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T rots några goda nyheter under 2014 hade 
Europa svåra ekonomiska problem. Samtli-
ga av EU-medlemsstaternas ekonomier kom-

mer att börja växa igen under detta år, men Europa 
hämmas fortfarande av en låg investeringsnivå och 
hög arbetslöshet. Osäkerheten på de finansiella 
marknaderna kvarstår och pengarna når fortfaran-
de inte den reala ekonomin som borde vara fallet.

EIB-gruppen är EU:s bank och dess dagliga arbete 
gör en verklig skillnad i människors liv. Vi fortsatte 
att leverera under 2014.

Banken genomförde en av sina mest ambitiösa 
affärsplaner någonsin, med EIB-lån som uppgick 
till 77 miljarder euro. Vi förstärkte rådgivningstjäns-
terna som är en av de viktiga stöttepelarna för vår 
verksamhet, och vi kommer att se om vi kan ut-
veckla dem ytterligare framöver. Europeiska inves-
teringsfonden (EIF) – som firade sitt 20-årsjubileum 
förra året  – satsade 3,3 miljarder euro under 2014 
genom sin egetkapital- och garantiverksamhet, 
vilket mobiliserade mer än 13 miljarder euro i stöd 

för mindre företag. EIF fortsatte att vara en ledan-
de tillhandahållare av riskfinansiering till små och 
medelstora företag i Europa.

2014 var också ett viktigt år vad gäller investering-
ar och konkurrenskraft som placerades högt på 
den politiska dagordningen. Efter att under många 
år ha fokuserat på finanskrisen och dess kostna-
der, och trots fortsatta svårigheter, är Europa nu 
på väg mot en ekonomisk återhämtning. Vi behö-
ver blicka framåt, inrikta oss mer på tillväxt och få 
igång investeringar. Europa har insett att reformer 
och investeringar är två sidor av samma mynt.

Förväntningarna är stora att investeringsplanen 
som lades fram tillsammans med Europeiska 
kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker 
i  november kommer att bli snabbt genomförd. 
Som EU:s bank har vi deltagit i  framtagningen av 
planen från första början.

Alla tre delarna i planen är viktiga: att slutföra struk-
turella reformer, revidera nationella och europeiska 

Presidentens
översikt
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Presidentens
översikt

lagar så att de blir mer investeringsvänliga och 
bättre använda begränsade offentliga medel. Vi be-
höver använda offentliga medel för att locka till oss 
investeringar, framförallt från privat kapital. Detta är 
investeringsplanens mål. Initiativet markerar ett pa-
radigmskifte i hur begränsade offentliga medel an-
vänds, som innebär en övergång från subventioner 
och bidrag till lån och garantier, för att mobilisera 
privat kapital, ge en hävstångseffekt för den ur-
sprungliga finansieringen och där det ursprungliga 
kapitalet återigen används när det har återbetalts.

Vi måste agera snabbt och håller på att omsätta 
planen i konkreta åtgärder och se till att nya projekt 
påbörjas som kan hjälpa till att få igång ekonomin 
och skapa arbetstillfällen i EU. Den nya Europeiska 
fonden för strategiska investeringar (Efsi) kommer 
att inriktas på strategiska investeringar i  infrastruk-
tur, utbildning, innovation och hållbar energi samt 
små och medelstora företag. Inom ramen för inves-
teringsplanen kommer vi också inrätta ett nytt råd-
givningscentrum för att hjälpa till att utveckla kva-
litetsprojekt och bygga upp offentliga och privata 
aktörers tekniska och finansiella kapacitet.

Europa utnyttjar ännu inte sin investeringspo-
tential fullt ut. Vi låter många finansiella och icke- 
finansiella hinder stå i vägen för investeringar. Till-
sammans med de förstärkta rådgivningstjänsterna 
kommer Efsi att utgöra ett viktigt steg för att un-
danröja några av hindren. Det är fortsatt brådskan-
de att förenkla lagstiftning både på EU-nivå och på 
nationell nivå.

Efsi kommer att komplettera EIB:s traditionella lå-
neverksamhet. Den kommer att inriktas på projekt 
i  strategiska sektorer som har svårt att få tillgång 
till finansiering från befintliga finansieringsinstru-
ment, bl.a. på grund av en högre riskprofil.

Det viktiga är att Efsi kommer att komplettera och 
bygga vidare på huvuddelen av EIB:s låneverksam-
het, som är fundamentet för investeringar, vilket 
EU:s bank fortsättar att bidra med till den europeis-
ka ekonomin. Trots det kommer vi inte att kunna ta 
itu med Europas ekonomiska utmaningar ensam. 
Men om alla arbetar tillsammans kan vi hjälpas åt 

att förbättra det övergripande investeringsklimatet 
och se till att privat kapital återigen investeras.

2015 kommer att vara ett övergångsår för ban-
ken. Vi slutförde ett exceptionellt utlåningsprogam 
som inleddes efter att EIB:s aktieägare, som är EU:s 
medlemsstater, beslutade att öka bankens kapital 
under 2012. Målet på 180 miljarder euro i  investe-
ringar som mobiliserats tack vare EIB-gruppens yt-
terligare utlåning efter kapitalökningen uppnåd-
des under mars, vilket är mycket tidigare än den 
utsatta tidsgränsen i slutet av 2015.

Samtidigt som banken fortsätter att leverera i  vår 
kärnverksamhet, kommer vi att inrikta oss på att 
finansiera nya projekt under den nya investerings-
planen. Att investera i Europa innebär mycket mer 
än siffror och projekt. Det nya initiativet handlar 
om att skicka en signal till investerare, projektini-
tiativtagare och medborgare. Vi talar om för dem 
att Europa återigen är redo att göra affärer.

Verksamhetsberättelsen redogör för de operati-
va höjdpunkterna under 2014. Den blickar ock-
så framåt till vilka resultat som vi förväntar oss av 
projekten som banken har stött under året. Under 
2014 tillhandahöll banken exempelvis finansiering 
till företag som skapade eller tryggade 3,6 miljo-
ner arbetstillfällen, stödde höghastighetsbredband 
för 3,2 miljoner hushåll och bidrog till att förbätt-
ra hälso- och sjukvårdsinrättningar för 10 miljoner 
EU-medborgare.

Vår verksamhet går ut på att leverera nytta till med-
borgarna. Vår finansiering är ett medel för att upp-
nå målen. Vi finansierar ekonomiskt bärkraftiga 
projekt som kan göra en skillnad och vi finansierar 
för framtiden. Det är just det som investeringar och 
konkurrenskraft handlar om.

Werner Hoyer
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14,7 md
till innovation och 

kompetens

25,5 md
till mindre företag

20,6 md
till strategisk infrastruktur

19,1 md
till klimatåtgärder

7,9 md
till projekt utanför EU

80,3 md
 EIB-gruppens finansiering

EU
R

Höjdpunkter  
under 2014

EU
R

EU
R

EU
R

EU
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Höjdpunkter
under 2014

internationella 
patentansökningar

höghastighetsbredband 
för

inskrivna 

studenter 

varje år

Detta tryggar cirka

mikroföretag, små och 
medelstora företag

GWh i elproduktion 
från förnybar energi 
per år, som försörjer

 1 miljon hem

4 miljoner människor 
har tillgång till rent 
dricksvatten och 
förbättrad 

sanitär utrustning 
i tillväxtländer och 
utvecklingsländer

285 00025 000

172 000

12 000
GWh 

i energibesparingar

3 000

3,2 miljoner  
hushåll

miljoner ton per 
år i minskade 
koldioxidutsläpp –

miljoner 

färre bilar på 
vägarna

motsvarande

3
1,5

3,6

stöder omkring

500 000
ungdomar

miljoner jobb

ytterligare passagerare och

i elproduktionskapacitet, 
varav 80 % från förnybar 
energi

Förbättrade hälso- och 
sjukvårdsinrättningar för

timmar i sparad restid

545 miljoner

6 000 MW

miljoner 
EU-medborgare

100 miljoner

10

Att göra skillnad

Som ett resultat av bankens finansiering under 2014 förväntas 
över 150 000 nya permanenta arbetstillfällen och 1,8 miljoner 
arbetstillfällen under uppbyggnaden skapas. Som EU:s bank vet 
vi att vår finansiering är ett medel för att uppnå målen. Banken 
inriktar sig på ekonomiskt bärkraftiga projekt där vi vet att 
vårt bidrag kan göra en skillnad och konkret nytta för Europas 
medborgare.
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Agera med beslutsamhet
mot den ekonomiska krisen

