind-
virkning på menneskers liv. EIB-Gruppen består af 
EIB og Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der 
bidrager til at imødekomme behovet for højrisiko-
finansering blandt små og mellemstore virksomhe-
der og mid cap-virksomheder.

Med mere end 50 års erfaring med projektfinansie-
ring er vi den største multilaterale långiver og lån-
tager i verden. EIB rejser penge på de finansielle 
markeder ved at udstede obligationer. Vores frem-
ragende kreditværdighed giver os mulighed for at 
rejse midler på favorable vilkår. Denne økonomiske 
fordel gives videre til kunderne – det være sig of-
fentlige organer, store selskaber eller små virksom-
heder – i overensstemmelse med EIB’s særlige funk-
tion, hvor den ikke skal maksimere sit overskud.  

Vi yder langsigtede lån, men også, især via EIF,  
garantier og egenkapital.

Vi yder ofte lån med længere løbetid end forret-
ningsbanker eller obligationsmarkeder, hvilket 
er i overensstemmelse med den langsigtede ka-
rakter af de projekter, vi finansierer. Det er vigtigt 
for mange af vores kunder at have mulighed for 
at sprede deres finansieringskilder, og et EIB-lån 
kan ofte hjælpe dem med at få adgang til andre fi-
nansieringskilder. Vi udlåner midler direkte til sto-
re projekter, der koster mere end 25 mio. EUR, og 
kanaliserer mindre lån via et netværk af lokale fi-
nansielle formidlere. Vores tekniske ekspertise og 
rådgivning supplerer vores udbud af finansielle 
produkter.

I år vil vores aktivitetsberetning for første gang 
fremhæve nogle af de resultater, der forventes af 
de aftaler, der blev indgået i 2014, og dermed do-
kumentere den forskel, vores projekter gør. 

At skabe fordele for borgerne er vores 
omdrejningspunkt. Vores finansiering er et middel til 
at nå målet. Vi støtter levedygtige projekter, der kan 
gøre en forskel, vi finansierer fremtiden.
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En fast reaktion
 på den økonomiske krise

Vores 
produkter

Lån
Kreditlinjer 

Individuelle lån (generelt over 25 mio. EUR) 

Egenkapitalinvesteringer

Garantier

Rådgivning
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En investeringsplan 
for Europa

Strategiske projekter 
i Europa

Samlet investering i EU
315 mia.EUR

Den Europæiske Fond for  
Strategiske  

Investeringer

InvestorerInvestorer

Investeringsplanen, der blev foreslået af Europa-Kommissionens formand, 
Jean-Claude Juncker, og EIB’s formand, Werner Hoyer, i november 2014, er en 
del af en bredere strategi, der kombinerer investering, strukturreformer, 
integration af det indre marked og finanspolitisk ansvar. Planen sigter mod at 
sætte gang i investeringerne, særligt i højrisikoprojekter, at give næring til vækst 
og beskæftigelsesmuligheder og forbedre Europas konkurrenceevne.

5 mia.EUR16 mia.EUR
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En investeringsplan 
 for Europa

I nden for rammerne af investeringsplanen for 
Europa har Europa-Kommissionen og EIB-Grup-
pen skabt et strategisk samarbejde om at 

 udfylde huller i markedet og hjælpe med at bære 
risikoen forbundet med projekter, der tilskyn-
der til private investeringer. Sammen lancerer vi 
Den Europæiske Fond for Strategiske Investerin-
ger (EFSI). Den første finansiering på 21 mia. EUR – 
en garanti på 16 mia. EUR fra EU’s budget og 
5 mia. EUR fra EIB – forventes at medføre samle-
de investeringer i strategiske projekter på mindst 
315 mia. EUR i de næste tre år.

Mobilisering af investering
Vi anvender startkapital til at mobilisere privat in-
vestering og yderligere offentlig finansiering. Nøg-
len til at opnå dette er at tiltrække private investo-
rer, som hjælper os med at mobilisere overordnede 
investeringer på to måder: ved at få private inve-
storer til at købe vores obligationer og ved at få in-
vestorer til at deltage i vores projekter. 

EFSI vil målrette finansieringen mod sunde pro-
jekter, hvor den kan tilføre værdi. Den vil fokuse-
re sit finansieringspotentiale på sektorer, der er af 
central betydning for EU, hvor EIB har dokumente-
ret erfaring, såsom strategisk infrastruktur, herun-
der digitale investeringer, transport- og energiin-
vesteringer, uddannelse, forskning og innovation, 
SMV-finansiering og miljømæssigt bæredygtige 
projekter.

Fokus på huller i markedet

Undersøgelser foretaget af EIB i starten af 2014 af-
slørede en foruroligende stor investeringskløft: EU’s 
investeringer i 2013 var ca. 15 % lavere end højde-
punktet før krisen i reale værdier. I nogle medlems-
stater var nedgangen 25 % eller helt op til 60 %. 

EFSI sigter på at overvinde disse problemer ved at 
overtage en del af investorernes risiko. Det nye ini-
tiativ vil gøre det muligt for EIB-Gruppen at tilbyde 
produkter, der støtter projekter med en højere risi-
koprofil og høj merværdi. Som følge heraf forven-
ter vi stor deltagelse fra øvrige finansieringskilder, 
navnlig den private sektor. 

Det nye initiativ supplerer den ekstra långivning, 
EIB yder som følge af sin kapitalforhøjelse. Det har 
til formål at hjælpe med til at dele knowhow og er-
faring inden for projektforvaltning for at øge ad-
gangen til finansiering og sikre optimal udnyttel-
se af EU’s midler. Vi søger at tilføre værdi ud over 
at sørge for gunstige finansieringsbetingelser ved 
at kombinere midler, tiltrække yderligere finansie-
ring og yde rådgivning om projektforberedelse og 
opfølgning. 

»Effektive foranstaltninger til at 
stimulere øgede investeringer i Europa 

er afgørende for at genoprette den 
økonomiske vækst, skabe jobs og øge 

Europas konkurrenceevne.«

Formand Werner Hoyer
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Nye veje til intelligent vækst  
i Europa
 
Innovation og kompetencer er centrale elementer til at sikre bæredygtig vækst og 
skabe kvalitetsjobs. De spiller en vigtig rolle som drivkraft for Europas langsigtede 
konkurrenceevne. Dette er en topprioritet for EIB. I 2014 støttede vi innovation og 
kompetencer med 14,7 mia. EUR fra EIB-Gruppens lån i Europa.

Højdepunkter i 2014:
• Nyt produktudbud fra InnovFin til europæiske innovatorer af alle størrelser

• InnovFins rådgivningstjeneste iværksat for store forsknings- og udviklingsprojekter

• Første projektobligationsordning for bredbånd

• Støtte til moderne laserforskningsfacilitet

til at fremme innovation
mia.EUR14,7 Långivning opdelt  

efter delsektor

Innovation til  
at udvikle  

infrastrukturer

2,2 mia.

4,5 mia.

8 mia.

Uddannelse  
og  

videreuddannelse

Forskning,  
udvikling  

og innovation



132014 Aktivitetsberetning

Nye veje 
 til intelligent vækst i Europa

»Vi er glade for, at EIB har valgt 
UCB som en af de første partnere 

i det nye tiltag med at yde 
finansiering i den risikobaserede 

udviklingsfase. Dette vil hjælpe 
med at fremskynde udviklingen 

af flere lovende projekter  
i UCB’s pipeline.« 

Roch Doliveux,  
administrerende direktør  

for UCB (2005-2014) 

Den første transaktion af sin art  
under InnovFin – EU Finance for 

Innovators, der har en værdi af 75 mio. 
EUR, og hvor betalinger er  

afhængige af opnåelse af milepæle, 
risikodeling og afkast.

