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IB stod over for nye udfordringer i 2015. For at
imødegå dem har Banken udviklet sig. Victor
Hugo skrev »Skift mening. Hold fast i dine prin‑
cipper.« Ordene fra den store franske forfatter vin‑
der i høj grad genklang hos os, nu hvor vi begynder
at gennemføre investeringsplanen for Europa, hvor
vi bruger vores eksisterende ekspertise til at udvik‑
le nye metoder. I 2015 levede vi op til vores ambitiø‑
se forpligtelser, der forvandlede en kapitalforhøjelse
på 10 mia. EUR til støtte til investeringer på 190 mia.
EUR. Vi styrkede vores engagement i de mest vanske‑
lige områder i Europa og i verden. Vi sikrede, at inve‑
steringsplanen for Europa var på rette spor, endda før
de underliggende strukturer var fastlagt.

I 2012 blev vores ejere, EU’s medlemsstater, enige om
en kapitalforhøjelse til EIB‑Gruppen. Til gengæld bad
de os om at udlåne yderligere 60 mia. EUR og støtte
samlede investeringer på mindst 180 mia. EUR. Ikke
alene nåede vi disse mål, men vi oversteg dem også,
og i april kunne vi afslutte opgaven før tid.

EIB er EU’s bank. Vi har et ansvar over for hver eneste
europæiske borger i hvert eneste land i EU, for så vidt
angår økonomiske behov. Siden finanskrisen i 2008
har EIB’s indsats været omfattende og uvurderlig.
Banken har sat kurs mod forandring og modernise‑
ring. Og den har skabt konkrete resultater.

Ved udgangen af 2015 har EIB‑Gruppen – EIB og
EIF – godkendt mere end 100 udlån og garantier
under investeringsplanen. Du kan læse om dem på
de følgende sider. De aftaler, der er omfattet af Den
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, som
EIB indtil videre har underskrevet, er inden for præcis

Aktivitetsberetning

2015

Det er en af årsagerne til, at vi med ro i sindet be‑
gyndte at opfylde løfterne i investeringsplanen for
Europa. Mens forordningen om oprettelsen af EU’s
budgetgaranti blev færdiggjort, fungerede Kommis‑
sionen som forvalter af de aftaler, der skulle omfattes
af den. Det gav os mulighed for at lancere de første
investeringer i henhold til planen i april 2015.

Meddelelse
fra formanden

at øge udlånene til klimaprojekter til 35 % af de ud‑
lån, vi foretager i udviklingslande, inden 2020.

Europas
fremtid skal
være innovativ.
Den skal også
være grøn.

de aktiviteter og sektorer, som investeringsplanen for
Europa har til formål at støtte. Halvdelen af dem er
inden for vedvarende energi, energieffektivitet eller
lavemissions- og miljøsektorerne. De øvrige omfatter
digital infrastruktur, forskning og udvikling samt in‑
dustriel innovation.
Det er, som det skal være. Europas fremtid skal være
innovativ. Den skal også være grøn. EIB er verdens
største långiver, når det gælder klimafinansiering.
Vi har finansieret flere klimaprojekter end de næste
fem store multilaterale udviklingsbanker tilsammen.
I løbet af de næste fem år vil vi stille ca. 100 mia. EUR
til rådighed for klimarelaterede projekter. Vi vil hjæl‑
pe med at føre den ambitiøse aftale ud i livet, der
blev godkendt på klimakonferencen i Paris i decem‑
ber 2015.

I 2015 reagerede EIB hurtigt på flygtningekrisen og
har finansieret projekter i værtslandene til akut ind‑
kvartering af flygtninge samt foretaget langsigtede
investeringer i flygtningenes nærområder. I Jordan
indgik EIB f.eks. en låneaftale i november til en vær‑
di af 50 mio. EUR om finansiering af en vandledning,
der kan forsyne den nordlige del af landet. Ankom‑
sten af syriske flygtninge skaber et enormt pres på
Jordans knappe vandressourcer. Det kan også po‑
tentielt udløse en konflikt mellem flygtningene og
de nuværende indbyggere. Projekter som denne led‑
ning vil lette dette pres. Ved at styrke grænselandene
nedbringer vi flygtningenes incitament til at rejse vi‑
dere og søge asyl i Europa; vi giver dem muligheden
for at blive i nærområdet og opbygge et nyt liv der.
Størstedelen af vores aktiviteter har naturligvis fokus
på Europa. I Grækenland beløber vores udeståen‑
de lån sig til 10 % af landets BNP. Vi har dog alligevel
planer om at øge vores engagement. I nabolandene
var EIB også meget aktiv i 2015. I løbet af sommeren
gennemførte vi komplicerede forhandlinger om at
fremskynde en garanti til Verdensbanken for udlån af
520 mio. EUR, der gjorde det muligt for Verdensban‑
ken at finansiere købet af fyringsgas i Ukraine. Trus‑
len om krig dominerede forhandlingerne, ligesom
udsigten til store lidelser igennem en barsk vinter,
hvis gassen ikke kom frem. Heldigvis kom Bankens
medarbejdere på energiområdet i mål.
EIB’s rækkevidde, dens indvirkning, er global. I de se‑
nere år er EIB‑Gruppens rolle med at hjælpe Europa
med at udvikle og iværksætte løsninger på lokale og
globale udfordringer vokset støt. Denne beretning
viser, hvordan denne tendens i endnu større grad er
øget i 2015.
Werner Hoyer

Vi har forpligtet os til at allokere mindst en fjerdedel
af vores udlån til klimaprojekter. I 2015 opfyldte vi så
godt og vel den forpligtelse. Derudover besluttede vi
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mellemstore
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til
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18,7 mia. 28,4 mia. 19,1mia.
til

infrastruktur

HØJDEPUNKTER i 2015

Den Europæiske
Fond for Strategiske
Investeringer i 2015

EFSI

EIB‑Gruppen: 126 godkendte
eller underskrevne projekter

7,5 mia. EUR finansieres

under EFSI

Mobilisering af samlede
investeringer på

EUR

19,6 mia.
til

miljø

50 mia. EUR

I 22 ud af 28 EU‑lande

50 %

Klima og miljø er i centrum af næsten
af
EIB’s godkendte projekter

81 000 SMV’er vil modtage finansiering fra EIF –

støtte, der vil styrke Europas økonomi og skabe jobs
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Innovation

nu

EIB’s aktiviteter sigter mod at
indhente Europas
innovationsefterslæb i forhold til
USA og Japan – før det er for sent.

EIB anerkender det presserende
behov for at rette op på årtier med
for få midler – og tanker – brugt på
innovation. Denne erkendelse ligger
til grund for mange af projekterne
i denne beretning.

I

nnovation er ikke længere, hvad det var engang.
Det er ikke længere blot et spørgsmål om at ud‑
vikle et nyt produkt. Det handler også om, hvor‑
dan man producerer det. Cloud‑baserede kontrol‑
systemer vil snart drive fabrikker rundt omkring
i verden, så man udnytter stordriftsfordelene. Digi‑
taliserede forsynings- og leveringskæder vil fungere
automatisk døgnet rundt.
At forvandle produktionen til en digitaliseret proces
er et af de vigtigste elementer i den aktuelle forny‑
else inden for erhvervslivet. Amerikanske virksomhe‑
der har en stor fordel inden for servicesektoren pga.
deres digitale fremskridt i løbet af de seneste to år‑
tier, men Europa har stadig et lille forspring inden
for produktionsekspertise. I løbet af få år vil produk‑
tionen dog også blive fuldt digitaliseret. Europa må
nytænke sin produktion hurtigt med massive inve‑
steringer og en større åbenhed over for nye tilgan‑
ge, der indebærer en højere risiko – og potentielt et

6

Aktivitetsberetning

2015

større afkast – ellers er der reel fare for, at kontinentet
vil sakke bagud i forhold til USA i generationer.
Innovationen i USA var foran innovationen i Euro‑
pa i 1990’erne med det resultat, at de virksomheder,
der dominerer de digitale tjenester, er amerikan‑
ske – Google, Amazon, Facebook, Apple. Årene ef‑
ter finanskrisen i 2008 udstillede Europas mangel på
konkurrenceevne i endnu højere grad. En af grunde‑
ne til, at økonomien ikke oplevede et så kraftigt el‑
ler hurtigt opsving som i USA, var Europas langvarige
mangel på investering i forskning, digitalisering og
uddannelse.
Der er strukturelle årsager til denne investerings‑
kløft. Hvor USA hovedsageligt fungerer som én en‑
hed med et fælles sprog, er Europas indre marked
ikke fuldt ud gennemført. Arbejdskraftens mobili‑
tet hæmmes af de mange sprog, vi taler. Forskelli‑
ge lande har stadig forskellige regler for det samme

EIB TÆNKER

Et lån på 45 mio. EUR til Polpharma, Polens største
lægemiddelproducent, vil finansiere forskning
i billigere alternativer til de nuværende lægemidler.