Sedan 2008 har EIB-gruppen tillhandahållit närmare 500 miljarder euro till 
projekt i hela Europa. Då banken vanligtvis finansierar omkring en tredjedel 
av projektkostnaden, innebär det att vi har stött investeringar på totalt cirka 
1,5 triljoner euro. EIB ökade kraftigt sin verksamhet som svar på statsskuldskrisen 
och fördubblade sitt stöd till de länder som drabbats hårdast. Nu när det finns ett 
begränsat risktagande agerar vi för att mobilisera investeringar i hela Europa.
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Agera med beslutsamhet
mot den ekonomiska krisen

B anken har hela tiden arbetat på att förbättra 
sitt produktutbud. Nya och innovativa pro-
dukter har introducerats för att tackla brister 

på marknaden, attrahera nya kundgrupper, åter-
spegla nya politiska prioriteringar och medlems-
staternas finansieringsbehov, samt för att maxime-
ra resurser och bidra till att ytterligare finansiering 
mobiliseras. I  produktutbudet ingår alltifrån risk-
finansiering för forskning och utveckling till lån 
till medelstora börsnoterade företag samt inno-
vativa klimatfonder och handelsfinansiering. Ban-
kens finansiella kunnande erbjuds samtidigt för 
att tillgodose investeringsbehoven i  Europa ge-
nom att rådgivningstjänsterna utvidgas, vilka stöd-
jer projektförberedelser och  –genomförande, för-
bättrad användning av EU-medel och tillgång till 
finansiering.

Under 2012 beslutade EU:s medlemsstater att öka 
EIB:s inbetalda kapital med 10 miljarder euro, vilket 
gjorde det möjligt för banken att öka sin utlåning 
med cirka 40  % mellan 2013 och 2015. I  slutet av 
2014 hade banken lånat ut ytterligare över 50 mil-
jarder euro, som mobiliserade mer än 150 miljar-
der euro i  totala investeringar. Vi uppnådde vårt 
mål på 180 miljarder euro i ytterligare investering-
ar i hela Europa under mars 2015, vilket är mycket 
tidigare än tidsgränsen i slutet av året.

Under 2014 uppnådde banken den högsta nivån 
på tecknade låneavtal sedan 2009. Viktigt är att 
40  % av dessa var med nya motparter, vilket vi-
sar att vår strategi att diversifiera vår kundbas och 
utvidga vår verksamhet på nya marknader ger 
resultat.
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Resultatorienterad bank

Som EU:s bank, som ägs av de 28 medlemsstater-
na, tillhandahåller vi finansiering och expertkun-
skaper till solida och hållbara investeringar. Vår 
uppgift är att stödja projekt som gör en verklig 
skillnad i människors liv. EIB-gruppen består av EIB 
och Europeiska investeringsfonden (EIF), som hjäl-
per till att tillgodose små och medelstora företags 
och medelstora börsnoterade företags mer riskfyll-
da finansieringsbehov.

Vi har över 50 års erfarenhet av projektfinansiering 
och är världens största multilaterala långivare och 
emittent. EIB lånar upp medel på finansmarkna-
derna genom obligationsemissioner. Vår utmärkta 
kreditvärdering innebär att vi lånar upp medel till 
förmånliga villkor. Denna finansiella fördel vidare-
befordras till våra kunder – oavsett om de är offent-
liga organ, storföretag eller småföretag – i enlighet 
med EIB:s uppgift att inte sträva efter att maxime-
ra vinsten. Banken tillhandahåller långfristiga lån, 
men även garantier och aktiekapital via EIF.

Banken beviljar ofta lån med längre löptider än 
affärsbanker eller obligationsmarknaden, vilka 
matchar långsiktigheten för de projekt som vi fi-
nansierar. För många av våra kunder är det viktigt 
att kunna diversifiera sina finansieringskällor och 
ett beviljat EIB-lån hjälper dem ofta att få tillgång 
till andra finansieringskällor. Vi lånar ut direkt till 
större projekt på över 25 miljoner euro och kana-
liserar mindre lån genom ett nätverk av lokala fi-
nansiella mellanhänder. Bankens tekniska kunnan-
de och rådgivning kompletterar vårt finansiella 
erbjudande.

I vår verksamhetsberättelse lyfts för första gången 
i år fram några förväntade resultat från transaktio-
nerna som avtalades under 2014, vilket visar att 
våra projekt gör en verklig skillnad.

Vad vår verksamhet går ut på är att leverera nytta 
för medborgarna. Vår finansiering är ett medel för 
att uppnå målen. Vi stöder ekonomiskt bärkraftiga 
projekt som kan göra en skillnad och vi finansierar för 
framtiden.
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Agera med beslutsamhet
mot den ekonomiska krisen

Våra 
produkter

Lån
Kreditlimiter

Individuella lån (generellt över 25 miljoner euro)

Investeringar i form av egetkapital

Garantier

Rådgivningstjänster
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Investerare InvesterareStrategiska projekt 
för Europa

315 md
Totala 

 investeringar i EU

Europeiska fonden för 
strategiska investeringar

5mdEU
R16mdEU
R

En investeringsplan
för Europa

Investeringsplanen som lades fram av Europeiska kommissionens ordförande 
Jean-Claude Juncker tillsammans med EIB:s president Werner Hoyer i november 
2014 är del av en större strategi som kombinerar investeringar, strukturella 
reformer, den inre marknadens integration och finanspolitiskt ansvar. 
Investeringsplanen har som mål att se till att investeringar återupptas, framförallt 
i projekt med högre risker, som kan bidra till tillväxt och sysselsättningsskapande 
och förbättra Europas konkurrenskraft.

EU
R
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En investeringsplan
för Europa

I nom ramen för investeringsplanen för Europa 
har Europeiska kommissionen och EIB-gruppen 
ingått ett strategiskt partnerskap för att tackla 

brister på marknaden och dela på riskerna som är 
en naturlig del i projekten för att locka till sig pri-
vata investeringar. Tillsammans inrättar vi Europe-
iska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Den 
ursprungliga finansieringen på 21 miljarder euro – 
som utgörs av 16 miljarder euro i  garantier från 
EU:s budget och 5 miljarder euro från EIB – bör re-
sultera i  totala investeringar i  strategiska projekt 
på minst 315 miljarder euro under de närmaste tre 
åren.

Att mobilisera investeringar

Banken använder såddkapital för att mobilisera 
privata investeringar och mer offentlig finansie-
ring. För att lyckas med detta är det nödvändigt 
att locka till sig privata investerare, som hjälper oss 
att mobilisera totala investeringar på två sätt: dels 
genom att få privata investerare att köpa bankens 
obligationer, dels få investerare att investera i våra 
projekt.

Efsi kommer att kanalisera finansiering till ekono-
miskt bärkraftiga projekt, där den kan tillföra ett 
mervärde. Fonden ska fokusera sin finansierings-
potential på viktiga sektorer för EU där EIB har 
styrkt expertkunnande, t.ex. strategisk infrastruk-
tur, däribland digitala investeringar, transport- och 
energiinvesteringar, utbildning, forskning och inno-
vation, finansiering till små och medelstora företag 
samt miljömässigt hållbara projekt.

Att tackla brister på marknaden

Studier som genomfördes av EIB i  början av 2014 
visar på ett oroväckande stort investeringsgap: In-
vesteringar inom EU under 2013 var cirka 15  % 
lägre än nivån före krisen i  reala termer, och i  vis-
sa medlemsstater 25 % lägre eller till och med 60 % 
lägre.

Målsättningen med Efsi är att överbrygga dessa 
problem genom att dela risken med investera-
re. Det nya initiativet kommer att göra det möjligt 
för EIB-gruppen att erbjuda produkter som stödjer 
projekt med högre riskprofil och stort mervärde. Vi 
förväntar oss därför ett stort deltagande från andra 
finansieringskällor, framför allt den privata sektorn.

Det nya initiativet kompletterar EIB:s ytterligare ut-
låning efter bankens kapitalökning. Initiativet kom-
mer hjälpa till att dela på projektledningskunskap 
och erfarenhet för att förbättra tillgången till finan-
siering och säkerställa att största möjliga nytta dras 
av EU:s medel. Banken tillhandahåller gynnsamma 
finansieringsvillkor, men vi har också som målsätt-
ning att tillföra ett mervärde genom att kombinera 
medel, mobilisera mer finansiering och ge rådgiv-
ning vid projektförberedelser och uppföljning.

”Effektiva åtgärder för att stimulera 
till ökade investeringar i hela Europa 
är nödvändiga för att åter få fart på 

den ekonomiska tillväxten, skapa 
arbetstillfällen och förbättra Europas 

konkurrenskraft.”