At gøre en forskel – vores långivning i 2014 støtter:

mio. husstande

Højhastighedsbred-
båndsadgang for 

indskrevne studerende  
pr. år

internationale 
patentansøgninger

172 00025 000
3,2
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V i er en vigtig partner, når der er tale om at støt-
te projekter til at udvikle innovation og kom-
petencer, fra finansiering af ambitiøs forsk-

ning i stor målestok til støtte til små, specialiserede 
»spin-outs« eller finansiering af digitale netværk. Støt-
te til investeringer, der er koncentreret om innovati-
on, kompetencer og øget konkurrenceevne, er en del 
af vores mission: at fremme vækst og beskæftigelse i 
Europa. Vi kan hjælpe med at sikre sådanne investe-
ringer og maksimere ressourcerne ved at bruge vores 
katalysatoreffekt.

Fremme af uddannelse og kompe-
tencer – investering i mennesker
Vi støtter investeringer, der øger uddannelsers kva-
litet og konkurrenceevne, navnlig ved at forbedre 
skolers og universiteters faciliteter, støtte erhvervs-
uddannelser og øvrige uddannelsestiltag eller ved 
at finansiere fælleseuropæiske udlånsprogrammer 
for studerende for at øge mobiliteten blandt de 
studerende. EIB’s långivning inden for uddannel-
sessektoren kan være med til at forbedre færdig-

hederne blandt unge arbejdstagere i EU og derved 
bidrage til at skabe nye beskæftigelsesmuligheder. 

Fart på innovationen

Europas fremtidige vækst og beskæftigelse skal 
i stigende grad komme fra innovation inden for 
produkter, tjenester og forretningsmodeller. Tek-
nologiske fremskridt, fra biovidenskab til miljøfor-
bedringer, sikrer, at EU’s forsknings- og udviklings-
sektor er på forkant. Vi finansierer investeringer i 
forskning, teknologisk udvikling og innovation 
på alle niveauer, herunder fælles forskningspro-
grammer på EU-plan og på nationalt plan, forsk-
ningsinfrastruktur, akademisk forskning på of-
fentlige og private universiteter samt investering 
i downstream-tiltag og støtte til væksthuse, forsk-
nings- og teknologiparker og klynger. Formålet 
er at lette overførslen af viden og ekspertise mel-
lem den akademiske verden og erhvervssektoren. 
Et lån på 100 mio. EUR støtter forsknings- og ud-
viklingsaktiviteterne hos vindmølleproducenten 
Nordex i Tyskland.
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Nye veje  
 til intelligent vækst i Europa

Digital økonomi: nøglen til  
langsigtet vækst

En anden ting, der stimulerer teknologisk innova-
tion, er digital infrastruktur og digitale tjenester. 
Internetbaserede applikationer vil fortsat være en 
vigtig drivkraft for produktivitetsvækst. Investe-
ring i digital infrastruktur er derfor nødvendigt for 
at støtte Europas voksende datatrafik, og det er 
også et af hovedmålene med EU’s digitale dagsor-
den. Et lån på 58 mio. EUR til Axione til støtte for 
bredbåndstjenester i Frankrig var det første digi-
tale projekt, der blev indgået aftale om under det 
innovative initiativ med projektobligationer. Alle 
virksomheder bliver i stigende grad digitale. Derfor 
er højhastighedsinternet, mobilnet og cloud com-
puting prioriterede områder for Banken.

»Man finder 
den allernyeste 

undervisningsteknologi i 
hvert eneste klasselokale, 

til gavn for de personer, 
der er fysisk til stede, og 

derudover den glimrende 
undervisning, der er til 

rådighed via internettet.«

Christoph Badelt, 
rektor for det økonomiske 

universitet i Wien

22 500 studerende vil få  
glæde af den nye, 

banebrydende, åbne campus 
på det økonomiske universitet 

i Wien, der fik et lån på  
250 mio. EUR fra EIB.



16 Aktivitetsberetning 2014

Partnerskabstilgang 
til fremskyndet innovation i Europa

I juni 2014 lancerede EIB-Gruppen sammen med 
Europa-Kommissionen en ny række produkter un-
der InnovFin – EU Finance for Innovators. Dette skal 

supplere EIB-Gruppens finansielle tilbud til projekter 
inden for forskning, udvikling og innovation.

InnovFin –  
EU Finance for Innovators

En af de væsentligste faktorer, der begrænser akti-
viteter inden for forskning og innovation, er mang-
len på finansiering af innovative virksomheder på 
acceptable vilkår, da disse typer virksomheder eller 
projekter ofte har at gøre med komplekse produkter 
og teknologier, uafprøvede markeder og immateriel-
le aktiver. I 2014 blev der indført nye produkter un-
der InnovFin, hvormed vores produkter når ud til nye 
kunder, så som innovative mid cap- virksomheder, 
som vi når via direkte og indirekte lån.

Videreførelse af et vellykket  
pilotinitiativ

Når vi kombinerer EU-budgetmidler med finansie-
ring fra EIB-Gruppen, hjælper vi med at gøre mere 
med mindre ved at mobilisere investeringer fra an-
dre parter til gavn for innovation i Europa. Dette vi-
derefører succesen fra finansieringsfaciliteten for 
risikodeling, der finansierede 114 forsknings- og in-
novationsprojekter på op til 11,3 mia. EUR og der-
udover ydede lånegarantier på over 1,6 mia. EUR. 
InnovFin forventes mindst at fordoble dette.

Erfaringen viser, at mange forsknings- og innovati-
onsprojekter har problemer med at sikre adgang til 
finansiering, selv om det er grundlæggende gode 
projekter. Den nye InnovFin Advisory-facilitet hjæl-
per dem med at udnytte deres styrker og tilpasse 
elementer som ledelse, finansieringskilder og fi-
nansieringsstrukturer for at forbedre deres adgang 
til finansiering.

Europa står over for en stor udfordring, for så vidt angår konkurrenceevne og 
innovation. Det er grunden til, at EIB-Gruppen indgår partnerskaber med andre 
for at hjælpe innovatorer med at omsætte gode forretningsidéer i praksis. Et nyt 
produktudbud under InnovFin yder finansiering til europæiske innovatorer af 
alle størrelser.

I 2020 vil produkter fra 
InnovFin stille mere end 

24 mia. EUR til rådighed til 
forskning og innovation 
for små, mellemstore og 

store virksomheder og 
forskningsinfrastrukturer.
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Nye veje 
 til intelligent vækst i Europa

EIF, som er Gruppens specialist i at tilvejebringe risikofinansiering til SMV’er og 
mid cap-virksomheder, indgik forpligtelser for i alt 3,3 mia. EUR i 2014.  

Heri indgår støtte til innovative små virksomheder i alle deres udviklingsfaser. 
Sidste år ydede den 742 mio. EUR i egenkapitaltransaktioner rettet mod 
business angels, nystartede virksomheder og virksomheder i den tidlige 

udviklingsfase og 653 mio. EUR i garantier til innovative små virksomheder.