produkt. Vi har vundet meget ved integration, men
Europa er stadig langt fra at være et fuldt integreret
indre marked.
Selv Europas store afhængighed af bankfinansie‑
ring giver virksomhederne en innovationsulem‑
pe. Innovation kræver ofte nogen, der kan iden‑
tificere lovende virksomheder og tage risici samt
bidrage med likviditet. Det er det, venturekapita‑
linvestorer gør, og USA har en langt mere udviklet
venturekapitalbranche.
Der er behov for massive investeringer. En under‑
søgelse foretaget af EIB’s økonomer viser, at Europa
har brug for yderligere 130 mia. EUR årligt for at op‑
fylde EU’s mål om at bruge 3 % af BNP på forskning
og udvikling, hvilket kan bringe os nærmere de inve‑
steringskvoter for forskning og udvikling, der gør sig
gældende i andre førende økonomier. Og ikke nok
med det. Europa har brug for: 90 mia. EUR årligt for

at være på højde med den avancerede produktions‑
teknologi, 35 mia. EUR årligt for at nå op på det ame‑
rikanske niveau for finansiering med venturekapital,
10 mia. EUR til moderne uddannelsesfaciliteter og 65
mia. EUR for at nå EU’s mål for bredbånd, datacenter‑
kapacitet og cybersikkerhed.
Hvis nogen undrer sig over, hvorfor Europa har brug
for yderligere integration, er omfanget af denne ud‑
fordring svaret. Intet europæisk land kan klare det
alene. EIB er langt fremme, når det gælder finansie‑
ring af innovation. Vores udlån til innovative projek‑
ter var rekordstore med 18,7 mia. EUR sidste år sam‑
menlignet med mindre end 10 mia. EUR i 2008. Hver
eneste af disse investeringer er strategisk.
Vi er på udkig efter innovation i hvert eneste projekt,
vi vurderer. På den måde håber vi, at innovation vil
blive en vane for europæiske virksomheder.
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Vi er der

for jer

EIB støtter innovative industrier, når
de har svært ved at skaffe privat
finansiering, og fortsætter, indtil de
bliver mainstream

S

olcelleanlægget Cestas, der blev indviet i de‑
cember, producerer ren energi svarende til for‑
bruget hos mindst en tredjedel af indbyggerne
i den nærliggende by Bordeaux. Aktiveringen af an‑
læggets 1 mio. solcellepaneler markerer også en vig‑
tig milepæl inden for klimavenlig energi: Cestas er
det første store solcelleanlæg, der reelt kan konkurre‑
re med fossile kraftværker.
Det er højdepunktet på en lang rejse for solcelle‑
branchen. Væksten var lav hvert år i 1990’erne og
i størstedelen af det første årti i dette århundrede.
Teknologisk udvikling og øgede stordriftsfordele
medførte dog et boom. Solcellekapaciteten er nu ni
gange større end i 2009. Og EIB har været med hele
vejen.

Vindmølleparken Belwind,
46 km ud for den belgiske kyst

»Cestas er det første store solcelleanlæg, der kan
konkurrere med fossilt fyrede kraftværker,« siger Da‑
vid González García, ledende ingeniør hos EIB’s af‑
deling for vedvarende energi. »Omkostningerne er
faldet i femten år, og der er nu øget forsyning, stan‑
dardiseret udstyr og mange stordriftsfordele.«

offshore‑vindmølleparker og udviklingen af det
enorme koncentrerede solenergianlæg ved Ouarza‑
zate i Marokko, der er planlagt til at åbne i 2016. Både
offshore‑vindmølleparker og koncentreret solenergi
producerer en relativt lille del af verdens samlede el‑
forbrug p.t., men udviklingen inden for solcelleenergi
er lovende.

Næste punkt er havvindmølle‑
parker og koncentreret solenergi
EIB har ofte indgået aftaler vedrørende solcel‑
leprojekter, der ikke har tiltrukket tilstrække‑
lig privat investering. Banken har hjulpet med at
finansiere forskningen, der er endt med at give in‑
dustrien bæredygtige økonomiske udsigter. EIB’s
strategi er den samme i andre, mindre udviklede
vedvarende energisektorer, hvor Banken har foreta‑
get store investeringer i britiske, tyske og belgiske
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Cestas, en by med 16 000 indbyggere på de lavtlig‑
gende områder mellem Bordeaux og Atlanterhavs‑
kysten, har sommertemperaturer på helt op til 42
grader, og der er masser af sol. Den vedvarende ener‑
givirksomhed Neoen byggede det meste af sit solcel‑
leanlæg, det største i Europa, i 2015.
»Solcelleenergi er nu virkelig konkurrencedygtigt,«
siger Céline Lauverjat, investeringsdirektør hos Mi‑
rova Renewable Energy Funds i Paris. »Det er et afgø‑
rende tidspunkt for solcelleindustrien.«

EIB HANDLER

Offshore‑vindindustrien ville
ikke have udviklet sig, hvis ikke det
havde været for EIB’s tilstedeværelse.

Mirovas Eurofideme III, en investeringsfond på 180
mio. EUR, har investeret 30 mio. EUR i Cestas‑projek‑
tet, der har en værdi af 285 mio. EUR. Det betyder, at
EIB reelt har en kapitalinteresse deri, fordi Banken er
investor i Eurofideme III. EIB har også godkendt udlån
på 42 mio. EUR til en fransk bank, der yder finansie‑
ring til Cestas.

Aftalerne kræver pionerer samt
banker
EIB’s rolle i understøttelsen af innovation er nøglen til
at forstå udviklingen af offshore‑vindmølleparker. In‑
dustrien kunne let have været blevet udslettet i 2008,
da den globale finanskrise gjorde investorerne me‑
get forsigtige med at tage risici. Skønt onshore‑vind‑
industrien var relativt veludviklet, var offshore‑tekno‑
logien stadig i sin vorden. EIB trådte til, da de private

investeringer tørrede ud. »Kommercielle banker tø‑
vede med at løbe risikoen,« siger Alessandro Boschi,
chef for EIB’s afdeling for vedvarende energi. »Offs‑
hore‑vindindustrien ville ikke have udviklet sig, hvis
ikke det havde været for EIB’s tilstedeværelse.«
2008 ville givetvis have været et risikabelt tidspunkt
at investere i Belwind, et belgisk projekt, der gik ud
på at bygge Europas største vindmøllepark 46 km ud
for Zeebrugges kyst i vand på ned til 37 meters dyb‑
de. »Der var ingen private midler pga. finanskrisen,«
siger Melchior Karigl, udlånsmedarbejder hos EIB.
Melchior Karigl og hans kolleger var dog imponeret
af teknologien, der ville gøre det muligt for Belwind
at grave fundamenter endnu længere ned i havet
end noget andet projekt på daværende tidspunkt –
og også af planens dristighed om at bygge 55 møl‑
letårne over et område på 17 kvadratkilometer. EIB

2015
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støttede Belwind‑projektet med ikke mindre end 300
mio. EUR, halvdelen af projektets omkostninger. Bel‑
wind producerer nu elektricitet nok til at dække for‑
bruget hos 160 000 belgiske husstande.
Siden da har EIB arbejdet med store offshore‑projek‑
ter over hele Europa, navnlig i Det Forenede Konge‑
rige, Nederlandene og Tyskland. Banken har endda
overvejet at investere i et innovativt flydende vind‑
mølleprojekt i Portugal. EIB har finansieret omkring
to tredjedele af al europæisk offshore‑vindkapa‑
citet. Med den seneste store aftale i september for‑
pligtede EIB sig til at udlåne 425 mio. GBP til Galloper
Wind Farm 27 km ud for Suffolks kyst, der omfatter
140 vindmøller. Galloper er finansieret via Den Euro‑
pæiske Fond for Strategiske Investeringer.

Når mindre er godt
Fremtiden for vedvarende energi handler ikke kun
om kæmpe projekter i udviklede lande. Solcelleener‑
gi, for eksempel, har en fordel frem for andre ved‑
varende energiteknologier – den kan nedskaleres.
Du vil sandsynligvis aldrig opsætte en 90 meter høj
vindmølle i din have, men du kunne godt montere
nogle solcellepaneler på dit tag. Denne tilpasnings‑
evne gør solenergi meget attraktiv i afsidesliggen‑
de dele af verden, hvor der ikke er nogen alternativ
energiforsyning.
»Solenergi er virkelig populært de steder, hvor der
ikke er noget elnet,« siger Sophie Jablonski, ingeniør
hos EIB. »I afrikanske landsbyer er den eneste alterna‑
tive lyskilde måske petroleumslamper, som er dyre,
og dampene er giftige.«
De enorme stordriftsfordele ved store europæiske
solenergiprojekter har nedbragt prisen på solcelle‑
paneler i så stor grad, at de nu kan erhverves af indi‑
viduelle familier i afsidesliggende områder. »Jo flere
store solcelleprojekter som det i Bordeaux, jo større
effekt på prisen på solcelleanlæg, der fremstilles af
fabrikker i Kina,« siger Michael Gera, ledende partner
hos Energy Access Ventures, en af de forvaltere, der
har opnået støtte fra EIB. »Et stort projekt i Bordeaux
giver fordele for små projekter i Afrika.«
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Disse mindre projekter, der støttes af EIB, er:
P
 amiga (Participatory Microfinance Group for Afri‑
ca): EIB udlåner 4 mio. EUR til en fond, der til gen‑
gæld yder lån til mikrofinansieringsvirksomheder
i landområderne i Afrika. Disse virksomheder yder
lån til personer, der køber solenergi i samlesæt
(samt investerer i kunstvandings- og drikkevands‑
faciliteter). Fonden opererer i en række afrikanske
lande, herunder Benin, Burkina Faso, Cameroun,
Kenya, Madagaskar, Senegal, Tanzania og Togo.
E nergy Access Fund: EIB har investeret 10 mio. EUR
i egenkapital i fonden, der yder lån til opstartsvirk‑
somheder, der giver adgang til energi i Østafrika.
Fonden har til formål at sikre en pålidelig elfor‑
syning til en million personer med lav indkomst
i landområder og delvist byudviklede områder
i Afrika syd for Sahara.
»Afrikansk mikrofinansiering skal være grøn
og inklusiv for at være bæredygtig og ansvar‑
lig,« siger Renée Chao‑Béroff, direktør for Pami‑
ga. »Solcelleenergi er meget vigtig i denne grønne
mikrofinansieringsøkonomi.«
Den globale opvarmning er ikke begrænset af
nationale grænser. Og det er EIB heller ikke, heldigvis
for energiforbrugerne i Bordeaux og Benin.