President Werner Hoyer
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Innovation för smart tillväxt 
i Europa

Innovation och kompetens är nödvändiga förutsättningar för att säkerställa en hållbar 
tillväxt och skapa värdefulla arbetstillfällen. De är viktiga drivkrafter för Europas långsiktiga 
konkurrenskraft och för EIB är detta en viktig prioritering. Under 2014 stödde EIB-gruppen 
innovation och kompetensutveckling med lån på 14,7 miljarder euro i Europa.

14,7 md
för att främja innovation

Sektorvis 
fördelning av 
utlåning

Infrastruktur för 
innovationsverk-

samhet

2,2 md

4,5 md

8 md

Allmän och 
yrkesinriktad 

utbildning

Forskning, 
utveckling och 

innovation

EU
R

Höjdpunkter under 2014:
• Nya InnovFin:s produktutbud för Europas innovatörer oavsett storlek

• Introduktion av InnovFin:s rådgivningstjänster för stora FoU-projekt

• Första projektobligationen för bredband

• Toppmodernt laserlaboratorium stöds

EU
R
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Innovation
för smart tillväxt i Europa

Tillgång till 
höghastighets-
bredband för 

3,2
miljoner hushåll

172 000
inskrivna studenter 

varje år

”Vi är glada att EIB har 
valt UCB som första 

partner för sitt nya 
finansieringsätt med 

riskdelning som utvecklas 
gemensamt. Det 

kommer att hjälpa till att 
påskynda utvecklingen 

av flera lovande UCB-
projekt som just nu är på 

planeringsstadiet.”

Roch Doliveux, 
VD för UCB (2005-2014)

Transaktionen är den första 
i sitt slag under InnovFin 

– EU-finansiering för 
innovation. Utbetalningar 

under programmet som 
uppgår till 75 miljoner euro 

görs baserat på uppnådda 
delmål, riskdelning och 

resultat.

Att göra skillnad – Bankens utlåning under 2014 stöder:

25 000
internationella 

patentansökningar
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B anken är en ledande partner som stöder pro-
jekt inom innovation och kompetensutveck-
ling, alltifrån att finansiera ambitiös stor-

skalig forskning till att stödja små, specialiserade 
avknoppningsföretag eller finansiera digitala nät. 
Att stödja investeringar som är inriktade på innova-
tion, kompetens och förbättrad konkurrenskraft in-
går i vår uppgift att främja tillväxt och jobbskapan-
de i Europa. Vi kan hjälpa till att förverkliga sådana 
investeringar och maximera resurser tack vare ban-
kens hävstångseffekt.

Främja utbildning och 
kompetensutveckling – 
investera i människor

Banken stödjer investeringar som förbättrar ut-
bildningens kvalitet och konkurrenskraft, sär-
skilt genom upprustning av skolor och univer-
sitetsanläggningar, stöd till yrkesskolor och 
övriga utbildningsprogram samt finansiering av 
alleuropeiska program för studentlån för att öka 
rörligheten bland studenter. EIB:s utlåning till 

utbildningssektorn kan hjälpa till att förbättra unga 
arbetstagares färdigheter inom EU och därigenom 
bidra till att nya anställningsmöjligheter skapas.

Påskynda innovation

I framtiden måste Europas ekonomiska tillväxt och 
arbetstillfällen i  allt högre grad komma från inno-
vation i  produkter, tjänster och affärsmodeller. 
Tekniska framsteg från biovetenskap till miljöför-
bättringar säkerställer att EU:s forsknings- och ut-
vecklingssektor är ledande. Vi finansierar investe-
ringar i  all slags forskning, teknisk utveckling och 
innovation, inklusive gemensamma forsknings-
program på EU- och nationell nivå, forskningsin-
frastruktur, akademisk forskning som bedrivs i  of-
fentliga och privata universitet samt investeringar 
i verksamhet i senare led, stöd till företagsinkuba-
torer, teknikparker och kluster, för att underlätta 
kunskapsöverföring och utbyte av erfarenhet mel-
lan akademiska institutioner och företag. Ett lån på 
100 miljoner euro stödjer forsknings- och utveck-
lingsverksamhet vid vindturbintillverkaren Nordex 
i Tyskland.
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Innovation
för smart tillväxt i Europa

Den digitala ekonomin: nyckeln 
till långsiktig tillväxt

En annan beståndsdel för att stimulera teknisk inno-
vation är digital infrastruktur och digitala tjänster. 
Internetbaserade tillämpningar kommer att fort-
sätta att vara avgörande drivkrafter för produkti-
vitetsökning. Att investera i  digital infrastruktur är 
därför nödvändigt för att stödja Europas ökande 
datatrafik, som också är ett av de viktigaste må-
len  i  EU:s digitala agenda. Ett EIB-lån på 58 mil-
joner euro till Axione stödjer bredbandstjänster 
i  Frankrike, vilket var det första digitala projektet 
som avtalades inom det innovativa initiativet med 
projektobligationer. Varje företag är i  allt större ut-
sträckning en digital affärsverksamhet. Därför är 
höghastighetsinternet, mobilnät och datormoln 
prioriterade områden för banken.

”Du har tillgång till 
den absolut senaste 

utbildningstekniken i alla 
klassrum, vilket stödjer de 

som är fysiskt närvarande, 
men också utmärkta 

internetbaserade lektioner.”
Christoph Badelt, Rektor för 

Vienna University of Economics 
and Business

22 500 studenter kommer 
att dra nytta av det nya 

toppmoderna campusområdet 
med öppna ytor vid Vienna 

University of Economics and 
Business, som erhöll ett EIB-lån 

på 250 miljoner euro.
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Samarbete 
för ökad innovation i Europa

Europa står inför en stor utmaning vad gäller konkurrenskraft och innovation. 
EIB-gruppen samarbetar därför med andra för att hjälpa innovatörer omvandla 
goda idéer till konkreta affärsmöjligheter. Ett nytt InnovFin-produktutbud erbjuder 
finansiering till Europas innovatörer oavsett deras storlek.

I juni 2014 introducerade EIB-gruppen tillsam-
mans med Europeiska kommissionen ett nytt 
produktutbud under InnovFin – EU-finansiering 

för innovation. Detta kompletterar EIB-gruppens fi-
nansiella erbjudande för forsknings-, utvecklings- 
och innovationsprojekt.

InnovFin – EU-finansiering för 
innovation
En viktig faktor som hindrar forsknings- och inno-
vationsverksamhet är bristen på tillgänglig finan-
siering på rimliga villkor för innovativa företag, då 
denna typ av företag eller projekt ofta handlar om 
komplicerade produkter och tekniker, oprövade 
marknader och immateriella tillgångar. Under 2014 
introducerades nya produkter inom InnovFin, vilka 
erbjöds till nya kunder t.ex. innovativa medelstora 
börsnoterade företag som vi lånar ut till antingen 
direkt eller indirekt.

Bygger vidare på ett 
framgångsrikt pilotinitiativ

Genom att kombinera EU:s budgetmedel med 
EIB-gruppens finansiering, gör vi mer med min-
dre genom att mobilisera investeringar från andra 
parter som främjar innovation i hela Europa. Detta 
bygger vidare på framgången med finansierings-
instrumentet för riskdelning, som finansierade 
114 forsknings- och innovationsprojekt som upp-
gick till totalt 11,3 miljarder euro och dessutom 
tillhandahölls lånegarantier till ett värde av mer än 
1,6 miljarder euro. InnovFin förväntas åtminstone 
fördubbla beloppen.

Erfarenheten visar att många forsknings- och inno-
vationsprojekt har svårt att få tillgång till finansie-
ring även om de i  grunden är bra projekt. Stödet 
från nya InnovFin-rådgivningstjänster hjälper dem 
att ta vara på sina styrkor och anpassa faktorer som 
förvaltning, finansieringskällor och finansierings-
strukturer för att förbättra sina möjligheter att få 
finansiering.

Fram till 2020 kommer 
InnovFin-produkter 
tillhandahålla över 

24 miljarder euro till 
forskning och innovation 

i små och medelstora företag 
samt storföretag, och till 
forsknings infrastruktur.



172014 Verksamhetsberättelse

Innovation
för smart tillväxt i Europa

Finansiellt stöd 
till innovativa nystartade företag

EIF, som är EIB-gruppens särskilda organ som tillhandahåller riskfinansiering till 
små och medelstora företag, satsade totalt 3,3 miljarder euro under 2014. Detta 
omfattar stöd till innovativa småföretag i samtliga utvecklingsstadier. Förra året 
tillhandahöll EIF 742 miljoner euro i aktiekapitaltransaktioner till företagsänglar, 

nystartade företag och företag på ett tidigt stadium, och 653 miljoner euro 
i garantier för innovativa småföretag.