Finansiel støtte 
til innovative nystartede virksomheder

I 2014 begyndte EIF at introducere aftaler med loka-
le partnere, der fungerer som finansielle formidlere 
under InnovFins SMV-garantifacilitet. Denne ord-

ning, der forvaltes af EIF, anvendes af godkendte lo-
kale banker, leasingselskaber og garantiinstitutioner. 
Her dækker EIF en del af det tab, der er lidt af de finan-
sielle formidlere, på lån, leasingaftaler og garantier på 
mellem 25 000 EUR og 7,5 mio. EUR, hvorved adgan-
gen til finansiering for innovative SMV’er og små mid 
cap-virksomheder forbedres.

Risikofinansiering af innovative 
virksomheder

Forskning og innovation i europæiske virksomhe-
der, oprettelsen af nye virksomheder og støtte til 
virksomheder i vækst er grundlæggende målsæt-

ninger for EIF og er særlig vigtige for økonomien, 
idet de fremmer strukturel forandring.

Meget af det arbejde, der gøres på universiteter og 
forskningscentre, har potentiale til at blive udviklet 
til konkrete forretningsidéer, der munder ud i op-
rettelsen af små virksomheder. Kommercialiserin-
gen af aktiviteter vedrørende forskning og tekno-
logioverførsel, der omsætter forskning, udvikling 
og innovation til salgbare produkter og tjenester, 
anses dog ofte for at være for risikabelt at finansie-
re. I 2014 investerede EIF 111 mio. EUR til fremme 
af teknologioverførsel i seks forretninger.

Brolis Semiconductors, en lille 
højteknologisk virksomhed med 

hovedkontor i Vilnius i Litauen, har 
modtaget venturekapital finansieret 
af EIF til at udvikle sine forretninger. 

Dens teknologi anvendes på en række 
forskellige områder, herunder inden 

for medicinsk diagnostik, dermatologi, 
materialebearbejdning, gassensorer, 

kontrol med forbrændingsprocesser og 
overvågningskameraer.
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Støtte til små og mellemstore 
virksomheder
 
Små virksomheder er vigtige drivkræfter for vækst, beskæftigelse og innovation i 
Europa. SMV’er repræsenterer mere end 90 % af virksomhederne i EU og beskæftiger 
to tredjedele af den erhvervsaktive befolkning. Vi søger at sikre adgang til 
finansiering for mindre virksomheder med en række skræddersyede og nye 
produkter. I 2014 tilvejebragte EIB-Gruppen mere end 25,5 mia. EUR i finansiering til 
SMV’er og mid cap-virksomheder i Europa.

Højdepunkter i 2014:
• Fortsat rekordstort udlånsniveau for SMV’er

• Øget samarbejde med medlemsstater og offentlige  
erhvervsfremmende institutioner

• Initiativer mod ungdomsarbejdsløshed bærer frugt

• EIF’s kapitalforhøjelse og udvikling af nye produkter

B edre adgang til finansiering for SMV’er er en top-
prioritet for EIB-Gruppen. Mange mindre virk-
somheder har vanskeligt ved at få adgang til fi-

nansiering på acceptable vilkår. EIB-Gruppen (EIB og 
EIF) samarbejder med en lang række finansielle for-
midlere som f.eks. lokale partnerbanker, fonde, lea-
singselskaber og mikrofinansieringsinstitutioner med 
det formål at stille finansiering til rådighed for SMV’er, 
mid cap-virksomheder og mikrovirksomheder. Hver 
eneste euro, som EIB stiller til rådighed for SMV’er, 
modsvares af mindst én euro fra formidleren.

22,2 mia.

3,3 mia.

EIBEIF

Finansiering fra EIB og EIF til 
mindre virksomheder i Europa

til små og mellemstore 
virksomheder

mia.EUR25,5
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Støtte til 
 små og mellemstore virksomheder

»De gode hjerner 
og de fantastiske 

medarbejdere ville have 
været til ingen nytte 

uden lån.«

Adrian and Adela Căţoiu, 
SARA, der producerer fittings 

af kulstofstål

Adrian og Adela Căţoiu 
startede deres moderne 

virksomhed med fittings 
af kulstofstål med kun 

100 USD. Lån på 9,9 mio. 
EUR gjorde det muligt for 

dem at vokse og skabe 
beskæftigelse til næsten 

200 personer.

At gøre en forskel – i 2014 

mikrovirksomheder og  
små og mellemstore  

virksomheder

hjalp vi med at 
fastholde ca. 

mio. jobs  
i Europa

unge i 2013-2014

3,6

285 000
500 000

støttede vi ca. hjalp vi små 
virksomheder, der 
ansatte eller uddannede 
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Bedre 
adgang til finansiering for SMV’er og mid 
cap-virksomheder

I 2014 arbejdede EIB-Gruppen på at øge støtten til SMV’er. Vi øgede 
samarbejdet med EU’s medlemsstater og offentlige erhvervsfremmende 
institutioner om etablering af skræddersyede, innovative finansieringsfaciliteter 
for SMV’er for at hjælpe med at maksimere ressourcerne.

»Jeg har ansat 18 personer mellem  
16 og 24 år og lært vores elever at svejse.«

Krzysztof Michalak, 
ejer af Alspaw i Polen, 

en af verdens førende virksomheder  
inden for produktion af aluminiumssystemer  

til sceneopbygning.

V i sikrede fortsat støtte til at sætte skub i mar-
kedet for handelsfinansiering for SMV’er i lan-
de, der lider under ineffektive markedsmeka-

nismer, ved at øge den geografiske rækkevidde af 
den græske facilitet og godkende en handelsfinan-
sieringsfacilitet for Portugal. Et andet eksempel på 
et landespecifikt partnerskab er Strategic Banking 
Corporation of Ireland, der blev lanceret i oktober 
2014, hvor EIB stiller 400 mio. EUR til rådighed. For 

at sikre en maksimal effekt af vores støtte til mikro-
virksomheder, SMV’er og mid cap-virksomheder 
samarbejder vi fortsat med Europa-Kommissionen, 
nationale erhvervsfremmende banker og andre 
centrale aktører om at øge adgangen til finansie-
ring og forbedre finansieringsbetingelserne.

Investering i unge
Ungdomsarbejdsløshed er en af Europas største 
udfordringer. At forbedre den yngre generations 
præstationer på arbejdsmarkedet er præcist, hvad 
EIB-Gruppen forsøger via programmet »Skills and 
Jobs – Investing for Youth«. Dette initiativ har til for-
mål at skabe jobs til unge ved at forbedre adgangen 
til finansiering for SMV’er og øge deres beskæftigel-
sesevne ved målrettede investeringer i kompetence-
udvikling. Der blev i 2014 ydet lån for ca. 13 mia.  EUR 
inden for rammerne af dette initiativ.



212014 Aktivitetsberetning

Støtte til 
 små og mellemstore virksomheder

Formidlere

Modtagere

Lån og  
garantier

»Lånet fra EIB passer 
perfekt til vores 

behov. Lånet, der 
blev tilbudt via 

Santander, blev let 
og hurtigt stillet til 

rådighed.«

Gerardo Gutiérrez,  
Adm. dir. for Gadea 

Group Pharmaceuticals

Gadea Group, 
der er drevet af 

sit engagement i 
forskning, teknologisk 

udvikling, kvalitet og 
internationalisering, er 

vokset fra seks personer 
til nu mere end  

300 medarbejdere.

EIB-Gruppens långivning  
gennem formidlere
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I 2014 fejrede EIF 20 års jubilæum og er fortsat en hoveddrivkraft for målrettet 
støtte til europæiske SMV’er og mid cap-virksomheder. Den indgik låneaftaler 
for 3,3 mia. EUR, der udløste 14 mia. EUR i kapital til at øge adgangen til 
finansiering for mindre virksomheder.