Et stort projekt
i Bordeaux giver
fordele for små
projekter i Afrika.

EIB HANDLER

Et lille solcellepanel til en enkelt
husstand i Tanzania
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INNOVATION
for konkurrenceevnen
Europas fremtid afhænger af evnen til innovation. Konkurrencen med USA og andre
større økonomier er hård, idet industrien bevæger sig i retning af digitaliserede
produktionsmetoder. Det er afgørende at investere i dette mål af samfundsmæssig
interesse. Derfor er innovation et kriterium for EFSI‑lån.
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INNOVATION
for konkurrenceevnen

For at nå EU’s mål for bredbånd
er der behov for 65 mia. EUR
årligt til datacenterkapacitet
og cybersikkerhed. EIB har indgået
mange låneaftaler i 2015 for at
lægge fundamentet

15,3 mio. nye eller opgraderede digitale forbindelser
Telecom Italia 500 mio. EUR...
7 mio. husstande
Nord‑Pas‑de‑Calais 147 mio. EUR

Orange Polen 190 mio. EUR

Niedersachsen 150 mio. EUR

Finland og Estland

150 mio. EUR

Alsace 380 000 forbindelser

Hessen 150 mio. EUR

Malta Telecom 30 mio. EUR

2015
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Innovation kommer ikke af sig selv. Nogen skal
få ideer og udvikle dem. Nutidens studerende
vil udvikle morgendagens innovationer.
Men Europa halter bagefter USA, der bruger
dobbelt så mange penge pr. studerende på
videregående uddannelser. Lånene fra EIB har
til formål at vende denne tendens. I 2015 ydede
vi vores største universitetslån nogensinde
på 278 mio. EUR til de videnskabelige
forskningsfaciliteter på universitetet i Oxford.
Over hele Europa får 1,45 mio. studerende gavn
af lån fra EIB

Jorge Fernández Quesada, en 22-årig studerende inden
for design af medicinsk udstyr og iværksætteri fra Málaga,
var en af de første studerende, der modtog et lån til sit
masterstudium under Erasmus+, et EU‑program forvaltet af
EIF, der yder lån til spanske masterstuderende, der studerer
i udlandet, og til andre europæere, der er masterstuderende
i Spanien. Erasmus+ dækker undervisnings- og
leveomkostninger, og tilbagebetalingen begynder først et
år efter, studiet er afsluttet. Jorge fik sit lån fra MicroBank,
den sociale gren af La Caixa, til et etårigt masterstudium på
Imperial College i London. Erasmus+ forventes at have udlånt
ca. 3 mia. EUR til 200 000 studerende i 2020.

14

Aktivitetsberetning

2015

INNOVATION
for konkurrenceevnen

Bliv intelligent

EFSI

Janet Thickpenny med
sin intelligente måler
i hjemmet i Wales

Intelligente målere hjælper forbrugerne med
at holde styr på elregningen

N

år Janet Thickpenny fik lyst til en kop kaf‑
fe, tændte hun simpelthen for elkedlen for at
koge noget vand. Ofte blev hun optaget af
noget andet, mens vandet kogte. Når hun kom i tan‑
ke om kaffen, var vandet blevet koldt, og hun måtte
tænde for kedlen igen.
Hun er stoppet med den slags spild, efter hun har
fået installeret en intelligent måler i sit hjem i Barry,
en kystby i Wales. Den intelligente måler med internt
display viser hende effekten på regningen. Hun bliver
også bevidst om, hvor meget hun bruger, ved at hol‑
de mere øje med forbruget. »Man bliver overrasket
over, hvor meget energi en elkedel bruger,« siger hun.

Der bliver installeret adskillige millioner intelligente
målere over hele Europa. Den britiske regering har
besluttet, at der skal være installeret en intelligent
måler i hver husstand ved udgangen af 2020. Ud‑
rulningen i Det Forenede Kongerige betyder ca.
53 mio. nye el- og gasmålere, med en anslået in‑
vestering på 10 mia. GBP. Intelligente målere i Det
Forenede Kongerige måler i realtid, hvor meget el og
gas man bruger, og man tilskyndes dermed til at for‑
bruge mindre. Det hjælper forbrugere, der ønsker at
nedbringe deres energiforbrug, og nedbringer mu‑
ligvis også kulstofemissionerne.
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Intelligente penge
Intelligente målere er også baggrunden for det stør‑
ste udlån fra Den Europæiske Investeringsbank ydet
inden for rammerne af Den Europæiske Fond for
Strategiske Investeringer (EFSI) sidste år. Med støt‑
ten til EFSI vil Den Europæiske Investeringsbank ud‑
låne ca. 500 mio. EUR til et projekt med intelligente
målere til en værdi af 1,4 mia. EUR. Projektet forvaltes
af Calvin Capital, en britisk virksomhed, der finansie‑
rer og administrerer installationen af nye målere på
vegne af energileverandører. Overordnet sigter EFSI
mod at generere nye investeringer i EU for i alt 315
mia. EUR inden 2018 med startpengene fra EIB og
Europa‑Kommissionen.

Det er stort, men
i sidste ende kan vores
tilstedeværelse gøre markedet
fortroligt med risiciene
og sikre, at økonomien
i projektet holder.
Når en britisk forsyningsvirksomhed installerer en
intelligent måler, er forbrugeren principielt ikke for‑
pligtet til at være kunde hos den pågældende forsy‑
ningsvirksomhed på længere sigt. På et hvilket som
helst tidspunkt efter en ny intelligent måler er blevet
installeret, kan kunden beslutte at skifte til en anden
energileverandør, og forsyningsvirksomheden kan
have problemer med at få dækket omkostningerne
til investering i måleren. Calvin Capital er vant til at
håndtere kundeafgang, som dette fænomen kaldes
inden for energiindustrien. Calvin har nemlig finan‑
sieret købet og installationen af mere end seks mio.
målere – herunder mere end én mio. intelligente må‑
lere – siden 2002. Denne enkeltstående EFSI‑aftale
omfatter yderligere syv mio. intelligente målere.
Den model, som virksomheden har valgt i afta‑
len med EIB, flytter problemet med kundeafgan‑
gen væk fra energileverandøren. I stedet for at
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forsyningsvirksomheden ejer måleren og dermed
skal håndtere de kunder, der skifter leverandør, ejer
Calvin måleren. Med støtten fra EIB leverer virksom‑
heden, der er baseret i Manchester, en løsning der
fungerer, uanset hvilken leverandør forbrugeren
vælger.

Økonomien holder
EIB har ydet dette lån inden for rammerne af EFSI for
at støtte op om den model, Calvin anvender. Denne
støtte har til formål at tiltrække andre investorer til
sektoren og bidrage til modernisering af infrastruk‑
turen i energiindustrien. Inden for rammerne af EFSI
var EIB også i stand til at øge sit udlån ud over det
maksimale beløb, Banken ville have haft mulighed
for at udlåne som led i de normale aktiviteter.
»Det er stort, men i sidste ende kan vores tilstedevæ‑
relse gøre markedet fortroligt med risiciene og sikre,
at økonomien i projektet holder,« siger Peter Jacobs,
afdelingschef i EIB’s afdeling for projektfinansiering.

Modellen er på plads
Janet Thickpennys intelligente måler har helt sikkert
tilskyndet hendes døtre til at blive mere bevidste om
deres energiforbrug. »Den bipper for at advare os,
hvis vi bruger mere energi end normalt,« siger hun.
»Det får min yngste datter til at fare rundt i huset og
trække stik ud.«
Der skal stadig gøres et stort stykke arbejde – og
foretages store investeringer – før den britiske rege‑
rings udrulning af intelligente målere er færdig. Men
det er også en del af EFSI rolle – at hjælpe med at
skubbe i nye retninger inden for strategiske økono‑
miske sektorer.
Og det er i gang. Nu hvor EIB har ydet dette lån til
Calvin og sidste år underskrev andre kontrakter om
at finansiere installationen af 13 mio. intelligente
målere over hele Den Europæiske Union, er Ban‑
kens Peter Jacobs blevet kontaktet af en række andre
britiske virksomheder, der ønsker at indgå lignende
aftaler, fortæller han.