U nder 2014 började EIF ingå avtal med lo-
kala partner, som fungerar som finansiel-
la mellanhänder under InnovFin-garanti-

instrumentet för små och medelstora företag. 
Instrumentet sköts av EIF och används av berät-
tigade banker lokalt, leasingföretag och garanti-
institut. EIF täcker en del av de finansiella mellan-
händernas förluster på lån, leasing och garantier 
mellan 25 000 euro och 7,5 miljoner euro. Detta 
underlättar för innovativa små och medelstora fö-
retag och medelstora börsnoterade företag att få 
tillgång till finansiering.

Att använda riskfinansiering för 
innovativa företag

Forskning och innovation av europeiska företag, 
stöd till nystartade företag och företag som växer 

är grundläggande policymål för EIF, och särskilt 
viktiga för ekonomin då de driver på strukturell 
förändring.

Mycket av forskningsarbetet som bedrivs på uni-
versitet och forskningscentrum har potential att 
utvecklas till konkreta affärsidéer, som leder till 
skapandet av småföretag. Kommersialisering av 
verksamhet som är kopplad till forskning och tek-
niköverföring omsätter FUI till säljbara produkter 
och tjänster, men anses dock ofta vara alltför ris-
kabel att finansiera. Under 2014 investerade EIF 
111 miljoner euro för att främja tekniköverföring 
genom sex transaktioner.

Brolis Semiconductors, som är ett 
högteknologiskt småföretag med säte 

i Vilnius i Litauen, har dragit nytta av 
riskkapital från EIF för att utveckla sin 

affärsverksamhet. Företagets teknik 
används inom flera områden inklusive 

medicinsk diagnostik, dermatologi, 
materialbearbetning, gassensorer, 

kontroll av förbränningsprocessen och 
larmsystem med mörkerseende för 

hemmabruk.
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Stöd till små och medelstora 
företag

Småföretag är viktiga drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa. Små 
och medelstora företag utgör långt över 90 % av företagen i EU och sysselsätter två 
tredjedelar av den arbetsföra befolkningen. Med flera skräddarsydda och nya produkter 
underlättar vi för mindre företag att få tillgång till finansiering. Under 2014 tillhandahöll 
EIB-gruppen över 25,5 miljarder euro i finansiering till små och medelstora företag i Europa.

A tt underlätta små och medelstora företags 
tillgång till finansiering är en viktig priorite-
ring för EIB-gruppen. Många mindre företag 

har svårt att skaffa finansiering till rimliga villkor. 
EIB-gruppen (EIB och EIF) samarbetar med ett brett 
utbud av finansiella mellanhänder, exempelvis loka-
la partnerbanker, fonder, leasingföretag och mikrofi-
nansinstitutioner för att göra finansiering tillgänglig 
för små och medelstora företag, medelstora börsno-
terade företag och mikroföretag. För varje euro som 
EIB tillhandahåller till små och medelstora företag 
tillför mellanhanden åtminstone en euro.

22,2 md

3,3 md

EIBEIF

EIB:s och EIF:s finansiering till 
mindre företag i Europa

25,5 md 
till små och medelstora företag

EU
R

Höjdpunkter under 2014:
• Fortsatt rekordstor utlåning till små och medelstora 

företag

• Ökat samarbete med medlemsstaterna samt offentliga 
utvecklingsinstitut

• Sysselsättningsinitiativet för ungdomar ger resultat

• EIF:s kapitalökning och utveckling av nya produkter
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Stöd till
små och medelstora företag

”Utan lån skulle vår 
utmärkta hjärnkapacitet 

och våra underbara 
anställda inte ha varit till 

någon nytta.”

Adrian och Adela Căţoiu, 
SARA carbon steel fittings

Adrian och Adel Căţoiu 
startade sitt moderna 

företag för maskindelar 
i kolstål med endast 100 

US-dollar. Med lån på 
9,9 miljoner euro har 

de kunnat växa och ge 
sysselsättning till närmare 

200 personer.

Att göra skillnad – vår verksamhet under 2014

mikroföretag, små och 
medelstora företag

hjälper till att trygga cirka

miljoner 
arbetstillfällen 

i Europa

ungdomar under 
2013-20143,6

285 000
500 000

stöder cirka hjälper mindre företag, som 
anställde eller utbildade
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”Jag har anställt 18 personer i åldrarna 16-24 år och 
lärt ut svetsyrket till våra studenter.”

Krzysztof Michalak,
ägare av Alspaw i Polen

En världsledande tillverkare av scenställningar i aluminium.

Att stödja
tillgången till finansiering för små och 
medelstora företag samt medelstora 
börsnoterade företag

Under 2014 arbetade EIB-gruppen på att förstärka sitt stöd till små och 
medelstora företag. Vi ökade vårt samarbete med EU:s medlemsstater 
och utvecklingsinstitutioner för att ta fram skräddarsydda och innovativa 
finansieringsinstrument för små och medelstora företag som maximerar resurserna.

B anken säkrade fortsatt stöd för att återuppli-
va handelsfinansieringsmarknaden för små 
och medelstora företag i  länder som drab-

bats av ineffektiviteter på marknaden genom att 
öka den geografiska räckvidden för det grekiska 
handelsfinansieringsinstrumentet och godkänna 
ett handelsfinansieringsinstrument för Portugal. 
Ett annat exempel på ett landsspecifikt partner-
skap är Strategic Banking Corporation of Ireland, 

som inrättades i oktober 2014, till vilken EIB bidrar 
med 400 miljoner euro. För att maximera effekten 
av vårt stöd till mikroföretag, små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade företag sam-
arbetar banken med Europeiska kommissionen, 
nationella utvecklingsbanker och andra viktiga ak-
törer för att förbättra både tillgången till finansie-
ring och finansieringsvillkoren.

Att investera i unga

Ungdomsarbetslösheten är en av Europas stora ut-
maningar. Att förbättra den yngre generationens 
möjligheter på arbetsmarknaden är precis vad 
EIB-gruppen försöker åstadkomma genom sitt pro-
gram ”Kompetens och arbetstillfällen – att investe-
ra i unga”. Initiativet har som målsättning att skapa 
sysselsättning för ungdomar genom att förbättra 
tillgången till finansiering för små och medelstora 
företag och förbättra ungdomars möjligheter att 
bli anställda genom investeringar som fokuseras 
på kompetensutveckling. Lån på cirka 13 miljar-
der euro beviljades under 2014 inom initiativet.
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Stöd till
små och medelstora företag

Mellanhänder

Mottagare

Lån och 
garantier

”EIB-lånet matchade 
perfekt våra behov. 

Det gick snabbt 
och enkelt att få 

lånet genom Banco 
Santander.”

Gerardo Gutiérrez,  
VD för Gadea Group 

Pharmaceuticals

Motiverad av sitt 
engagemang 
för forskning 

och teknologisk 
utveckling, kvalitet och 

internationalisering, har 
Gadeagruppen vuxit 

från sex anställda till att 
idag sysselsätta över 300 

personer.

EIB-gruppens utlåning förmedlad 
via mellanhänder
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EIF:s riktade
stöd till mindre företag

Under 2014 firade EIF sitt 20-års jubileum och fortsatte att vara en viktig drivkraft 
för stöd till europeiska små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade 
företag. Fonden satsade 3,3 miljarder euro, vilket mobiliserade 14 miljarder euro 
i kapital som förbättrar mindre företags möjligheter att få finansiering.

U nder 2014 gjorde EIF investeringar som upp-
gick till ett rekordstort belopp i  74 privata 
aktiefonder, garantiportföljer för nya lån till 

små och medelstora företag och leasing. Fonden 
bidrog också till återupplivandet av värdepappe-
riseringsmarknaden för små och medelstora före-
tag i  Europa, och främjade social delaktighet och 
skapandet av sysselsättning genom mikrofinansie-
ringstransaktioner. Sammanlagt drog 175 000 före-
tag i hela Europa nytta av EIF:s stöd under 2014.

Ökad kapacitet för EIF att hjälpa 
innovativa små och medelstora 
företag

Under 2014 godkände EIF:s aktieägare en kapital-
ökning på 1,5 miljarder euro, vilket ökade det to-
tala auktoriserade kapitalet till 4,5 miljarder euro. 

Detta gav EIF ett stort utrymme för att utveckla sin 
verksamhet, förbättra sitt finansiella erbjudande 
och öka transaktionsvolymerna. EIF har utformat 
nya instrument för egetkapital, lånefinansiering, 
kreditförbättring och mikrofinansiering med målet 
att locka till mer kapital och privata investerare och 
strategiska partner till marknaden, så att europe-
iska företag kan förbättra sin konkurrenskraft och 
växa.