EIF’s målrettede 
støtte til mindre virksomheder

I 2014 foretog EIF et rekordstort antal investe-
ringer i 74 private egenkapitalfonde, som sik-
rer porteføljer af nye SMV-lån og leasingaftaler 

og bidrager til genoprettelsen af det europæiske 
SMV-securisationsmarked samt fremmer social in-
klusion og jobskabelse gennem mikrofinansie-
ringstransaktioner. I alt 175 000 virksomheder i 
Europa nød godt af EIF’s støtte i 2014.

Øgning af EIF’s kapacitet for at 
styrke innovative SMV’er

I 2014 godkendte EIF’s aktionærer en 
kapitalforhøjelse på 1,5 mia. EUR, hvormed den 
samlede autoriserede kapital nåede op på 4,5 mia. 
EUR. Dette gav EIF rigeligt spillerum til at udvikle 

driften, styrke sit udbud af finansielle produkter 
og øge sin transaktionsvolumen. EIF har udviklet 
nye egenkapital-, gælds-, kreditforøgelses- og 
mikrofinansierings instrumenter, der har til formål at 
tilføre mere kapital og tiltrække private investorer 
og strategiske partnere til markedet, så europæiske 
virksomheder får de midler, der skal til for at udvikle 
deres konkurrenceevne og vokse.

I 2014 blev der også lanceret et nyt EIB-risikoøg-
ningsmandat (EIB Group Risk Enhancement Man-
date), der har til formål at genoplive SMV-marke-
det og tilbyde en række nye gældsfinansierings- og 
egenkapitalprodukter, herunder værdipapirer med 
sikkerhed i aktiver. EIB vil bidrage til dette initiativ 
med op til 4 mia. EUR frem til 2020 til gavn for inno-
vative SMV’er og højrisiko-SMV’er.
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Støtte til 
 små og mellemstore virksomheder

»EIF har stillet tilstrækkelige 
midler til rådighed til, at en 

opstartsvirksomhed som 
Workable ikke blot kan 

starte, men også nå op på 
et niveau, hvor de store 

venturekapitalvirksomheder i 
Europa er villige til  

at gå ind i det.«

Nicos Moraitakis,  
grundlægger af og administrerende 

direktør for Workable

18 måneder efter etableringen, 
med 20 dygtige medarbejdere, 

mere end 300 kunder og 
hastig omsætningsvækst, er 

stifterne glade for deres valg af 
EIF-finansiering.

for at tilvejebringe 
risikofinansiering til SMV’er og 

mid cap-virksomheder

I 2014  
indgik EIF forpligtelser  

for i alt 

mia.EUR3,3
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Skabelse af strategiske forbin-
delser i Europas infrastruktur
 
Effektive energi-, transport- og byforbindelser er vigtige forudsætninger for 
virksomheder. Opbygning af netværk til det internationale marked bidrager således 
til at fremme væksten og øge Europas konkurrenceevne. Vi er den naturlige 
finansieringspartner ved investeringer i infrastruktur, som typisk er både store og 
langsigtede. I 2014 ydede EIB lån for ca. 20,6 mia. EUR til transport-, energi- og 
byinfrastruktur i Europa.

Højdepunkter i 2014:
• Netforbindelse i Det Forenede Kongerige 

og det største lån ydet af EIB nogensinde

• De første transportprojekter under 
projekt obligationsinitiativet

• Styrkede tekniske rådgivningstjenester

• Fire projekter vedrørende socialt bolig-
byggeri og seks hospitalsprojekter under 
overskriften byinfrastruktur

Byinfrastruktur

4,8 mia.

7,5 mia.
8,3 mia.

Energi Transport

B anken tilbyder meget mere end blot finansiering 
af infrastrukturprojekter. Endvidere, og som et 
supplement til vores betydelige erfaring inden 

for infrastrukturlån, søger vi at skabe merværdi gen-
nem tekniske rådgivningstjenester, navnlig i mindre 
udviklede regioner eller vedrørende projekter, der in-
volverer komplekse strukturer, som offentlige-private 
partnerskaber (OPP’er).

Långivning opdelt efter delsektor

til strategisk  
infrastruktur

mia.EUR20,6
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Skabelse af 
strategiske forbindelser i Europas infrastruktur

»De gunstige vilkår 
og betingelser for 
EIB’s finansiering 
øgede projektets 

bæredygtighed 
og mindskede 

investeringsrisikoen.«

Peter Frølich, 
bestyrelsesformand hos 

Fjord Line 

Et EIB-lån på 124 mio. 
EUR bidrog til at sikre en 

effektiv og miljøvenlig 
rute mellem Norge og 

Danmark med to nye 
LNG-passagerfærger.

At gøre en forskel – vores långivning i 2014 støtter

forbedrede sund-
hedsfaciliteter for 

10
80 % fra  

vedvarende energi

 yderligere passagerer og 

sparede timer pr. år

545 mio.

100 mio.

elektricitetskapacitet, 
heraf 

6 000 MW

mio. 
EU-borgere 
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Der er behov for velfungerende transportforbindelser for at puste liv i Europas 
indre marked med 500 mio. forbrugere. Transeuropæiske transportforbindelser 
øger potentialet for at skabe handel, fremme den økonomiske vækst og styrke 
konkurrenceevnen. I 2014 ydede EIB lån for 8,2 mia. EUR til store transportnet i EU.

Bedre 
udbyggede net i Europa

E IB tilvejebringer finansiering til alle former for 
transportinfrastruktur: fra luftfart til jernbane, 
fra veje til vandveje. Dette omfatter støtte til 

multimodale platforme, der kombinerer forskelli-
ge transportformer, logistik og intelligente trans-
portsystemer. Resultaterne er konkrete fordele for 
alle virksomheder og borgere, som nyder godt af 
et mere effektivt og bæredygtigt transportsystem.

JASPERS-initiativet (Joint Assistance to Support 
Projects in European Regions) bidrager til at mak-
simere effekten af EU’s struktur- og samhørigheds-
fonde, hvor der er mest behov for det, til gavn 
for store projekter. Siden det blev startet i 2006, 
er i alt 389 JASPERS-støttede projekter i 14 lan-
de blevet godkendt med investeringer for næsten 
67 mia. EUR – heraf over 10 mia. EUR alene i 2014.

Et EIB-lån på 38 mio. 
EUR støtter øget 

energiforsyningskapacitet 
og renere brændstof i 
Rotterdams havn med 

udvidelsen af en break-
bulk-infrastruktur til 

håndtering af flydende 
naturgas.

Siden dets lancering i 2013 har 
projektobligationsinitiativet 

udløst obligationsfinansiering 
i fem projekter. I 2014 

underskrev vi vores første 
operationer vedrørende 

projektobligationer til en værdi 
af ca. 239 mio. EUR.
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Skabelse af 
strategiske forbindelser i Europas infrastruktur

I 2014 støttede EIB

16
9

4

3

vej- og 
motorvejsprojekter 

lufttransport-
projekter

søtransport-
projekter

jernbaneprojekter

Siden dets lancering i 2013 har 
projektobligationsinitiativet 

udløst obligationsfinansiering 
i fem projekter. I 2014 

underskrev vi vores første 
operationer vedrørende 

projektobligationer til en værdi 
af ca. 239 mio. EUR.