INNOVATION
for konkurrenceevnen

Innovation for livet
InnovFins finansieringsfacilitet for infektionssygdomme
finansierer de første, risikable trin i udviklingen af vacciner, behandlinger og
medicinsk udstyr. Det første lån på 10 mio. EUR blev ydet til Cavidi, en svensk
biotekvirksomhed, der udvikler en enhed til overvågning af aids‑patienter
i tilfælde af, at de bliver resistente over for deres medicin. Enheden, som
virksomheden kalder Ziva, kommer på markedet sidst i 2016 og kaldes en
»virusbelastningsovervågningsenhed.« Ud af verdens 35 mio. hiv‑smittede
befinder de 34 mio. sig i fattige lande uden de avancerede laboratoriefaciliteter,
der er nødvendige for at overvåge aids‑medicin. »De har simpelthen ikke
adgang til diagnostik,« siger Andrew Oldfield, direktør hos Cavidi. Snart vil en
sygeplejerske på selv en fjerntliggende klinik kunne tage en blodprøve, køre den
igennem Ziva og få et resultat. »For en lille virksomhed med en ny teknologi har
EIB’s støtte været afgørende,« siger Andrew Oldfield. »Vi har nu en god mulighed
for at få produktet ud på markedet og virkelig hjælpe folk.«
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Stor støtte til SMÅ og
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

28

De fleste europæere arbejder i små eller mellemstore virksomheder, og derfor er støtte
til denne sektor et vigtigt mål. Men små og nystartede virksomheder får også
innovative idéer. Europas konkurrenceevne afhænger af store investeringer på dette
område.
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til små og mellemstore
virksomheder

Stor støtte til
SMÅ og MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

I 2015 opnåede EIB

at yde lån, der bidrog til
at skabe og opretholde
4,1 mio. jobs. i Europas
SMV’er og mid cap‑selskaber

I 2015 opnåede EIF

at fordoble antallet
af SMV‑aftaler til 85
kapitaltransaktioner
og 119 garanti- og
mikrotransaktioner til en værdi
af 6,96 mia. EUR og derved
mobilisere 26,89 mia. EUR

at allokere 29 % af sin
finansiering til små og
mellemstore virksomheder

at gennemføre
25 venturekapitaltransaktioner
med en samlet forpligtelse på
812 mio. EUR, der vil mobilisere

3,4 mia. EUR

at støtte yderligere
13 % små og mellemstore
virksomheder

at indgå garantier og
mikrofinansieringshandler,
der nåede 29 % over målet

2015

Aktivitetsberetning

19

Garantier for vækst i Spanien
og på Malta
EIB, EIF og Europa‑Kommissionen har indgået
aftaler med Spanien og Malta om at forvalte
programmer til styrkelse af små og mellemstore
virksomheder i området. EIF vil stille sikkerhed
for lån til finansielle formidlere og dække
50 % af tabene på deres lån til SMV’er. Til
gengæld vil de finansielle formidlere yde
lånene til lavere rentesatser. I Spanien forventes
programmet at generere 3 mia. EUR i finansiering
i 16 regioner i landet. Programmet forventes
at støtte finansiering på 60 mio. EUR til små og
mellemstore maltesiske virksomheder.

Energieffektivitet til
små virksomheder
Et nyt samarbejde mellem EIB
og Europa‑Kommissionen,
Privat finansiering til
energieffektivitet (PF4EE),
sikrer finansiering af små
energieffektivitetsprojekter,
der forvaltes af lokale banker.
De første aftaler blev indgået
i Tjekkiet, Spanien og Frankrig.
Bankens målsætning er at
yde PF4EE‑lån for ca. 250 mio.
EUR hvert år, og den sigter
efter at indgå aftaler med
10-15 banker.
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Den franske minister Ségolène Royal ved
underskrivelsen af PF4EE‑aftalen med
Crédit Coopératif

Stor støtte til
SMÅ og MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Når Rhinen fodrer sine bifloder

EFSI

Det var et
fantastisk år...
EFSI gjorde det
muligt.

Sebastian Wilbs på sin fabrik
nær Düsseldorf

Hvordan Europas store investeringsplan når ud til små virksomheder

F

loden Düssel snor sig rundt om landsbyen Grui‑
ten. Her deler den sig i fire forskellige retninger,
mens den bugter sig mod Rhinen. Et kort over
disse sidste, snoede strækninger af den lille flod lig‑
ner omtrent et diagram af det lån, som Simone Wilbs
og hendes mand, Sebastian, modtog til at finansiere
deres familievirksomhed i Gruiten, med en kompleks
struktur af garantier og modgarantier. De store euro‑
pæiske institutioner og tyske banker, der i sidste in‑
stans står bag lånet, mener, at ligesom den lille flod
fodrer den store, skal små virksomheder som Simone
og Sebastians metalstøberi overleve, for at den større
økonomi omkring dem trives.

Det gør den livline, som Wilbs‑familien modtog, vig‑
tig, også ud over at fungere som levebrød for den
lille gruppe af mennesker, der arbejder i deres virk‑
somhed – selv om det i høj grad også er vigtigt. »Hvis
ikke vi havde lånet, ville vi ikke have nogen virksom‑
hed,« siger Simone, der arbejder sammen med sin
mand, to fuldtidsansatte (herunder hendes svoger)
og tre deltidsansatte, hvoraf den ene er virksomhe‑
dens stifter, nemlig hendes far.
»Det er ikke en stor virksomhed. Det er en familievirk‑
somhed. Men vi skal stadig have penge sidst på må‑
neden til at betale vores medarbejdere, mens vi ven‑
ter på, at kunderne betaler os.«
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Det går stærkt for EFSI
EIF, der var med til at finansiere Wilbs’ kredit på
30 000 EUR, fremmer finansiering over hele Europa
til små og mellemstore virksomheder. Siden 2015 har
COSME, et program, som EIF forvalter for Europa‑Kom‑
missionen, nydt godt af opbakningen fra EFSI. Det har
givet COSME mulighed for at fordoble antallet af lån,
der garanteres for, og gør det muligt for EIF’s modpar‑
ter at låne eller stille garanti for pengene dobbelt så
hurtigt.
EIF’s andel af EFSI bør mobilisere finansiering på
75 mia. EUR til små og mellemstore virksomheder.
Man kan sige, at Rhinen hjælper mange små Düs‑
sel‑floder med at finde vej.
Målet er, at banker, der rent faktisk yder lån til små
virksomheder, skal bekymre sig meget mindre om ri‑
sikoen i forbindelse med lånet, fordi COSME overfører
en stor del af risikoen til EIF med støtte fra EFSI. Det
betyder naturligvis, at banken med større sandsyn‑
lighed vil yde lånet – og det er godt for små virk‑
somheder. »Denne form for kredit spiller en meget
vigtig rolle for opstartsvirksomheder og unge virk‑
somheder,« siger Lars Testorf, underdirektør for pro‑
duktledelse hos KfW i Frankfurt. »Uden den ville man‑
ge små virksomheder få et »nej« fra deres bank.«
I 2015 indgik EIF en aftale med KfW om at yde lån
til en værdi af 1 mia. EUR til opstartsvirksomheder
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i Tyskland inden 2018. Flere end 20 000 tyske op‑
startsvirksomheder kan drage fordel heraf. Uden
EFSI ville EIF ikke have haft ressourcerne i sit COS‑
ME‑program til at indgå sådan en aftale i 2015.

Udfyldning af hullerne
i markedet
Små virksomheder i Europa har svært ved at få lån.
Bankerne har masser af penge til udlån, men op‑
fatter mindre virksomheder som større risici end
store. EFSI har til hensigt at gøre banker og pri‑
vate investorer mere trygge ved at investere deres
penge. Det er vigtigt i Tjekkiet, hvor EIF har indgå‑
et en aftale i august 2015 om at stille modgaran‑
ti for de garantier, der ydes af ČMZRB, en statsejet
udviklingsbank. »Der er tilstrækkelig likviditet, men
bankerne kræver sikkerhed, og det mangler,« siger
Lubomir Rajdl, vicedirektør i banken, der er belig‑
gende i Prag. »Vores program udfylder virkelig et
hul i markedet.«
Ved udgangen af 2015 havde ČMZRB allerede stillet
garanti for lån til 400 små virksomheder. »Det har
været et fantastisk år,« siger Lubomir Rajdl. »COS‑
ME‑garantien med støtte fra EFSI gjorde det muligt.«
I løbet af de næste to år forventer Lubomir Rajdl, at
programmet vil understøtte lån for 160 mio. EUR til
1 400 små virksomheder.

Stor støtte til
SMÅ og MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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En af ČMZRB’s første garantier var for et lån på
92 500 EUR til OVEX Plus, en affaldshåndteringsvirk‑
somhed i Ostrava, den tredjestørste by i Tjekkiet.
Med dette lån og til dels egne penge køber OVEX en
ny teknologi, der gør det muligt at foretage støvfri
opbevaring af aske udviklet fra energi-, kul og me‑
talindustrien i Morovia og Schlesien. Det er vigtigt
i et område, hvor luftkvaliteten i alvorlig grad er på‑
virket af industriproduktion. »Teknologien hjælper
med at booste vores position på el- og energimar‑
kedet på en bæredygtig og effektiv måde,« siger Mi‑
roslav Olszovy, administrerende direktør hos OVEX.
»Der er også positive miljømæssige aspekter ved
den nye teknologi, hvilket er vigtigt, navnlig for vo‑
res region.«

… og også for Donau
Med disse små lån kan EFSI nå ud til hvert eneste
hjørne af Europa. På Donaus bulgarske bred driver
Georgi Dikov en fabrik, der producerer stillads- og
entreprenørudstyr. Han modtog et lån på 34 000 EUR
fra Cibank i Sofia til købet af en brugt høstmaskine fra
Tyskland. »I Bulgarien er det godt at have mere end
én indtægtskilde,« siger Georgi Dikov, der beskæfti‑
ger 45 personer på sin fabrik og yderligere fem per‑
soner på et stykke landbrugsjord på 100 hektar. »Hvis
det ikke går så godt i den ene virksomhed, hjælper
den anden til, indtil det går bedre.«

Georgi Dikovs virksomhed ligger i Oryahovo, en by
med 5 000 indbyggere, hvor arbejdsløshedsprocen‑
ten er højere end gennemsnittet i Bulgarien og løn‑
ningerne er halvdelen af det nationale gennemsnit.
Det er et område med relativt få højtuddannede ar‑
bejdstagere. »Jeg uddanner personer, der ikke har
nogen uddannelse,« siger Georgi Dikov, »og jeg gør
dem til specialister.«
Cibanks første 104 lån ydet under EFSI‑garantien be‑
løber sig til 17,7 mio. EUR. Ved udløbet af program‑
met på 100 mio. EUR forventer repræsentanter fra Ci‑
bank at have ydet støtte til 700 små og mellemstore
virksomheder i Bulgarien.
Hvad enten det er langs Rhinen eller Donau, holder
EFSI’s støtte til COSMO‑programmet allerede Europas
økonomi flydende.