Under 2014 lanserade EIB-gruppen ett nytt man-
dat för kreditförstärkning, som är framtaget för 
att återuppliva marknaden för små och medel-
stora företag och erbjuda ett nytt utbud av lånefi-
nansierings- och egetkapitalprodukter, inklusive 
värdepapper med bakomliggande tillgångar. EIB 
kommer att bidra med högst 4 miljarder euro till 
detta initiativ fram till 2020, vilket innovativa och 
mer riskfyllda små och medelstora företag kommer 
att kunna dra nytta av.
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Stöd till
små och medelstora företag

”EIF tillhandahöll 
tillräckligt med kapital 

så att vi kunde starta 
Workable, men också 

utvidga företagets 
verksamhet till en 

nivå där de stora 
riskkapitalbolagen 

i Europa är villiga att 
investera mer.”

Nicos Moraitakis, 
Grundare av och VD för 

Workable

18 månader efter företagets 
start och med 20 begåvade 
anställda, över 300 kunder 

och snabbt ökande intäkter, är 
grundarna nöjda med att ha 

valt EIF:s finansiering.

Under 2014, 
satsade EIF 

totalt

3,3 md
för att tillhandahålla 

riskfinansiering till 
små och medelstora 

företag samt medelstora 
börsnoterade företag

EU
R
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Skapa strategiska förbindelser 
i Europas infrastruktur

Effektiva energinät, transportlänkar och stadsförbindelser är viktiga då de underlättar 
företagandet. Att bygga nät och förbindelser för den inre marknaden bidrar till att 
främja tillväxt och öka Europas konkurrenskraft. Vi är den naturliga finansieringspartnern 
för infrastrukturinvesteringar, som i regel är både stora och långsiktiga. Under 2014 
tillhandahöll EIB lån på cirka 20,6 miljarder euro till transport-, energi- och stadsinfrastruktur 
i Europa.

Höjdpunkter under 2014:
• Förbindelse till Storbritanniens kraftnät 

och största EIB-lånet någonsin

• Första transportprojekten inom initiativet 
med projektobligationer

• Förstärkta tekniska rådgivningstjänster

• Fyra sociala bostadsprojekt och 
sex sjukhusprojekt under rubriken 
stadsinfrastruktur

B anken erbjuder mycket mer än enbart fi-
nansiering till infrastrukturprojekt. För att 
komplettera vår stora erfarenhet av att låna 

ut till infrastruktur, försöker vi tillföra ett mervär-
de genom våra tekniska rådgivningstjänster, sär-
skilt i  mindre utvecklade regioner eller till projekt 
med komplicerade strukturer, som offentlig-privata 
partnerskap.

Stadsinfrastruktur

4,8 md

7,5 md
8,3 md

Energi Transport

Sektorvis fördelning 
av utlåning

20,6 md
till strategisk infrastruktur

EU
R
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Skapa
strategiska förbindelser i Europas infrastruktur

”EIB-finansieringens 
fördelaktiga villkor 

ökade projektets 
hållbarhet och minskade 

investeringsrisken.”

Peter Frølich,
Styrelseordförande 

i Fjord Line

Ett EIB-lån på 
124 miljoner euro 

bidrog till två nya LNG-
kryssningsfartyg, som ger en 

effektiv och miljövänlig rutt 
mellan Norge och Danmark.

Att göra skillnad – Bankens utlåning under 2014 stödjer

förbättrade hälso- och 
sjukvårdsinrättningar för

miljoner 

EU-medborgare
10

80 % från förnybar 
energi

i elproduktionskapacitet, 
varav

6 000 MW

545 miljoner
fler passagerare och 
tidsbesparing på

100 miljoner
timmar varje år
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Sedan introduktio-
nen av initiativet med 

projektobligationer 
2013 har finansiering 
till fem projekt fram-

gångsrikt mobiliserats 
via obligationer. Under 
2014 tecknade banken 
sina första projektobli-

gationstransaktioner 
till ett värde av cirka 

239 miljoner euro.

Ett EIB-lån på 
38 miljoner euro stöder 
en förbättrad kapacitet 

för energileveranser 
och renare bränsle vid 

Rotterdams hamn i och 
med utbyggnaden av 

bulklastinfrastrukturen 
som försörjs med 

kondenserad naturgas 
(LNG).

Att bygga
ett sammankopplat Europa

Smidiga transportförbindelser behövs för att förverkliga Europas inre marknad 
med 500 miljoner konsumenter. Transeuropeiska transportförbindelser ökar 
potentialen att generera handel, främja ekonomisk tillväxt och förbättra 
konkurrenskraften. Under 2014 lånade EIB ut 8,2 miljarder euro till större 
transportnät inom EU.

E IB tillhandahåller finansiering för infrastruktur 
för alla transportsätt: från flyg till järnvägar, 
och vägar till vattenvägar. Detta omfattar stöd 

till multimodala plattformar som kombinerar olika 
transportsätt, logistik och intelligenta transportsys-
tem. Resultaten är påtagliga fördelar för alla före-
tag och medborgare som kan dra nytta av ett mer 
effektivt och hållbart transportsystem.

Initiativet för gemensamt stöd till projekt i de euro-
peiska regionerna (JASPERS) hjälper till att maximera 
inverkan av EU:s struktur- och sammanhållningsfon-
der där de mest behövs, till nytta för större projekt. 
Sedan starten 2006 har totalt 389 JASPERS-stöd-
da projekt godkänts i  14 länder, motsvarande när-
mare 67 miljarder euro i  investeringar, varav mer än 
10 miljarder euro godkändes enbart under 2014.
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Skapa
strategiska förbindelser i Europas infrastruktur

Under 2014 stödde EIB:

16
9

4

3

väg- och 
motorvägsprojekt

luftfartsprojekt

projekt inom 
sjötransporter

järnvägsprojekt

Sedan introduktio-
nen av initiativet med 

projektobligationer 
2013 har finansiering 
till fem projekt fram-

gångsrikt mobiliserats 
via obligationer. Under 
2014 tecknade banken 
sina första projektobli-

gationstransaktioner 
till ett värde av cirka 

239 miljoner euro.

Ett lån på 180 miljoner euro 
hjälper till att uppgradera 

ett avsnitt på 66 km av 
järnvägsförbindelsen 

Rail Baltica, som också 
drog nytta av teknisk 

assistans från JASPERS vid 
projektförberedelsen. En 

snabbare och mer tillförlitlig 
tågtrafik är resultatet.
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Som en av 
2015 års europeiska 

kulturhuvudstäder 
kommer Pilsen, som 

är Tjeckiens fjärde 
största stad, att stå 

värd för över 600 
kulturevenemang. 

Denna tidigare 
industristad har 

med stöd från EIB 
förvandlats till en livlig 

kulturell mötesplats.

Bankens stöd för att 
modernisera sjukhus bidrar 

till att ge sjukvård för 10 
miljoner EU-medborgare.

Utforma
smarta och hållbara städer

Att göra städer grönare och mer smarta och hållbara står i centrum för EIB:s 
verksamhet kopplat till städers infrastruktur. Under 2014 investerade EIB 
4,8 miljarder euro i stadsutvecklings-, stadsförnyelse- och hälsoprojekt.
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Skapa
strategiska förbindelser i Europas infrastruktur

E IB är en av de största långivarna för elnätsin-
vesteringar i Europa, där särskild tonvikt läggs 
på s.k. smarta nät. Investeringar i  nät för att 

upprusta eller bygga ut befintlig infrastruktur stär-
ker den inre marknaden. Moderniseringen av en-
erginät och förbättring av energilagring hjälper 
också till att integrera produktionen av energi från 
förnybara energikällor.

Vår utsläppsnorm tillämpas på alla projekt inom 
energiproduktion från fossila bränslen för att sor-
tera bort investeringar vars koldioxidutsläpp över-
skrider en tröskelnivå i linje med EU:s gränsvärden 
och nationella gränsvärden. Detta innebär att utlå-
ningen begränsas till projekt som kan bidra posi-
tivt till ekonomisk tillväxt och är förenliga med EU:s 
klimatpolitik.

Ett EIB-lån på 32 miljoner euro 
finansierade uppförandet av ett 

kraftverk för reservel i Kiisa, vilket 
säkrar en fortsatt elförsörjning 

i händelse av en nödsituation 
i Estland, Lettland eller Litauen.