Et lån på 180 mio. EUR 
hjælper med at modernisere 

66 km af »Rail Baltica« –
linjen, der også fik teknisk 

assistance fra JASPERS under 
forberedelsen af projektet. 

Det vil sikre en hurtigere og 
mere pålidelig togdrift.
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Pilsen, den fjerde 
tættest befolkede by i 

Tjekkiet, bliver vært for 
mere end 600 kulturelle 

begivenheder som 
en af de europæiske 

kulturhovedstæder i 2015. 
Med støtte fra EIB er denne 

tidligere industriby blevet 
omdannet til et pulserende 

kulturcentrum.

Vores støtte til forbedring 
af hospitalerne 

bidrager til bedre 
sundhedspleje for  

10 mio. EU-borgere.

En vigtig del af EIB’s aktiviteter inden for byinfrastruktur består i at gøre byerne 
grønnere, intelligente og bæredygtige. I 2014 investerede EIB 4,8 mia. EUR i 
byfornyelse og -sanering samt sundhedsprojekter.

Udformning af 
intelligente og bæredygtige byer
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Skabelse af 
strategiske forbindelser i Europas infrastruktur

E IB er en af de største formidlere af investering i 
elforsyningsnet i Europa, med særlig fokus på de 
såkaldte intelligente forsyningsnet. Investeringer 

i forsyningsnet med henblik på renovering eller udvi-
delse af eksisterende aktiver styrker det indre marked. 
Moderniseringen af energinetværk og forbedret ener-
gilagring bidrager også til at integrere energi fra ved-
varende kilder.

Vores emissionsstandard anvendes i alle projekter, 
der omfatter energifremstilling ved hjælp af fossilt 
brændstof, til at frasortere investeringer, hvis kul-
stofemissioner overskrider en maksimumgrænse, 
i overensstemmelse med EU’s og nationale græn-
ser. Dette sikrer, at långivningen begrænses til pro-
jekter, der yder et positivt bidrag til den økono-
miske vækst og er i overensstemmelse med EU’s 
klimapolitik.

Styrkelse af 
økonomien

En sikker og bæredygtig energiforsyning til overkommelige priser er afgørende 
for EU’s økonomiske vækst og konkurrenceevne. Ved at lægge særlig vægt på 
centrale energiforbindelser, intelligente energinet og vedvarende energikilder 
bidrager Banken til at gøre energiforsyningen bæredygtig for Europas borgere 

og virksomheder. I 2014 ydede EIB lån på 7,5 mia. EUR til  
finansiering af energiprojekter.

Et EIB-lån på 32 mio. EUR 
finansierede opførelsen af et 

reservekraftvarmeværk i Kiisa 
til sikring af fortsat elforsyning 
i tilfælde af en ulykke i Estland, 

Letland eller Litauen.
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Finansiering af klima- og 
miljøprojekter
 
Klimaindsatsen er integreret i bæredygtig vækst. Banken er en af de største långivere 
til klimatiltag. Vi støtter EU’s mål om kulstoffattig og klimarobust vækst både i og 
uden for EU. I 2014 ydede vi ca. 19,1 mia. EUR i støtte til klimaprojekter i Europa og 
resten af verden. EIB indgår partnerskaber med andre for at frigøre yderligere 
investeringer i klima- og miljøprojekter.

Højdepunkter i 2014:
• Deltagelse i FN’s klimaforhandlinger under 

forberedelserne til topmødet i Paris

• Førende rolle i de internationale 
bestræbelser på at sikre gennemsigtig og 
ansvarlig klimafinansie ing

• Lancering af nye instrumenter, der støtter 
energieffektivisering og investeringer i 
biodiversitet

• Støtte til verdens største vindmøllepart i 
Holland

• Udligning af vores egne kulstofemissioner 
ved investering i biodiversitet

»Vi er glade for at have fundet 
en kompetent og pålidelig 

finansieringspartner til  
vores projekter.«

Dr. Christof Germann,  
bestyrelsesmedlem hos 

energiforsyningsselskabet Illwerke AG

Obervermuntwerk II-anlægget, som 
har en kapacitet på 360 MW, vil udnytte 

vandkraften og de østrigske  
bjerge til at udligne uens 

energiforsyning og -efterspørgsel.

S iden 2009 har Banken målt EIB-projekters 
CO2-fodspor i alle sektorer for i højere grad at 
kunne se resultaterne med hensyn til emissi-

oner og besparelser. Takket være den ydede finan-
siering i 2014 er der sparet ca. 3 mio. t CO2-udslip 
om året, hvilket svarer til 1,5 mio. færre biler på 
vejene.

i støtte til klimaindsatsen  
på verdensplan

mia.EUR19,1
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Finansiering af
 klima- og miljøprojekter

Energi-
effektivitet

Tilpasning

2,3 mia.

400 Mio.

5,9 mia.

7,6 mia.

Vedvarende 
energi

Bæredygtig  
transport

Forskning,  
udvikling og  
innovation

2,6 mia.

At gøre en forskel – vores långivning i 2014 støtter

Fordeling af 
klimafinansiering

GWh 
energibesparelser

mio.  
færre biler  
på vejene

3 0003
1,5

GWh elektricitet 
genereret fra 

vedvarende energikilder 
om året, der giver  
strøm til mere end  
million husstande

12 000

1

mio. t sparet  
CO2-udslip om året, 
hvilket svarer til 
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EIB støtter EU’s mål om at gøre den europæiske økonomi meget mere 
klimavenlig og kraftigt nedbringe energiforbruget frem til 2050. At opbygge en 
kulstoffattig økonomi er helt afgjort en af vor tids mest kritiske globale 
udfordringer. Overgangen til en mere ressourceeffektiv, bæredygtig og 
intelligent økonomi er afgørende for Europas konkurrenceevne fremover.

Mod en lavemissions- og 
klimaresistent økonomi

Solenergisystemer på tagene på den 
kroatiske ø Lošinj i Adriaterhavet 

producerer emissionsfri elektricitet 
til ca. 100 husstande. Projektet blev 

finansieret af EIB’s partner  
Privredna banka Zagreb via Den 

Grønne Vækstfond.

E IB’s finansielle støtte til klimatiltag og miljø-
et kanaliseres primært gennem långivning 
til sektorer som vedvarende energi, energi-

effektivitet, bæredygtig transport, vandforsyning, 
forvaltning af oversvømmelser samt skovbrug. Kli-
ma- og miljøhensyn indgår i alle Bankens aktivite-
ter, f.eks. ved at fremme anvendelsen af den bedste 
tilgængelige teknologi.

Vores proces med måling af CO2-fodspor registre-
rer de anslåede drivhusgasemissioner fra projek-
ter, hvor emissionerne forventes at være signifikan-
te, dvs. hvor de ligger over en af eller begge disse 
maksimumgrænser:

•  absolutte emissioner (faktiske emissioner fra pro-
jektet) > 100 000 t CO2-ækvivalenter/år for et stan-
dardår i projektets aktiviteter

•  relative emissioner (skønnede stigninger eller re-
duktioner i emissioner i forhold til det forventede 
alternativ) > 20 000 t CO2-ækvivalenter/år.