Hvis ikke vi havde
lånet, ville vi ikke
have nogen
virksomhed.
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At flygte til

nye finansielle muligheder
For flygtninge er mikrofinansieringslån ofte den eneste måde til at opnå
finansiering

S

om ingeniørstuderende i Irak udviklede Said
al‑Obaidi en metode til at udveksle krypterede
meddelelser mellem modstandere af Saddam
Husseins regime. Da undergrundsbevægelsen blev
afsløret i 1992, blev nogle af Said al‑Obaidis med‑
sammensvorne henrettet, andre idømt livstidsstraf‑
fe. Saddam smed Said al‑Obaidi i det berygtede Abu
Ghraib‑fængsel i fire år. Efter at diktatoren blev afsat,
flygtede Said al‑Obaidi fra den sekteriske vold i sit
fødeland.
Han nåede til Belgien som flygtning, hvor han beslut‑
tede sig for at starte en virksomhed med reparation af
bærbare computere. Banken afviste at yde ham et lån
på 3 000 EUR, som han skulle bruge til at leje en butik.
Han henvendte sig derfor til microStart, en virksomhed
i Bruxelles, der yder erhvervslån på helt ned til 500 EUR.
Takket være adskillige microStart‑lån og Said al‑Obaidis
hårde arbejde er hans butik på den grønne Boulevard
Anspach i det centrale Bruxelles blevet en succes. »mi‑
croStart er meget flinke mennesker. »Jeg følte, de var
mine venner, allerede før de ydede mig lånet.«
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Flygtninge som Said al‑Obaidi har kun få finansie‑
ringsmuligheder, når de slår sig ned i et nyt land.
Selv migranter fra EU bliver i stigende grad afvist af
bankernes automatiserede låneprocedurer, fordi de
mangler baggrundsoplysninger. Så EIF udvidede sit
mikrofinansieringsprogram i 2015 og indgik aftaler
med seks udbydere af mikrofinansiering i Europa om
at yde garantier, der vil frigøre lån til en værdi af 237
mio. EUR til 20 000 små virksomheder. Med mange
flygtninge der ankommer fra Mellemøsten og store
vandringer af arbejdstagere, der søger stabile ind‑
tægter i EU, bliver disse lån mere og mere vigtige for
kontinentets økonomiske fremtid. Allerede nu beret‑
ter ydere af mikrofinansieringslån, at op mod 70 % af
deres kunder er udenlandsk fødte.

I sikkerhed mod lånehajerne
»Mange af de personer, der opnår flygtningestatus
nu, vil ende med at blive låntagere hos mikrofinan‑
sieringsvirksomhederne,« siger Faisal Rahman, stifter

Stor støtte til
SMÅ og MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Jeg følte, de var mine
venner, allerede før de
ydede mig lånet.

af Fair Finance, en virksomhed i London, der yder
social finansiering, som er støttet af en EIF‑garanti.
»Mange af de resterende vil arbejde for små virksom‑
heder, der får mikrofinansieringslån.« Fair Finance og
andre sociale långivere har til formål at redde små
virksomheder fra at ende i armene på dyre lånehajer.
Forskellen mellem de penge, små virksomheder har
brug for, og det beløb, bankerne vil låne dem, anslås
at udgøre 2 mia. GBP årligt.

før han nåede til Italien. Efter at være blevet afvist af
lokale banker og have været arbejdsløs et år i Firenze
fandt han endelig PerMicro, en mikrokreditvirksom‑
hed, der opererer i hele Italien. Vardan Babayan fik et
lån på 25 000 EUR, som han brugte til at starte en re‑
staurant, der serverer traditionel armensk mad. »Det
var min chance for at åbne et lille område af Armeni‑
en i Italien og føle mig hjemme,« siger han. »Jeg havde
ikke andre muligheder. Jeg havde ingen plan B.«

Mikrolån er det eneste reelle håb for mange flygtnin‑
ge. Tag f.eks. Vardan Babayan, der har haft held med
at introducere det armenske køkken et sted, hvor mad
tages ganske alvorligt – i den toscanske by Firenze.
Han flygtede fra Armenien i en tid med interne stridig‑
heder og rejste igennem Rusland, Ukraine og Østrig,

At opnå accept
De, der flygter fra politiske uroligheder, er ikke altid
på udkig efter små lån. Almi, en statsejet svensk virk‑
somhed, der finansierer små virksomheder, udlånte
1,5 mio. EUR til et par pakistanske brødre, der udvik‑
lede en teknologi til at lave planker af risskaller. Nasir
Gill var allerede flyttet til Europa for at arbejde med
eksportdelen af brødrenes virksomhed, Green Plank,
da politisk vold ramte Pakistan i 2009. Hans bror,
Jamshaid, der var blevet i Lahore for at drive virk‑
somhedens produktion, blev mere og mere frustreret
pga. korruption, navnlig pres fra embedsmænd fra
lokale elselskaber om betaling af bestikkelse under
trusler om at afbryde elforsyningen til fabrikken. Det
værste tidspunkt var, da der opstod lovløse tilstan‑
de, og Jamshaid blev overfaldet af tyve med skyde‑
våben. »Det var et mareridt,« siger Nasir, der nu bor
i Malmø. »Her er vi accepteret som mennesker og
som iværksættere. I Pakistan blev vi slet ikke accepte‑
ret overhovedet.«
»Accepteret« er det korrekte ord. I 2015 modtog
Gill‑brødrene, der har opholdstilladelse i Sverige, pri‑
sen Årets Nybyggere fra selve symbolet på det sven‑
ske etablerede samfund, Kong Carl XVI Gustaf.
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INFRASTRUKTUR
til et forbundet Europa
Handelen er global. Europas virksomheder skal være forbundet – med hinanden og
med den øvrige verden – hvis de skal konkurrere. EIB finansierer den teknologi, der får
vores byer til at fungere bedre og forbinder dem med moderne transportforbindelser.
Men økonomisk succes afhænger også af et godt helbred. Vi støtter
sundhedsinfrastruktur, der forbedrer livskvaliteten for alle europæere.

til projekter
inden for
29

Konkurrencedygtig og
sikker energi

33

Byfornyelse og
byudvikling
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Strategisk transport

til infrastruktur

INFRASTRUKTUR
til et forbundet Europa

Elproduktionskapacitet

2 828 MW
94 % vedvarende energi
30 904 km elledninger
etableret eller udbygget

20,8 mio. fik adgang
til rent drikkevand

19,9 mio. fik glæde af
forbedrede sanitære faciliteter

Reduceret risiko for
oversvømmelse for 2,5 mio.
EIB‑finansierede projekter
leverede elektricitet til 2,34 mio.
husstande

3,17 mio. fik glæde af ny
eller opgraderet byinfrastruktur

380 mio. flere passagerer
transporteret

185 312 sociale boliger eller
boliger til overkommelige
priser blev bygget eller
istandsat

Forbedrede sundhedstjenester
for 9,8 mio.
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Med tog gennem Italien
EIB’s finansiering på 300 mio. EUR til nye tog i Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte og Liguria er et godt
eksempel på, hvordan EFSI tillader banken at blåstemple en virksomhed over for private investorer.
Pengene vil blive anvendt af EIB til at købe obligationer udstedt af Ferrovie dello Stato, den italienske
statslige jernbanevirksomhed. Ferrovie dello Stato vil aflevere overskuddet fra salget til dets
datterselskab Trenitalia, der reelt vil købe togene. Investorerne havde brug for tydelige signaler om
støtte til Ferrovie dello Statos gæld, fordi det er muligt, at virksomheden snart delvist privatiseres.
EFSI‑lånet viste, at virksomheden vil få støtte fra EIB i denne potentielle overgangsperiode – et træk, der
blev godt modtaget af markedet og gjorde det muligt for Trenitalia at gå i gang med fornyelsen af sit
rullende materiel.
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INFRASTRUKTUR
til et forbundet Europa