Att ge kraft till
ekonomin

Säkra och hållbara energileveranser till överkomliga priser är viktigt för EU:s 
ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Genom att fokusera på viktiga 

energiförbindelser, smarta nät och förnybara energikällor, bidrar banken till 
hållbara energileveranser för Europas medborgare och företag. Under 2014 

tillhandahöll EIB 7,5 miljarder euro i finansiering till energiprojekt.
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Finansiering för klimatåtgärder 
och miljön

Klimatåtgärder är väsentliga för en hållbar tillväxt och banken är en av de största 
finansiärerna av klimatåtgärder. Vi stödjer EU:s mål för en klimattålig tillväxt med låga 
koldioxidutsläpp både inom och utanför Europeiska unionen. Under 2014 tillhandahöll 
banken omkring 19,1 miljarder euro för klimatprojekt i Europa och i hela världen. EIB 
samarbetar med andra för att frigöra mer investeringar till klimat- och miljöprojekt

Höjdpunkter under 2014:
• Deltagande i FN:s klimatförhandlingar 

inför toppmötet i Paris

• Leder internationella insatser för en öp-
pen och ansvarig klimatfinansiering

• Introduktion av nya finansieringsinstru-
ment som stödjer investeringar i energief-
fektivitet och biologisk mångfald

• Stöd till världens största vindkraftpark 
i Holland

• Kompensation för bankens egna koldiox-
idutsläpp genom att investera i biologisk 
mångfald

”Vi är nöjda att vi har funnit 
en kompetent och pålitlig 

finansieringspartner för våra 
projekt.”

Dr Christof Germann,
Styrelseledamot 

i energiförsörjningsbolaget Illwerke AG

Kraftverket Obervermuntwerk II med 
en kapacitet på 360 MW kommer 

att utnyttja en naturlig energikälla 
som vattenkraft och de österrikiska 

bergen för att jämna ut en ojämn 
energitillgång och energiefterfråga.

S edan 2009 har banken mätt koldioxidutsläp-
pen från EIB:s projekt inom alla sektorer, för 
att bättre kunna följa sin prestanda vad gäller 

utsläpp och besparingar. Bankens finansiering un-
der 2014 resulterade i en besparing på 3 miljoner 
ton per år i  minskade koldioxidutsläpp, som mot-
svarar ungefär 1,5 miljoner färre bilar på vägarna.

19,1 md
till stöd för klimatåtgärder i världen

EU
R
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Forskning, utveckling 
och innovation

2,6 md

Energieffektivitet

2,3 md

Anpassning

400 mn

5,9 md

Förnybar 
energi

7,6 md

Hållbara 
transporter

3 000
GWh  i energibesparingar

12 000
GWh i producerad el från 

förnybar energi per år, 
som försörjer

1 miljon hem

Att göra skillnad – Bankens utlåning under 2014 stödjer

Fördelning av 
klimatfinansieringen

miljoner 
färre bilar 
på vägarna1,5

3  miljoner ton 
per år i minskade 
koldioxidutsläpp, 
vilket motsvarar
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Solpaneler på taken 
i den kroatiska ön 
Lošinj i Adriatiska 
havet producerar 

utsläppsfri el till cirka 
100 hushåll. Projektet 
finansierades av EIB:s 

partner Privredna 
banka Zagreb inom 

fonden ”Green for 
Growth Fund”.

Mot en klimattålig ekonomi
med låga koldioxidutsläpp

EIB stödjer EU:s mål att göra den europeiska ekonomin mycket mer klimatvänlig 
och minska energiförbrukningen markant till 2050. Skapandet av en koldioxidsnål 
ekonomi är helt klart en av de viktigaste utmaningarna som världen står inför. Om 
Europa ska fortsätta vara konkurrenskraftig krävs en övergång till en ekonomi som 
utnyttjar resurser effektivare, mer hållbart och smartare.

E IB:s finansiella stöd till klimatåtgärder och mil-
jön kanaliseras huvudsakligen genom utlå-
ning till sektorer som förnybar energi, energi-

effektivitet, hållbara transporter, vatten, hantering 
av översvämningar och skogsbruk. Klimat- och 
miljööverväganden ingår i  alla transaktioner, ex-
empelvis genom att främja användningen av bästa 
tillgängliga teknik.

I vår granskning av koldioxidutsläpp uppskattar vi 
växthusgasutsläppen från projekt där dessa för-
väntas 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

•  Relativa utsläpp (uppskattade ökningar/minsk-
ningar av utsläpp jämfört med det förväntade al-
ternativet) >20 000t CO2-ekvivalenter/år.

Under 2014 har 70 projekt i  vår portfölj inklude-
rats i  granskningen av koldioxidutsläppen. De re-
presenterar EIB:s samtliga tecknade lån eller god-
kända anslag på 15,1 miljarder euro. De tillhörande 
absoluta växthusgasutsläppen från dessa projekt 
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beräknas till 4,7 miljoner ton koldioxidekvivalen-
ter per år, och de totala utsläppsminskningarna 
från samma finansieringstransaktioner beräknas till 
3  miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Ytter-
ligare information om resultaten av granskningen 
av EIB:s koldioxidutsläpp under 2014 rapporteras 
i 2014 års hållbarhetsrapport.

Att använda sig av finansiering 
för att minska utsläppen

EIB:s finansiering av förnybar energi och energief-
fektivitet bidrar direkt till att minska växthusgasut-
släppen. Stödet till dessa mål uppgick till 8,2 miljar-
der euro under 2014.

EIB är den största finansiären av vindkraft i EU, sär-
skilt vindkraftparker på land och till havs. Under 
2014 finansierade EIB 12 transaktioner gällande 
vindkraftparker. Dessa projekt är stora, långsiktiga 
och tekniskt komplicerade. EIB är därför en naturlig 
partner för denna sektor, både vad gäller finansie-
ring och tekniskt kunnande. Av liknande skäl finan-
sierar banken solenergiprojekt, både koncentrerad 
solkraft och solcellskraft. Nio transaktioner gällan-
de solenergi tecknades 2014.

Energieffektiviteten beaktas i  alla projekt som ut-
värderas av banken. EIB:s finansiering av energi-
effektivitetsprojekt omfattar både tillgångssidan 
som kombikraft och fjärrvärme, och efterfrågesi-
dan, huvudsakligen isolering av offentliga och pri-
vata byggnader. Under 2014 avsattes 2,3 miljar-
der euro till energieffektivitetsprojekt.

EIB arbetar också på ett tidigt stadium med projekt-
initiativtagare genom att ge tekniskt stöd vid ut-
vecklingen av projekt. Elena för lokalt energistöd 
i  Europa är ett gemensamt initiativ från EIB och 
Europeiska kommissionen som hjälper lokala och 
regionala myndigheter att förbereda energieffek-
tivitetsprojekt och förnybara energiprojekt, så att 
de blir mer attraktiva för extern finansiering. Ele-
na täcker en viss del av kostnaden för det teknis-
ka stöd som behövs för att förbereda, implemente-
ra och finansiera investeringsprogram. Under 2014 
uppgick tekniska stödåtaganden till mottagare un-
der Elena till 19 miljoner euro, vilket resulterade 
i 65 miljoner euro i totala åtaganden.

”Bristol är en pionjär i hur 
vi hanterar energi- och 

hållbarhetsfrågor. I år är Bristol 
europeisk miljöhuvudstad, vilket 

ger oss stora möjligheter att 
förbereda för framtiden. Om 

energibolagets planer godkänns, 
så kommer det att vara ännu 

ett exempel på hur Bristol banar 
vägen för engelska städer att bli 
mer miljövänliga och hållbara.” 

George Ferguson, Bristols 
borgmästare. 

Under 2012 ansökte Bristols 
stadsfullmäktige om finansiering 

från EIB för att genomföra 
genomförbarhetsstudier för ett nytt 

energibolag.
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7 tunnelbaneprojekt

2  stadsjärn-
vägsprojekt

19 andra järnvägsprojekt

6 stadsspårvägsprojekt

Stöd till klimatvänliga transportlösningar

EIB:s stöd till hållbara transporter inriktas på allt 
ifrån uppförande, utbyggnad eller förbättring av 
infrastruktur för allmänna transportmedel i  stä-
der, till vägsäkerhet, främjande av cykelbanor och 
gångvägar liksom eldriva fordon. Banken främ-
jar dessutom utvecklingen av renare och säkrare 

fordon genom att finansiera forskning och utveck-
ling kring energieffektiva lösningar med låga ut-
släpp. Projekten som banken stödjer hjälper till att 
förbättra luftkvalitén och säkerheten, minska bull-
ret, öka energieffektiviteten och begränsa utsläp-
pen av växthusgaser.