I 2014 var 70 af projekterne i vores portefølje om-
fattet af vores måling af CO2-fodspor. De repræsen-
terer underskrevne låneaftaler eller godkendte til-
delinger fra EIB på i alt 15,1 mia. EUR. De relaterede 
samlede drivhusgasemissioner fra disse projekter 
anslås i absolutte tal til 4,7 mio. t CO2-ækvivalen-
ter årligt med en samlet besparelse på den sam-
me finansieringstransaktion, der anslås til 3,0 mio. t 
CO2-ækvivalenter pr. år. Resultaterne af EIB’s måling 
af CO2-fodspor i 2014 er mere detaljeret beskrevet i 
rapporten om bæredygtighed 2014.
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Finansiering af
 klima- og miljøprojekter

»Bristol er en pioner med 
sin tilgang til energi og 
bæredygtighed. Bristol 

som årets europæiske 
miljøhovedstad er en fantastisk 

mulighed for at forberede 
sig på fremtiden. Hvis 

energivirksomhedens planer 
godkendes, vil det være endnu 
et eksempel på, at Bristol viser 

vejen for, hvordan storbyer i 
Det Forenede Kongerige kan 

blive mere miljøvenlige og mere 
bæredygtige.« 

 George Ferguson,  
borgmester i Bristol 

 I 2012 ansøgte byrådet i Bristol 
EIB om midler til at iværksætte 

forundersøgelser vedrørende en ny 
energivirksomhed.

Finansiering målrettet mod 
emissionsreduktion

EIB-lån til vedvarende energi og effektiv energiud-
nyttelse bidrager direkte til reduktion af drivhus-
gasemissioner. Støtten til disse formål udgjorde  
8,2 mia. EUR i 2014.

EIB er den førende finansieringskilde inden for 
vindenergi i EU, navnlig vindmølleparker på land 
og offshore-vindmølleparker. I 2014 finansiere-
de EIB 12 vindmølleparkprojekter. Disse projekter 

er store, langsigtede og teknisk krævende. EIB er 
derfor en naturlig partner for denne sektor, både 
hvad angår finansiering og teknisk ekspertise. Af 
de samme årsager finansierer Banken solenergi-
projekter, både anlæg, der anvender koncentreret 
solkraft, og solcelleanlæg, og indgik låneaftaler om 
ni solenergiprojekter i 2014.

Energieffektivitetshensyn indgår i alle Bankens 
projekter. EIB’s finansiering af projekter vedrøren-
de energieffektivitet dækker både forsyningssiden, 
f.eks. kraftvarme og fjernvarme, og efterspørgsels-
siden, primært isolering af offentlige og private 
bygninger. I 2014 blev der ydet lån for 2,3 mia. EUR 
til projekter vedrørende energieffektivitet.

EIB arbejder også opstrøms sammen med initia-
tivtagere til projekter ved at yde teknisk bistand 
til projektudviklingen. European Local Energy As-
sistance (ELENA) er et fælles initiativ fra EIB og 
Europa-Kommissionen, som bistår lokale og regi-
onale myndigheder i forberedelsen af projekter 
vedrørende energieffektivitet og vedvarende ener-
gi, således at de har større chance for at tiltrække 
ekstern finansiering. ELENA-initiativet dækker en 
andel af udgifterne til den tekniske bistand, som 
er nødvendig for at forberede, gennemføre og fi-
nansiere investeringsprogrammet. In 2014 blev der 
indgået aftaler om teknisk bistand til modtagere 
inden for ELENA for 19 mio. EUR, hvilket bringer de 
samlede forpligtelser op på 65 mio. EUR.
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Tidlige tilpasningsforanstaltninger til konsekven-
serne af klimaforandringer er mere effektivt og 
mindre omkostningskrævende end nødforanstalt-
ninger, der hastes igennem. Disse hensyn, også 
kaldet klimarobusthed, indgår i alle EIB’s projekter. 
Støtte til projekter, der bidrager til øget klimaro-
busthed og tilpasning til ændrede vejrforhold, be-
løb sig til i alt 400 mio. EUR i 2014.

Mange af Bankens aktiviteter vedrørende skov-
brug er tilpasningsforanstaltninger. Skove kan 
f.eks. medvirke til at forhindre jorderosion og over-
svømmelser, ligesom de har en gavnlig effekt på 
biodiversitet, jordfrugtbarhed og forvaltning af af-

vandingsområder. De kan også fungere som kul-
stofdræn, der regulerer det globale klima.

De hyppigere ekstreme vejrforhold har alvorli-
ge indvirkninger på adgangen til og kvaliteten af 
ferskvandsressourcer, hvilket skaber vandrelate-
rede naturkatastrofer som tørke og oversvømmel-
se. EIB, som er den største lånefinansieringskilde til 
den globale vandsektor, søger at støtte tilpasnin-
gen ved at bidrage til at udvikle integreret forvalt-
ning af vandressourcer. Takket være vores finansie-
ring i 2014 vil ca. 27 mio. mennesker i EU og resten 
af verden få glæde af en mere effektiv, pålidelig og 
holdbar drikkevands- og spildevandsforvaltning.

7 metroprojekter

2 bybaneprojekter

19 andre jernbaneprojekter

6 sporvognsprojekter

Støtte til klimavenlige transportløsninger

Større klimarobusthed og miljøbeskyttelse

I 2014 var Banken med til at finansiere:

Målene med EIB’s støtte til bæredygtig transport 
rækker vidt, fra opførelse, udvidelse og renove-
ring af offentlige transportinfrastrukturer til vej-
sikkerhed, cykelstier og gangstier samt elektriske 
køretøjer. Desuden fremmer Banken udviklingen 
af renere og mere sikre køretøjer ved at finansie-

re forskning i og udvikling af energieffektive løs-
ninger og lavemissionsløsninger. De projekter, der 
støttes af Banken, bidrager til at forbedre luftkva-
liteten, mindske støjforureningen, øge sikkerhe-
den, forbedre energieffektiviteten og begrænse 
drivhusgasemissioner.
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Finansiering af
 klima- og miljøprojekter

Althelia Climate Fund, der er 
finansieret af EIB, er målrettet 

bæredygtige landskabsprojekter 
med henblik på at skabe 

finansielle, miljømæssige og 
sociale afkast. Blandt de første 

investeringer er bevaring af  
570 000 hektar naturskov i Peru.

Vi har investeret 80 mio. EUR i 
italienske miniobligationer, en 

innovativ finansieringsstruktur 
baseret på securitisationer, der 

støtter investeringsaktiviteter 
hos små og mellemstore 

virksomheder, der opererer  
i vandsektoren i  

Veneto-regionen i Italien.

Et lån på 120 mio. EUR til det 
slovakiske ministerium for landbrug 

og udvikling af landdistrikter vil 
bidrage til skovplantningsprojekter, 
forbedret beskyttelse og forvaltning 

af skove og forbedring af 
landbrugsinfrastrukturen.

Partnerskaber om innovative 
løsninger til klimafinansiering

Vores innovative produkter inden for klimafinan-
siering hjælper med at katalysere private investe-
ringer og tiltrække offentlige midler. Disse produk-
ter er gode eksempler på, hvordan man kan øge 
klimafinansieringen. Vores egenkapitalfonde og 
karbonfonde støtter klimaprojekter i og uden for 
Europa.

Banken støttede klimaspecifikke gælds- og egen-
kapitalfonde med en samlet investeringsvolumen 
på 616 mio. EUR ved udgangen af 2014. Sådanne 
partnerskaber er især vigtige med henblik på at 
fremme innovation inden for klimafinansiering og 
tiltrække yderligere finansiering af klimaprojekter.