Under jorden
Med temperaturer ned til minus 25 grader celsius
markedsfører den finske by Espoo sig som et fan‑
tastisk sted til vandreture med snesko i den nærlig‑
gende nationalpark, besøg i den lokale ishave og
slædeture i skoven bag et kobbel slædehunde. Vin‑
derlandskabet har dog sine ulemper i forhold til be‑
handlingen af spildevand – hovedsageligt fordi slam‑
met og det udstyr, der anvendes til at behandle det,
fryser til og skal opvarmes, hvilket er forbundet med
betydelige omkostninger.
Problemet løses med et projekt til en værdi af 371
mio. EUR, der finansieres med 200 mio. EUR fra EIB.
Pengene går til opførelsen af et spildevandsrens‑
ningsanlæg inde i fjeldet nedenfor Blominmäki, lidt
vest for Espoo. »Inde i klippen er temperaturen gan‑
ske behagelig,« siger Jukka Piekkari, direktør for Hel‑
sinkiregionens miljømyndighed, der bygger rens‑
ningsanlægget. »Det er ren magi derinde.«

fordobles, således at der kan behandles spildevand
fra 550 000 personer. Selv om en del af anlægget skal
ligge over jorden – hovedsageligt til administration
og opbevaring af biogas – vil al spildevandsbehand‑
lingen foregå inde i klippen. Det giver også mulighed
for at bevare skovene på stedet, der er levested for
det udsatte sibiriske flyveegern.
Fra spildevandsslammet vil det nye rensningsanlæg
også udvinde
3
 00 tons fosfor årligt til gødning
y derligere 300 tons nitrogen årligt til gødning
m
 etan til at generere tilstrækkelig
elektricitet til 20 000 husstande

Blominmäki‑anlægget skal erstatte et anlæg belig‑
gende i det fri, der blev bygget i 1963, og kapaciteten
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Ikke Jacques Brels
havn i Amsterdam
Da Jacques Brel skrev sin ballade om
sømændene i Amsterdam, sejlede skibene
gennem havnen og Noordersluis‑slusen, der
blev bygget i 1929. Det gør de stadig, men
snart glider de gennem en meget større ny
sluse. EIB’s lån på 165 mio. EUR til finansiering
af slusen ved IJmuiden vil give adgang til
havnen i Amsterdam, som er Europas fjerde
travleste, og Nordsøkanalen, gennem verdens
største sluse – 500 meter lang, 70 meter bred
og 18 meter dyb.

Energisikkerhed i de baltiske lande
Amber Grids 110 km gasledning, der er finansieret med 28 mio. EUR fra EIB,
forbinder den litauiske havn ved Klaipėda med landets hovedgasnet. Det gør det
muligt at sende flydende naturgas, der leveres med skib, via rørledningen til resten
af Litauen samt til Letland og Estland. For lande, der nu er afhængige af russiske
gasleverancer, er det et vigtigt skridt i retningen mod energisikkerhed.
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INFRASTRUKTUR
til et forbundet Europa

Når behovet er akut

EFSI

Hvordan EU‑programmet til at stimulere Europas økonomi finansierer Det
Forenede Kongeriges største skadestue og akuthospital

H

vis du er i Birmingham og bliver følelsesløs
i den ene side af kroppen, får taleproblemer
og et sløret syn, kommer du måske på City Ho‑
spital. Akutlægeteamet vil konstatere, at du har fået
et slagtilfælde, og stabiliserer dig. Men for at få spe‑
cialiseret behandling skal du transporteres ti minut‑
ter med ambulance til afdelingen for slagtilfælde på
Sandwell Hospital i West Bromwich, nogle kilometer
derfra. Det er vigtig tid for en patient med et akut be‑
hov for behandling.

NHS Trust, der driver de to hospitaler, søger at løse
problemet med den opdelte akutmodtagelse ved at
bygge Midland Metropolitan Hospital til en værdi af
350 mio. GBP midt imellem de eksisterende facilite‑

»Hurtigere adgang til den rette akutbehandling be‑
tyder, at patienter vil komme sig hurtigere og bed‑
re,« siger Dr Roger Stedman, lægelig direktør for the
Sandwell and West Birmingham NHS Trust. »Vi kan
måske endda redde liv ved at nedbringe omfanget af
de komplikationer, der nogle gange opstår i forbin‑
delse med en langstrakt behandling.«

EFSI til skadestue og
akuthospital
Midland Metropolitan med 669 sengepladser bliver
Det Forenede Kongeriges største skadestue og akut‑
hospital og bliver det kun andet britiske hospital, der

ter. Det nye hospital vil have fokus på akuttilfælde, så
alle i området vil vide, hvor de skal tage hen, hvis de
bliver ramt af pludselig og alvorlig sygdom, og når de
ankommer, vil de have øjeblikkelig adgang til samtli‑
ge specialister. Det vil have en reel betydning for hel‑
bredet – og indimellem overlevelsen – for de 550 000
indbyggere i det område, hospitalet dækker.
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er specialiseret i behandling af akut sygdom. Den
Europæiske Investeringsbank finansierer 120 mio.
GBP af de samlede omkostninger under Den Europæ‑
iske Fond for Strategisk Investeringer (EFSI), et pro‑
gram der er omfattet af en garanti på 16 mia. EUR fra
Europa‑Kommissionen og 5 mia. af EIB’s egne midler.
En vigtig målsætning for EFSI er at støtte projekter,
der ellers ville have haft problemer med at opnå kon‑
kurrencedygtig finansiering fra private investorer.
Det skyldes normalt en vis risiko, der afskrækker pri‑
vate investorer eller gør projekter dyrere.

Accepteret risiko
Hvad angår Midland Metropolitan, var risiko‑
en forbundet med NHS Trusts kontrakt med den
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privatdrevne og for størstedelens vedkommende pri‑
vatejede virksomhed, der var blevet udpeget til at
opføre og vedligeholde det nye hospital i 30 år.
Den britiske regering havde ændret sin generelle
kontrakt, så den pålagde strengere krav for denne
type virksomhed, selvom forretningsstrukturen er en,
der ofte anvendes i såkaldte offentlige‑private part‑
nerskaber. Idet Midland Metropolitan var det første
store hospital, der blev finansieret i henhold til dis‑
se nye krav, kunne kontrakten være blevet anset for
mere risikobetonet end tidligere, sammenlignelige
projekter. Private investorer kan have frygtet, at kon‑
trakten nemmere kunne opsiges af NHS Trust, hvis
projektvirksomheden ikke levede op til det aftalte.
Det kunne herefter gøre det sværere for investorerne
at få deres penge igen.

INFRASTRUKTUR
til et forbundet Europa

EFSI
Det er præcist det »hul i markedet«, som EFSI havde
til formål at udfylde, da fonden blev oprettet i 2015.
Så EIB gjorde Midland Metropolitan til et af de første
EFSI‑projekter.
»Markedet havde endnu ikke besluttet, hvordan man
skulle forholde sig til risiciene i den nye kontrakt,«
siger Peter Jacobs, afdelingschef i EIB’s afdeling for
projektfinansiering. »For os er det en acceptabel risi‑
ko, navnlig fordi projektet også betyder genopbyg‑
ning af et gammelt industriområde.«

Fra møtrikker og bolte til
elektroniske journaler
Midland Metropolitan skal opføres i Smethwick, vest
for Birmingham, på et område, hvor der oprindeligt
blev produceret møtrikker og bolte i 1840’erne, og
hvor der indtil for nylig lå en bilfabrik. Når byggeriet
står færdigt i oktober 2018, vil det indeholde ni ope‑
rationsstuer, en stor intensivafdeling samt en barsels‑
afdeling med to specialiserede operationsstuer.
Det nye hospital vil indeholde adskillige innovative
funktioner, når det er i drift:
D
 et vil være papirløst, og alle medarbejdere vil
have fuldstændig og øjeblikkelig adgang til elek‑
troniske patientjournaler for hver af de 400 000
personer, man forventer at behandle hvert år.

Offentlig og privat
Med et lån på 70 mio. EUR fra
EFSI støtter EIB Irlands innovative
løsning med at bygge 14 centrale
plejecentre rundt omkring i landet i et
offentligt‑privat partnerskab. Idéen:
At modernisere lægelige ydelser og
levere en stor del af dem på stedet.

» Hot clinics« vil tilse nye patienter og hurtigt sen‑
de dem videre til en speciallæge og dermed hurti‑
gere udskrive mange, som ellers ville være blevet
indlagt i længere tid.
»Vi vil stræbe efter at vurdere, undersøge og be‑
handle vores patienter hurtigt, så de ikke skal være
på hospitalet længere end højst nødvendigt,« siger
Dr Matthew Lewis, NHS Trusts direktør for medicin
og akut behandling. »Vi kan helt sikkert yde en bedre
behandling i disse nye omgivelser.«

2015

Aktivitetsberetning

33

KLIMA og MILJØ
for alles fremtid
Vi støtter projekter, der fremmer ren luft, biodiversitet og bæredygtig transport, og
som beskytter det miljø, vores børn skal leve i, mens vi innoverer for at skabe en
bedre fremtid for dem.