Under 2014 hjälpte banken till 
att finansiera:

Ökad klimattålighet och miljöskydd

Att anpassa sig till effekterna av klimatförändring-
en på ett tidigt stadium är effektivare och kostar 
mindre än att vidta akutåtgärder i  sista stund. As-
pekterna kring denna så kallade klimattålighet tas 
med i  alla EIB:s projekt. Stöd till projekt som hjäl-
per till att öka klimattålighet och anpassning till 
ändrade väderförhållanden uppgick till 400 miljo-
ner euro under 2014.

Mycket av bankens verksamhet som gäller skogs-
bruk är anpassningsåtgärder. Skogsmarker kan ex-
empelvis hjälpa till att undvika jorderosion och 
minska översvämningsrisker, men också främja bio-
logisk mångfald, jordars bördighet och förvaltning 
av avrinningsområden. Dessutom kan de utgöra 
s.k. kolsänkor som reglerar det globala klimatet.

De allt vanligare extrema väderförhållandena får 
allvarliga konsekvenser för tillgången till och kva-
liteten på färskvattenresurser, vilket ger upphov 
till vattenrelaterade naturkatastrofer som omfat-
tar både torka och översvämning. EIB, som är den 
största långivaren inom den globala vattensek-
torn, stödjer anpassningen till klimatförändring-
ar genom att hjälpa till att utveckla en integrerad 
förvaltning av vattenresurser. Tack vare vår fi-
nansiering under 2014 kommer cirka 27 miljoner 
människor i  EU och runtom i  världen att dra nyt-
ta av effektivare och mer tillförlitliga förvaltnings-
tjänster för drícksvatten och avloppsvatten.
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Partnerskap för att 
ta fram innovativa 
klimatfinansieringslösningar

Våra innovativa klimatfinansieringsprodukter hjäl-
per till att mobilisera privata investeringar och ge 
en hävstångseffekt för offentliga medel. Produk-
terna är bra exempel på hur man kan öka finansie-
ringen till klimatåtgärder. Bankens kapitalfonder 
och kolfonder stödjer klimatprojekt i  och utanför 
Europa.

Banken stödde fonder för lånefinansiering och ka-
pitalfonder som är inriktade på klimatåtgärder med 
en total investeringsvolym på 616 miljoner euro 
i slutet av 2014. Sådana partnerskap är särskilt vik-
tiga för att främja en innovativ klimatfinansiering 
och locka till sig mer finansiering till klimatprojekt.

Under 2014 introducerades flera nya innovativa fi-
nansieringsinstrument, som kommer att börja an-
vändas under 2015. Dessa inkluderar finansierings-
instrumentet benämnt ”Private Finance for Energy 
Efficiency Instrument”, som erbjuder riskfinansie-
ring till mindre energieffektivitetsprojekt via för-
medlande banker, och finansieringsinstrumentet 
för naturkapital benämnt ”Natural Capital Finan-
cing Facility” som investerar i bevarandet av biolo-
gisk mångfald, ekosystemtjänster och naturbase-
rad anpassning till klimatförändringar.

Vårt system för att identifiera och följa ban-
kens klimatfinansiering är mycket stabilt. Under 
2014 ledde EIB framgångsrikt de multilaterala 

utvecklingsbankernas gemensamma arbete kring 
metodik, insamling av uppgifter och rapportering. 
Detta bidrar till en ökad öppenhet och ansvarighet 
för offentlig klimatfinansiering. Under 2014 publi-
cerade banken 2013 års gemensamma rapport s.k. 
”Joint Report on 2013 MDB Climate Finance” och 
tillsammans med övriga multilaterala utvecklings-
banker ett gemensamt meddelande om klimat-
finansiering det s.k. ”Joint Statement on Climate 
Finance”.

EIB:s översyn av klimatåtgärder, som inleddes 
i början av 2015, planeras vara färdig inför klimat-
förhandlingarna som kommer att hållas i Paris i slu-
tet av året. Förhandlingarna förväntas resultera i en 
ny global överenskommelse som ersätter det nuva-
rande Kyotoprotokollet.

EIB finansierade Althelia 
Climate Fund som fokuseras 

på hållbara landskapsprojekt 
som genererar finansiell 

avkastning samt miljömässig 
och social nytta. En av de 

första investeringarna görs 
för att bevara 570 000 hektar 

naturskog i Peru.

Banken investerade 
80 miljoner euro i italienska 

obligationer på mindre belopp. Det 
är en innovativ finansieringsstruktur 

för värdepapperisering, som 
stödjer investeringar av små och 

medelstora företag verksamma 
inom vattensektorn i regionen 

Veneto i Italien.

Ett lån på 120 miljoner euro till stöd 
för det slovakiska ministeriet för 

jordbruk och landsbygd kommer att 
bidra till skogsplanteringsprojekt, 

förbättrat skogskydd och 
skogsbruk samt uppgradering av 

jordbruksinfrastruktur.
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Tillhandahålla finansiering 
runtom i världen

Bankens verksamhet i världen stödjer EU:s utrikespolitiska mål. Vi arbetar tillsammans 
med Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten samt andra internationella 
finansinstitut för att finansiera projekt som stödjer EU:s politiska mål utanför EU. Under 
2014 uppgick EIB:s utlåning i världen till cirka 7,9 miljarder euro.

Höjdpunkter under 2014:
• Starkt stödåtagande till Ukraina

• Nytt riskkapitalinstrument för Medelhavsområdet

• Samarbete med multilaterala utvecklingsbanker och andra internationella finans-
institut om ett nytt globalt finansieringsinstrument för infrastruktur

• Första lånet till Azerbajdzjan
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”Ni tillhandahåller det mest konkreta 
stödet till Ukraina i modern tid.”

Ukrainas premiärminister Yatsenyuk

EIB:s utlåning under 2014 i Ukraina uppgick till 
nästan 1 miljard euro, och ingår i lånepaketet på 

3 miljarder euro som är planerat för 2014-2016, vilket 
inkluderar utlåning för att reparera skadad småskalig 

infrastruktur, hjälpa till att klara av konsekvenserna av 
konflikten och stödja små och medelstora företag samt 

medelstora börsnoterade företag.

23 500
hushåll har fått 
förbättrade bostäder

Att göra skillnad – Bankens utlåning under 2014 stöder att

4miljoner människor 

har tillgång till rent 
dricksvatten och förbättrad 
sanitär utrustning 
i tillväxtekonomier och 
utvecklingsländernas 
ekonomier

U tlåningen utanför EU förstärker EIB:s stöd till 
EU:s utrikespolitiska prioriteringar genom 
långsiktiga investeringar. Banken stödjer 

projekt som bidrar till ökad tillväxt och skapandet 
av arbetstillfällen genom att tillhandahålla finan-
siering och tekniskt stöd för utveckling av den pri-
vata sektorn lokalt, social och ekonomisk infra-
struktur samt projekt för klimatåtgärder.

Merparten av bankens finansieringstransaktioner 
utanför EU genomförs enligt en budgetgaranti 
från EU, som är fastställd i  externa utlåningsman-
dat för olika regioner i  världen. 2014 markerade 
början på en förnyad mandatperiod (2014-2020) 
för vilken den totala EU-garantin uppgår till 
30 miljarder euro.
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Utlåning utanför EU per region

Latinamerika
EUR 650 mn

Medelhavsländer
EUR 1,7 md

Länder 
i  Afrika, 
 Västindien 
och Stilla-
havsområ-
det
EUR 1,2 md

Asien
EUR 720 mn

Östra grannländer
EUR 1,2 md

EFTA & utvidgningsländer
EUR 2,5 md

Ett lån på 1 miljon euro till Taysir, som specialiserar sig på att utveckla mikroföretag 
i missgynnade områden i Tunisien, främjar små jordbrukare, uppfödare och unga 

människor, i synnerhet studenter som vill starta eget företag.
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eThekwini Water 
& Sanitation, 

det kommunala 
vattenbolaget i Durban 

i Sydafrika, utsågs till 
2014 års vinnare av 
Stockholm Industry 
Water Award. Under 

de senaste 14 åren har 
ytterligare 1,3 miljoner 

människor i Stor-
Durban anslutits till 

vattenledningsnätet 
och 700 000 människor 

har fått tillgång till 
toaletter. EIB stödjer 

projektet med ett lån på 
50 miljoner euro.

Utlåningsmandatet för länderna i  Afrika, Väst-
indien och Stillahavsområdet (AVS) samt de utom-
europeiska länderna och territorierna (ULT) faller 
under Cotonouavtalet, som fastlägger EU:s relatio-
ner med dessa partnerländer. Finansieringen inom 
denna ram kommer från EU-medlemsstaternas 
budgetar genom Europeiska utvecklingsfonden 
parallellt med EIB:s egna medel.