Der blev lanceret en række nye, innovative instru-
menter i 2014, som vil blive udrullet i 2015. Dis-
se omfatter instrumentet til privat finansiering af 
energieffektivitet, som stiller risikofinansiering til 
rådighed for banker, der vil tilbyde lån til investe-
ringer i mindre energieffektivitetsprojekter, og faci-
liteten til finansiering af naturkapital til investerin-
ger i bevarelse af biodiversitet, økosystemtjenester 
og naturbaseret tilpasning til klimaforandringerne.

Vores system til at identificere og følge vores klima-
finansiering er meget solidt. I 2014 stod EIB med 
succes i spidsen for samarbejdet mellem multi-
laterale udviklingsbanker vedrørende metodolo-
gi, dataindsamling og rapportering. Det bidrager 
til at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden 

af den offentlige klimafinansiering. I 2014 offent-
liggjorde vi den fælles rapport om de multilatera-
le udviklingsbankers klimafinansiering i 2013, og 
sammen med de øvrige multilaterale udviklings-
banker udarbejdede vi en fælleserklæring om 
klimafinansiering.

EIB’s evaluering af klimaindsatsen, der præsenteres 
i starten af 2015, skal være afsluttet forud for kli-
matopmødet i Paris sidst på året, som forventes at 
 resultere i en ny global aftale til erstatning af den 
nuværende Kyotoprotokol.
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Finansiering i resten af verden
 
Vores aktiviteter i hele verden understøtter EU’s udenrigspolitiske mål. Vi 
samarbejder med Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil 
samt øvrige internationale finansielle institutioner om finansieringen af projekter, 
der støtter EU’s politiske mål uden for Unionen. I 2014 nåede EIB’s långivning på 
verdensplan op på ca. 7,9 mia. EUR.

Højdepunkter i 2014:
• Klart tilsagn om at støtte Ukraine

• Ny facilitet med risikovillig kapital til Middelhavslandene

• Samarbejde med multilaterale udviklingsbanker og andre internationale  
finansielle institutioner om en y global infrastrukturfacilitet

• Første lån i Aserbajdsjan
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Finansiering  
i resten af verden 

»I yder det mest konkrete bidrag til  
Ukraine i nyere tid.«

Ukraines premierminister, Arseniy Yatsenyuk 

EIB’s långivning til Ukraine nåede i 2014 næsten op på 
1 mia. EUR som en del af den lånepakke på 3 mia. EUR, 
der er planlagt for 2014-2016, herunder långivning til 

at hjælpe med genopbygningen af mindre, ødelagte 
infrastrukturer, hjælpe med at afbøde konsekvenserne 

af konflikten og støtte til små og mellemstore 
virksomheder og mid cap-virksomheder.

At gøre en forskel – vores långivning i 2014 støtter

4 23 500
husstande  
med forbedrede 
boligforhold

mio. mennesker, der får  
adgang til rent  
drikkevand eller bedre  
sanitet i vækst- og 
udviklingsøkonomier

L ångivningen uden for EU understøtter EIB’s støt-
te til EU’s udenrigspolitiske prioriteter via langsig-
tede investeringer. Banken støtter projekter, der 

bidrager til større vækst og jobskabelse gennem tilve-
jebringelse af finansiering og teknisk bistand til udvik-
ling af den lokale private sektor, til sociale og økonomi-
ske infrastrukturer samt klimaprojekter.

Størstedelen af Bankens finansieringsforretninger 
uden for Unionen udføres i henhold til en EU-bud-
getgaranti, der er opstillet i eksterne mandater 
for de forskellige regioner i verden. 2014 var be-
gyndelsen på en ny mandatperiode (2014-2020), 
i hvilken den samlede EU-garanti dækker op til  
30 mia. EUR.
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Lån uden for EU, opdelt efter region

Latinamerika 
650 mio. EUR

Middelhavslandene
1,7 mia. EUR

Landene 
i Afrika, 
Vestindien 
og Stillehavs-
området 
1,2 mia. EUR

Asien
720 mio. EUR

Østlige nabolande
1,2 mia. EUR

EFTA-lande og udvidelseslandene
2,5 mia. EUR

Et lån på 1 mio. EUR til Taysir, der er specialiseret i at udvikle mikrovirksomheder 
i ugunstigt stillede områder i Tunesien, gavner mindre landbrugere,  

kvægavlere og unge mennesker, navnlig universitetsuddannede,  
som ønsker at starte egen virksomhed.
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Finansiering  
i resten af verden 

eThekwini Water and 
Sanitation, en del af 
Durban Kommune i 

Sydafrika, har modtaget 
2014 Stockholm 

Industry Water Award. 
I de seneste 14 år har 

yderligere 1,3 mio. 
mennesker i Durban og 

nærmeste omegn fået 
indlagt rindende vand, 
og 700 000 mennesker 

har fået adgang til 
toiletter. EIB støtter 

dette projekt med et 
lån på 50 mio. EUR.

Lånemandatet til landene i Afrika, Vestindien og 
Stillehavsområdet og de oversøiske lande og ter-
ritorier er omfattet af Coutonouaftalen, der fast-
lægger rammerne for EU’s forbindelser med disse 
partnerlande. Finansiering inden for denne ramme 
tilvejebringes fra EU-medlemsstaternes budgetter 
via Den Europæiske Udviklingsfond, sammen med 
EIB’s egne ressourcer.

Partnerskaber med andre er et vigtigt element i Ban-
kens aktiviteter. EU-tilskud kombineres i stigende 
grad med EIB-långivning for at opnå bedre projekt-
resultater. Dette vil bidrage til at udnytte begrænse-
de finansielle ressourcer til gavn for EU’s partnerlan-
de og forbedre udviklingseffektiviteten. EIB deltager 
i de arrangementer, der finder sted i forbindelse med 
det europæiske år for udvikling i 2015.



Finansiel styrke til gavn  
for investering
 
EIB er verdens største multilaterale långiver og låntager. I 2014 rejste den 61,6 mia. 
EUR på de internationale kapitalmarkeder. Vi bruger vores finansielle styrke til at 
optage lån til fordelagtige priser og lader omkostningsfordelen gå videre til 
økonomisk levedygtige projekter, der fremmer EU’s politiske mål. Banken rejser sine 
midler globalt, og som sådan er den et vigtigt redskab til at kanalisere investeringer 
ind i Den Europæiske Union.

Højdepunkter i 2014:
• Banken sikrede igen omfattende finansie ing – 61,6 mia. EUR

• Låneaktiviteterne fik g vn af Bankens høje, styrkede kreditvurdering

• Førende udsteder af grønne obligationer, hvor der blev rejst 4,3 mia. EUR

40 Aktivitetsberetning 2014

Fordeling af EIB’s obligationsemissioner efter region:

Europa 

62 %
Nord-, Syd og  
Mellemamerika 

Asien

Mellemøsten 
og Afrika 

24 %
12 %

2 %



D e 28 EU-medlemsstater er EIB’s ejere. De teg-
ner hver en andel i Bankens kapital i forhold 
til deres økonomiske vægt ved tiltrædelsen 

til EU. EIB står således til ansvar over for medlems-
staternes regeringer.

EIB rejser langsigtede midler via obligationsudste-
delse på internationale kapitalmarkeder til sine lå-
netransaktioner. Dens finansielle styrke kan tilskri-
ves kvaliteten af dens aktiver, en solid støtte fra 
dens ejere, en sund virksomhedsledelse, forsigtig 
risikostyring, vedvarende rentabilitet og en stærk 
likviditet.