19

til projekter inden for
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Miljøbeskyttelse

Bæredygtig
transport

Vedvarende
energi og
energieffektivitet

KLIMA og MILJØ
for alles fremtid

Energieffektivitet

3,6 mia. EUR

Mere klimavenlig
transport med lavere
CO2-udslip

10,3 mia. EUR
Vedvarende
energi

3,3 mia. EUR

Forskning, udvikling
og innovation

1,6 mia. EUR
Skovrejsning,
affald, spildevand
og andre sektorer

1 mia. EUR

Tilpasning til
klimaforandringer

0,9 mia. EUR

Banken forpligter sig til at yde
lån til klimatiltag i et omfang,
der udgør mindst 25 % af de
samlede udlån, på tværs af alle
dens politikområder
I 2015 finansierede EIB klimatiltag
for 20,7 mia. EUR
Det er 27 % af den samlede
finansiering...
30 % af alle udlån uden for EU...
31 % af udlån i udviklingslande
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Lav gearing tiltrækker stor investering
Hvordan Copenhagen Infrastructure II tiltrækker pensionsmidler til investeringer
i vedvarende energi

D

et er en vanskelig manøvre at placere 67 vind‑
møller, der er 90 meter høje, i den brusende
Nordsø. Det er heller ikke ligefrem barnemad
at omdanne affaldstræ til elektricitet. Men prøv at rej‑
se milliarder af euro til disse projekter fra investorer,
som ikke normalt tager store risici. Der skal man tæn‑
ke kreativt.

Det var den udfordring, som Copenhagen Infrastruc‑
ture Partners, en dansk fondsforvalter inden for ved‑
varende energiinfrastruktur, stod over for, da de skul‑
le oprette deres tredje store investeringsfond. Ved at
planlægge investeringer med væsentlig lavere gea‑
ring end tilsvarende fonde rejste virksomheden ca.
2 mia. EUR, størstedelen fra pensionsfonde og an‑
dre typisk konservative investorer. Uden den smarte
struktur, som forvalterne fandt til fonden, ville stør‑
stedelen af de institutionelle investorer sandsynligvis
ikke have placeret deres penge i nye energiteknolo‑
gier, der normalt anses for relativt risikable investe‑
ringer. »Vi ønskede at gøre disse typer investeringer
attraktive og tilgængelige for institutionelle investo‑
rer,« siger Stephanie Bendorff Røpcke, der er vicedi‑
rektør hos Copenhagen Infrastructure Partners.
Resultatet var Copenhagen Infrastructure II, der star‑
tede i september 2014 med penge fra otte danske in‑
stitutionelle investorer. Da fundraisingen blev afslut‑
tet i juli 2015, havde den 19 investorer, herunder EIB,
hvis andel var den første kapitaltilførsel, der blev
foretaget via EFSI.

Investorernes behov og
EFSI’s rolle
Et af hovedmålene for EFSI er at tiltrække private in‑
vestorer til områder, de typisk er bange for at bevæ‑
ge sig ind på. Det opfylder et vigtigt behov for inve‑
storerne samt et politisk mål for EFSI. »Institutionelle
investorer sidder på mange penge, og de er nødt til
at investere dem, fordi renterne er så lave for tiden,
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og de har brug for et større afkast,« siger Barbara
Boos, meddirektør i EIB’s afdeling for klimaforandrin‑
ger og miljø. Institutionelle investorer er ofte på vagt
over for relativt uprøvede teknologier. De leder efter
pålidelige investeringer, fordi de skal beskytte folks
pensionsmidler. Strukturen i Copenhagen Infrastruc‑
ture II »kanaliserer deres likviditet ind i investeringer,
de ikke normalt ville finansiere,« siger Barbara Boos.
PensionDanmark, hovedinvestor i Copenhagen Infra‑
structure II, er stor fortaler for, at institutionelle inve‑
storer støtter lavemissionsfinansiering. Det har haft
indvirkning på fondens udformning for at gøre den
attraktiv for institutioner. »Disse resultater var årsa‑
gerne til, at vi ønskede at støtte den med en EFSI‑in‑
vestering,« siger Barbara Boos. EFSI gør det muligt
for EIB at foretage investeringer, Banken ikke tidlige‑
re ville have foretaget. Copenhagen Infrastructure II
passer perfekt ind i det billede. Tidligere var EIB’s ka‑
pitalinvesteringer mindre, sædvanligvis ikke mere
end 50 mio. EUR. Med EFSI har det været muligt for
EIB at øge sin investering i Copenhagen Infrastructu‑
re II til 75 mio. EUR.

Vindmøller klar til at komme i havet
ved vindmølleparken Veja Mate

KLIMA og MILJØ
for alles fremtid

EFSI
Strukturen
i Copenhagen
Infrastructure II
kanaliserer likviditet
[fra institutionelle
investorer] ind
i investeringer, de
ikke normalt ville
finansiere.

Hvis du skal placere en vindmølle på 90 meter
på dybt vand, har du brug for en af disse

Hvordan lav gearing skaber
store penge
Det, der især gør Copenhagen Infrastructure II at‑
traktiv for institutionelle investorer, er at fonden på‑
tænker at foretage investeringer med lav gearing.
Copenhagen Infrastructure II finansierer typisk sin
andel af et projekt med præferenceaktiekapital el‑
ler en kombination af egenkapital og lån. Det gør
gearingsniveauet langt lavere end tilsvarende infra‑
strukturfonde og mindsker risikoen ved Copenha‑
gen Infrastructure II, således at relativt konservative
institutionelle investorer kan deltage. »For den type
investorer, vi har, er fonden mere et alternativ til en
obligation end en stærkt gearet investering i private
equity,« siger Stephanie Bendorff Røpcke fra Copen‑
hagen Infrastructure II.

Copenhagen Infrastructure II har allerede forpligtet
sig til eller reserveret ca. 1 mia. EUR af sine samlede
midler til specifikke investeringer. Disse første inve‑
steringer er i nyere teknologier, som traditionelle in‑
vestorer normalt ikke beskæftiger sig med, herunder
et britisk biomassekraftværk, et tysk offshore‑vind‑
projekt og en vindmøllepark ud for den skotske kyst.
Alle fondens midler på 2 mia. EUR forventes at være
allokeret til investeringer i midten af 2017. Idet
Copenhagen Infrastructure II’s forvaltere planlægger
at beholde deres investeringer i op til 20 år, vil det
understøtte disse innovative projekter på lang sigt.
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Entydig grøn
Hvordan en banebrydende fond tiltrækker privat investering til klima- og
udviklingsprojekter

F

or at par år siden var Alastair Vere Nicoll på trek‑
king tværs over Antarktis i den banebrydende
polarforsker Roald Amundsens fodspor. Nu står
han et sted, der er væsentligt varmere end den iskol‑
de sydlige ødemark, og han er en del af et projekt,
der er lige så banebrydende som den berømte nord‑
mands rejse til Sydpolen. Under hans fødder, 250 km
syd for Addis Ababa, ligger den vulkanske caldera
Corbetti, der er en del af den etiopiske kløft. Et lykke‑
ligt sammentræf af geologiske faktorer sender vand
igennem underjordiske revner i jorden, hvor det bli‑
ver opvarmet af den vulkanske aktivitet, og vandet
omdannes naturligt til damp. Vere Nicoll og hans kol‑
leger vil udnytte energien i denne damp til at lave
elektricitet. »Det er et kulfyret kraftværk uden kul,«
siger han.
I ørkenområdet over calderaen bygger Berkeley
Energi, der investerer i vedvarende energi, og som
Vere Nicoll har medfinansieret, Etiopiens første uaf‑
hængige energiprojekt. Pilotfasen vil være afsluttet
i løbet af de næste to år. I løbet af otte år forventer
Vere Nicoll, at Corbetti‑anlægget har en kapacitet på
500 megawatt. Det er omkring en fjerdedel af lan‑
dets samlede elforbrug og nok til at forsyne ti milli‑
oner etiopiere. »Vi har indgået banebrydende aftaler
på forskellige nye vækstmarkeder, men det her er det
største projekt, nogen af os nogensinde kommer til
at arbejde med,« siger han. »I hele vores karriere.«
Vere Nicolls banebrydende projekt er en typisk op‑
gave for en af hans hovedinvestorer, Verdensfonden
for Energieffektivitet og Vedvarende Energi (GEEREF).
Fonden startede med en stor pose offentlige mid‑
ler – 112 mio. EUR fra Norge, Tyskland og EU – som
den brugte til at tiltrække 110 mio. EUR fra private in‑
vestorer. GEEREF afsluttede sin fundraising i foråret
2015 og regner allerede med, at for hver 1 EUR, den
putter i et projekt, investeres der yderligere 50 EUR.
GEEREF bruger offentlige midler til at yde private in‑
vestorer et værn mod risici og har opbygget en unik
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portefølje af vedvarende energiinvesteringer i udvik‑
lingslande. I et enkelt, travlt lokale i et luftigt hjørne
af EIB’s hovedkvarter i Luxembourg leder chefen for
GEEREF, Cyrille Arnould, et team, der har investeret
i op mod 50 individuelle projekter, der forvaltes af
»grønne« ledere i udviklingslande. »Vi beviser, at man
kan indgå i sociale projekter med en profitmentali‑
tet,« siger han.

Støtte til vedvarende energi
uden at satse hele butikken
Nøglen til GEEREF’s struktur er det, man kalder
»first‑loss piece.« Det betyder, at de offentlige midler
i fonden anvendes som en buffer til at beskytte pri‑
vate investorer. Hvis fonden lider et tab, skal det først
modregnes i de offentlige midler. Det giver private
investorer øget sikkerhed, og de tilskyndes til at inve‑
stere i en fond, der ellers kunne have forekommet at
være for risikabel. Garrie Lette, der forvalter en pen‑
sionsfond i Melbourne, Australien, med en portefølje
på 4,5 mia. EUR, har investeret 42 mio. EUR i GEEREF.
»Vi har ikke satset hele butikken,« siger Garrie Lette,
chefinvestor hos Catholic Super. »Men det er stadig
en stor investering for os.«
Garrie Lette anerkender, at vedvarende energi i ud‑
viklingslande med »grønne« fondsforvaltere »ikke er
lige i øjet for os.« Det var GEEREF’s struktur, der tiltrak
ham. »Vi er drevet af risiko og afkast. Tilstedeværel‑
sen af »first loss«-kapital var afgørende for vores be‑
slutning om at deltage.« Fonden forventer et afkast
på mere end 20 %.