Att samarbeta med andra är ett viktigt inslag i ban-
kens insatser. EU:s bidragsmedel kombineras allt-
mer med EIB:s lån för att projekten ska ge bättre 
resultat. Detta kommer att bidra till att ge en häv-
stångseffekt för begränsade finansiella medel till 
nytta för EU:s partnerländer och förbättra utveck-
lingseffektiviteten. EIB kommer att delta i  evene-
mang inom ramen för Europeiska året för utveck-
ling under 2015.



Stödja investeringar med 
finansiell styrka

EIB är världens största multilaterala emittent och långivare. Under 2014 lånade banken upp 
61,6 miljarder euro på de internationella kapitalmarknaderna. Vi använder vår finansiella 
styrka för att låna upp till attraktiva villkor och vidarebefordra dessa kostnadsfördelar till 
ekonomiskt bärkraftiga projekt som främjar EU:s politiska målsättningar. Banken lånar upp 
medlen globalt och utgör på det sättet en viktig möjlighet att kanalisera investeringar 
till Europeiska unionen.

Höjdpunkter under 2014:
• Banken säkrade återigen en stor upplåningsvolym – 61,6 miljarder euro

• Upplåningsverksamheten drog nytta av en förstärkning av bankens höga 
kreditvärdighet

• Ledande emittent av gröna obligationer med 4,3 miljarder euro i upplåning
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Fördelning av EIB:s obligationsemissioner per region:

Europa

62%
Nord- och 
Sydamerika Asien

Mellanöstern 
och Afrika

24%12%

2%



E U:s 28 medlemsstater är EIB:s aktieägare. Var-
je land tecknar en andel av bankens kapital 
i förhållande till sin ekonomiska vikt vid tiden 

för anslutningen till EU. EIB är därför ansvarig inför 
medlemsstaternas regeringar.

EIB lånar upp långfristiga medel genom obliga-
tionsemissioner på de internationella kapitalmark-
naderna för att stödja sin låneverksamhet. Bankens 
finansiella styrka bygger på tillgångarnas kvalitet, 
starkt stöd från aktieägarna, god förvaltning, för-
siktig riskhantering, bibehållen lönsamhet och god 
likviditet.

I slutet av 2014 var bankens kapitaltäckningsgrad 
– bankens kapital i  förhållande till dess riskväg-
da tillgångar – 26 %, som i princip var oförändrad 
jämfört med i  slutet av 2013 (26,1  % den 31 de-
cember 2013). Detta är ett resultat av den ackumu-
lerade positiva effekten av kvalitetsförbättringen 
i  låneportföljen, årets nettoöverskott och betal-
ningen av den andra delen av 2013 års kapitalök-
ning, som kompenserar för effekten av ytterligare 
utlåningsvolymer.

Tillgångarnas kvalitet var fortsatt hög, med ande-
len nedskrivna lån på nära noll procent (0,2 %) av 
den totala låneportföljen vid årets slut. Årets net-
toöverskott uppgick till 2,6 miljarder euro, vilket 
var något högre än 2013 års överskott.

Gröna obligationer i medvind: 
investerare satsar på 
klimatfinansiering

2014 var ett viktigt år för EIB:s gröna obligationer, 
s.k. obligationer för ökad medvetenhet om kli-
matsituationen, som är en socialt ansvarig inves-
teringsprodukt skräddarsydd för investerarnas 
behov. De medel som lånas upp via dessa obliga-
tioner är öronmärkta för att matcha utbetalningar 
till EIB:s finansierade klimatprojekt inom förnybar 
energi och energieffektivitet. Utlåningen stöder 
EU:s mål att främja en klimattålig tillväxt med låga 
koldioxidutsläpp i världen.

Den gröna obligationsmarknaden hade förra året 
en tillväxt utan motstycke med en emissionsvolym 
på 28 miljarder euro/37 miljarder US-dollar, mer än 
tre gånger så mycket som under 2013, enligt be-
räkningar av Climate Bond Initiative. EIB var den 
största emittenten i detta segment med 4,3 miljar-
der euro som upplånades i  sju valutor. Obligatio-
nen för ökad medvetenhet om klimatsituationen, 
s.k. ”Climate Awareness Bond (CAB)”, i euro med för-
fallodatum 2019 ökades på till 2,6 miljarder euro, 
vilket gjorde den till den största gröna obligationen 
som var utestående på marknaden i slutet av året. 
EIB lade till en andra viktig referensemission med 
en 12-årig löptid till sin avkastningskurva för gröna 
euroobligationer. En ytterligare höjdpunkt under 
förra året var EIB:s första obligation för ökad med-
vetenhet om klimatsituationen i US-dollar, en grön 
referensemission med en löptid på 10 år. Under 
2014 emitterade banken också sin första CAB i brit-
tiska pund, som var den första gröna obligationen 
i  denna valuta som emitterats bland statliga och 
överstatliga emittenter samt organ.

”För oss är hållbara obligationer ett sätt 
att finansiera realekonomin som stämmer 

överens med våra mål: särskilda projekt 
som har social och miljömässig inverkan. 

Vi investerade i EIB:s obligation för ökad 
medvetenhet om klimatsituationen då den 

är i referensstorlek och finansierar förnybara 
energiprojekt och energieffektivitetsprojekt.”

Marc Briand, Chef för penningmarknaden i Mirova
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Stödja investeringar
med finansiell styrka



Från vänster till höger: 

Alfonso Querejeta, 
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Pim van Ballekom, 
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Jonathan Taylor, 

Werner Hoyer, 

László Baranyay, 

Dario Scannapieco, 

Mihai Tănăsescu och 

Román Escolano

EU:s bank

EIB är den enda offentliga 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.

E IB är både ett EU-organ, ansvarigt inför med-
lemsstaterna, och en bank som följer tillämp-
lig bästa praxis inom offentlig och privat sek-

tor vid beslutsfattande, förvaltning och kontroller. 

Banken har tre beslutsfattande organ: bankens råd 
på ministernivå, styrelsen med ej permanenta le-
damöter som nomineras av respektive medlems-
stat och en ledamot som nomineras av Europeiska 
kommissionen, samt direktionen som är bankens 
permanenta beslutsfattande organ med EIB:s pre-
sident som ordförande.

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 årsbokslu-
tet. Bankens råd beslutar om kapitalökningar och 
bankens deltagande i  finansiering utanför EU. Rå-
det utser dessutom ledamöterna i styrelsen, direk-
tionen och revisionskommittén.

Styrelsen är det organ som fattar beslut när det 
gäller lån, upplåningsprogram och andra finan-
siella frågor, exempelvis utfärdande av garantier. 
Styrelsen sammanträder tio gånger per år för att 
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EIB ser regelbundet över sina 
viktigaste policyområden och 
därför samrådde banken under 
2014 med intressenter om hur 
bankens öppenhetspolitik 
kunde förbättras och anpassas. 
Banken försöker vara så öppen 
som möjligt om hur den 
bedriver sin verksamhet, fattar 
beslut och genomför EU:s 
politik.



kontrollera att banken drivs korrekt i enlighet med 
EU-fördragen, bankens egen stadga och de allmän-
na riktlinjer som bankens råd har fastställt.

Styrelsen består av 29 ledamöter, där medlems-
staterna respektive Europeiska kommissionen har 
nominerat en ledamot vardera. Antalet supplean-
ter 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 mot-
svarande minst 50 % av medlemsstaternas teckna-
de 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 beslutsfat-
tande organ. Den ansvarar för bankens dagliga 

verksamhet, förbereder styrelsens beslut och ser till 
att dessa genomförs. Direktionen sammanträder en 
gång i  veckan och arbetar under presidentens led-
ning och styrelsens överinseende. De övriga åtta le-
damöterna är EIB:s vicepresidenter. Ledamöterna ut-
nämns för en förnybar period om upp till sex år och 
är enbart ansvariga inför banken. De fyra största ak-
tieägarna – 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 kontrolle-
rar om bankens verksamhet följer tillämplig bästa 
bankpraxis. Revisionskommitténs utlåtande läm-
nas till rådet tillsammans med styrelsens årsredo-
visning. Revisionskommittén består av sex ledamö-
ter, som utses på en mandatperiod som omfattar 
sex räkenskapsår i rad och inte kan förnyas.

432014 Verksamhetsberättelse

EU:s bank

EIB:s ledningsstruktur:

 Aktieägare EU:s 28 medlemsstater

 Bankens råd Medlemsstaternas ministrar

 Styrelsen

 Direktionen
 Revisionskommittén

- Presidenten
- 8 vicepresidenter

Nomineras av 
medlemsstaterna
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