Ved udgangen af 2014 var Bankens kapitalpro-
cent – forholdet mellem Bankens kapital og 
dens risikovægtede aktiver – 26 %, stort set uæn-
dret i forhold til udgangen af 2013 (26,1 % den  
31. december 2013). Dette kan forklares ved den 
samlede positive indvirkning af en forbedring i 
kvaliteten af låneporteføljen, det årlige nettoover-
skud og betalingen af den anden del af kapitalfor-
højelsen, der blev aftalt i 2013, som opvejer virk-
ningen af yderligere udlånsvolumener.

Aktivkvaliteten var fortsat stærk med en procent-
del af værdiforringede lån på næsten nul (0,2 %) ud 
af den samlede udlånsportefølje ultimo året. Net-
tooverskuddet udgjorde 2,6 mia. EUR, en anelse 
højere end overskuddet i 2013.

»Vi ser bæredygtige obligationer som en måde til 
at finansiere realøkonomien i overensstemmelse 

med vores mål: specifikke projekter med social 
og miljømæssig indvirkning. Vi investerede i EIB’s 

klimabevidsthedsobligation, fordi den tilbyder en 
benchmarkstørrelse og finansierer projekter inden 

for vedvarende energi og energieffektivitet.«

Marc Briand, chef for fastforrentede  
værdipapirer hos Mirova

Grønne obligationer vinder ind: 
Investorerne køber  
klimafinansiering

2014 var et vigtigt år for EIB’s grønne obligatio-
ner, klimabevidsthedsobligationerne – et socialt 
ansvarligt investeringsprodukt skræddersyet til 
investorernes behov. De midler, som rejses med 
klimabevidsthedsobligationer, er øremærket til 
EIB-finansierede klimaprojekter inden for vedva-
rende energi og energieffektivitet Sådan långiv-
ning støtter EU’s mål om at fremme en lavemissi-
ons- og klimarobust vækst på globalt plan.

Sidste år skete der en hidtil uset vækst på marke-
det for grønne obligationer med udstedelse af ob-
ligationer for 28 mia. EUR/37 mia. USD, mere end 
en tredobling i forhold til 2013, ifølge beregninger-
ne foretaget af klimaobligationsinitiativet. EIB var 
den største udsteder i dette segment med 4,3 mia. 
EUR, der blev rejst i syv forskellige valutaer. Klima-
bevidsthedsobligationen, der løber til 2019, blev 
øget til 2,6 mia. EUR, hvilket gør det til den største 
grønne obligation på markedet ultimo året. EIB til-
føjede en anden vigtig reference på sin kurve over 
grønne obligationer i EUR med en obligations-
udstedelse på 12 år. Et yderligere højdepunkt sid-
ste år var EIB’s første klimabevidsthedsobligation i 
USD, et grønt benchmark med en 10-årig løbetid. 
I 2014 lancerede Banken også sin første klimabe-
vidsthedsobligation udstedt i GBP, den første grøn-
ne obligation i denne valuta blandt SSA-udstedere.
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Finansiel styrke
 til gavn for investering



E IB er både et EU-organ, som står til ansvar 
over for medlemsstaterne, og en bank, som 
følger bedste praksis i den offentlige og pri-

vate sektor med hensyn til beslutningstagning, 
ledelse og kontrolprocedurer. Banken har tre be-
sluttende organer: styrelsesrådet på ministerplan, 
bestyrelsen bestående af medlemmer, som ikke 
har deres faste gang i Banken, og som er udpeget 
af de enkelte medlemsstater og Europa-Kommissi-
onen, og direktionen, EIB’s interne besluttende or-
gan, der har EIB’s formand i forsædet.

Styrelsesrådet består af ministre fra hver af de  
28 medlemsstater, sædvanligvis finansministrene. 
Det holder møde en gang om året, hvor det op-
stiller retningslinjer for Bankens kreditpolitik og 
godkender årsregnskabet. Det træffer beslutning 
om kapitalforhøjelser og om Bankens deltagelse 
i finansieringer uden for EU. Desuden udnævner 
det medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og 
revisionsudvalget. 

Fra venstre mod højre:  

Alfonso Querejeta,  

Wilhelm Molterer,  

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor,  

Werner Hoyer,  

László Baranyay,  

Dario Scannapieco,  

Mihai Tănăsescu og 

Román Escolano

EU’s bank 
 
EIB er den eneste offentlige bank, som alene ejes af de 28 EU-medlemsstater. Vores 
ledelsesstruktur sikrer, at Banken er ansvarlig, at dens forretninger udføres behørigt, 
og at den effektivt fremmer bæredygtig vækst og beskæftigelse gennem alle vores 
aktiviteter.
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Som en del af praksis 
med regelmæssigt at 
gennemgå sine centrale 
politikker rådførte EIB sig i 
2014 med interessenterne 
om, hvordan den kunne 
forbedre og tilpasse sin 
politik for transparens. 
Banken ønsker at være 
så åben som muligt 
omkring, hvordan den 
driver virksomhed, 
træffer beslutninger og 
gennemfører EU-politikker.



Bestyrelsen er det organ, som har det sidste ord 
vedrørende alle lån, låntagningsprogrammer og 
andre finansieringsanliggender som f.eks. udste-
delse af garantier. Den holder møde 10 gange om 
året for at sikre, at Bankens forretninger udføres 
behørigt i overensstemmelse med EU-traktaterne, 
Bankens egne vedtægter samt styrelsesrådets al-
mindelige retningslinjer.

Bestyrelsen består af 29 medlemmer, idet de 28 
medlemsstater og Europa-Kommissionen udpeger 
et medlem hver. Desuden er der 19 suppleanter. 
Med henblik på at øge bestyrelsens faglige eksper-
tise kan bestyrelsen ved selvsupplering desuden 
udvides med seks eksperter (tre medlemmer og 
tre suppleanter), der deltager i bestyrelsens møder 
som rådgivere uden stemmeret. Medmindre an-
det er fastsat i vedtægterne, træffes beslutninger 
med et flertal, der repræsenterer mindst 50 % af 
medlemsstaternes tegnede kapital samt mindst en 
tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer. 
Bankens formand, Werner Hoyer, er ligeledes for-
mand for bestyrelsen uden stemmeret.

Direktionen er Bankens interne besluttende organ. 
Den fører tilsyn med Bankens løbende forretninger, 
ligesom den forbereder og drager omsorg for ud-
førelsen af bestyrelsens beslutninger. Den holder 
møde en gang om ugen. Direktionen arbejder un-
der formanden for Bankens ledelse og bestyrelsens 
kontrol. De øvrige otte medlemmer er EIB’s næst-
formænd. Medlemmerne udnævnes for et tidsrum 
af op til seks år, der kan fornys, og er kun ansvarli-
ge over for Banken. De fire største ejere – Frankrig, 
Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige – har 
fast plads i direktionen. 

Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der er 
direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det er an-
svarligt for revisionen af Bankens regnskaber og ef-
terprøver, om aktiviteterne er i overensstemmelse 
med bedste bankpraksis. Revisionsudvalgets er-
klæring forelægges styrelsesrådet sammen med 
bestyrelsens årsberetning. Udvalget består af seks 
medlemmer, der udnævnes for et tidsrum af seks 
regnskabsår i træk, som ikke kan fornys.
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EIB’s ledelsesstruktur:

 Ejerne  De 28 EU-medlemsstater

 Styrelsesrådet  Ministre i medlemsstaterne

 Bestyrelsen

 Direktionen
 Revisionsudvalget 

- Formanden 
- 8 næstformænd

Udpeget af  
medlemsstaterne
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