Byggeprojekter helt fra bunden
Selvom GEEREF har en stor geografisk rækkevidde,
ser Cyrille Arnould de bedste muligheder for vækst
i sektoren for vedvarende energi i Afrika. Dermed er
han enig med Anders Hauch, investeringsdirektør

KLIMA og MILJØ
for alles fremtid

Vi beviser, at man
kan indgå i sociale projekter
med en profitmentalitet.

hos Frontier Investment Management. Den 44-åri‑
ge dansker og hans kolleger hos Frontier står bag et
hydroelektrisk projekt til en værdi af 45 mio. EUR ved
Siti‑floden i det fjerntliggende Mount Elgon‑område
i Uganda. Siti sigter efter at have en kapacitet på 5
megawatt ved udgangen af 2016 med turbiner pla‑
ceret på det sted, hvor flodens første stejle vandfald
kommer væltende – og dermed skaber størst kraft til
at drive turbinerne. Ved udgangen af 2018, når Fron‑
tier bygger turbiner ved det andet vandfald, vil Siti
producere 2,5 % af Ugandas samlede kapacitet.
Frontier er en typisk investering for GEEREF (den skød
12 mio. EUR i fonden på 60 mio. EUR). Den havde in‑
gen track record, hvilket gav EIB’s rådgivere mulig‑
hed for at spille en vigtig rolle i forhold til forvaltning
af fonden – Cyrille Arnould står i spidsen for Fronti‑
ers investeringsrådgivende gruppe. Endnu vigtigere
er det, at Frontier arbejder med »nyetablerede« pro‑
jekter, hvilket betyder, at den ikke investerer i eksiste‑
rende projekter. Alle projekter bygges op fra bunden.
Denne værditilførsel er kernen i GEEREF’s arbejde.
»De kom med en stor investering, der hjalp os med
at tiltrække andre midler. Derefter gav de os mange
emner til investeringer, som vi kunne foretage,« siger
Anders Hauch. »GEEREF var ganske afgørende.«
Nu, hvor GEEREF har opbygget en track record i for‑
hold til sin strategi, er Cyrille Arnould klar til endnu
en finansieringsrunde. Planen er at, GEEREF II skal
være betydelig større, og at privat kapital skal udgø‑
re en større andel af fonden. »Vi reducerer stadig risi‑
koen for den private investor,« siger han. »Men nu er
det ikke nødvendigt at tilbyde så meget beskyttelse,
fordi de kan se vores track record. »Vi har opbygget
stor tillid.«

Ugandiske drenge kigger
på Siti‑projektet
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Den GLOBALE aktør

7

EIB spiller en stor rolle på verdensplan i anliggender som f.eks. bekæmpelse af
klimaforandringer. Banken arbejder også for at fremme velfærden hos Europas
naboer og handelspartnere i hele verden.
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Små afrikanske solcellepaneler, der giver lys til aftenens læsning,
og mikrofinansiering til syriske flygtningekvinder i Libanon

95

Støtte til
mio. EUR

til 14 nye mikrofinan‑
sieringsoperationer

6 000

små og mellemstore
virksomheder, der
beskæftiger

280 000
personer
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Den GLOBALE
aktør

Håb i nærområdet
Investeringer
i programmer, der har til
formål at holde syriske
flygtninge tæt på deres
hjemland – og hjælper
dem med at opbygge
landet, når krigen slutter

D

a skoleåret startede i september 2015, havde
kun 200 000 af de syriske flygtningebørn mu‑
lighed for at gå i skole. Libanon havde simpelt‑
hen ikke plads til 600 000 mere. Egypteren Ahmed Sa‑
eed, der er direktør hos ITWorx Education, ankom til
en flygtningelejer i Bekaa Valley‑landsbyen i Saadnay‑
el og gik i gang med at oprette en skole i et telt. I løbet
af tre uger havde han 50 studerende i alle aldre, hvoraf
mange ikke havde haft mulighed for at komme i sko‑
le i fire år. Eleverne blev undervist på baggrund af en
cloud‑baseret udgave af de libanesiske læseplaner på
tablets til en værdi af 60 dollars med hjælp fra kun et
par lærere. »De føler, de er vigtige,« siger Saeed. »En‑
delig er der nogen, der tager sig af dem.«
ITWorx‑skolen, som virksomheden ønsker at udbrede
til alle syriske flygtninge i området, har til formål at op‑
bygge fremtiden for dem, der er flygtet fra borgerkrig
i deres hjemland. Den er også baseret på idéen om, at
ved at hjælpe flygtninge med at blive i området, er det
mere sandsynligt, at de vil vende tilbage og deltage
i genopbygningen af Syrien, når krigen er ovre. »Man
kan bekæmpe flygtningeproblemet politisk,« siger
Romen Mathieu, formand for ITWorx Education. »Men
den bedste måde at bekæmpe det på er med kultur
og investering – ved at skabe håb i området.«
Den Europæiske Investeringsbanks involvering i Mel‑
lemøsten har til formål at opbygge den form for
stabilitet, der til gengæld skaber et incitament for
flygtninge til at blive i deres nærområde. Bankens re‑
gionale tilstedeværelse øges og omfatter store pro‑
jekter i Libanon, Tyrkiet og Jordan.
Al Majmoua, en libanesisk nonprofitorganisation,
der tilvejebringer mikrofinansiering, og som støttes

af EIB, har uddannet 8 000 syriske kvinder og unge
og ydet lån til 200 syriske kvinder i løbet af de se‑
neste to år. Det vil blive afgørende, når det er tid til
at genopbygge det ødelagte land. »Når vores kun‑
der vender tilbage til Syrien, kan de bruge den kre‑
ditværdighed, de har opbygget hos os, som en ga‑
ranti for god performance,« siger Youssef Fawaz,
administrerende direktør for Al Majmoua. »Det vil
hjælpe dem – og Syrien – med at genoprette norma‑
le forhold.«
EIB har i de senere år finansieret vedvarende ener‑
giprojekter i Jordan, herunder vindmølleparken Ta‑
fila, der begyndte at producere elektricitet til 83 000
husstande i ørkenriget i 2015. Jordan stræber efter,
at vedvarende energi skal udgøre 10 % af landets
energibehov inden 2020. Det er afgørende for et
land, hvis energiomkostninger sluger 20 % af landets
bruttonationalprodukt.
I 2015 indgik Jorden en låneaftale til en værdi af
66 mio. EUR om opgradering af det nationale el‑
net, hvilket vil forbedre transmissionen af energi
rundt i landet.
T il gengæld vil denne elektricitet bidrage med
den effekt, der er nødvendig i forbindelse med
en anden aftale med EIB, der blev underskrevet
i 2015. Wadi al‑Arab‑projektet til en værdi af 49,7
mio. EUR vil lede vand til et område i det nord‑
lige Jordan, der allerede er tørt – og som bliver
tørrere pga. tilstrømningen af syriske flygtninge.
Den 26 km lange ledning vil hvert år tilvejebringe
30 mio. kubikmeter drikkevand og hjælpe med at
skabe stabilitet i området ved at mindske spæn‑
dingerne vedrørende vandressourcerne.
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En sød historie om sukker
I den lille østat Mauritius tjener en innovativ virksomhed penge på alle dele af
sukkerrør – og beskytter miljøet

D

ette er historien om en sukkerrørsvirksomhed
på en ø to tusinde kilometer fra den sydafri‑
kanske kyst. Virksomhedens ledere stod over
for store ændringer. Men de reagerede med den ene
nyskabelse efter den anden. De fandt sig en partner
i EIB, og i løbet af seks år opbyggede de en række
virksomheder, der kunne overleve den form for chok,
der truede dem. Og de gjorde det hele samtidig
med, at de beskyttede miljøet i deres lille hjemland
i Det Indiske Ocean.
For ti år siden fjernede internationale handelsfor‑
handlinger prisbeskyttelsen på sukker. Priserne faldt
36 % mellem 2006 og 2009 på de afrikanske og cari‑
biske markeder samt Stillehavsmarkederne, hvor de
havde været gældende. Noget måtte ændres.
Omnicane, en virksomhed med en historie, der går
150 år tilbage, indledte en rejse mod innovation, der
førte til opførelsen af en række faciliteter på virksom‑
hedens anlæg i La Baraque i det sydlige Mauritius,
der hver især er udviklet til at udnytte et biprodukt
ved det foregående produkt og dermed skabe et nyt
produkt. I processen bevægede virksomheden sig
ind på andre områder, såsom raffineret sukker, elpro‑
duktion og destillering af ætanol, hvilket ville have
været umuligt i tiden med garanterede priser.
Mauritius’ sukkerdyrkere plejede at skære sukkerrø‑
rene af, køre dem igennem en simpel proces for at
fremstille råsukker og sende det til Europa, hvor det
blev fuldstændig raffineret og klargjort til kunderne.
Omnicanes første skridt var at bygge et sukkerraffi‑
naderi med et lån på 15 mio. EUR fra EIB, således at
man kunne høste større indtægter fra det færdige
produkt, hvidt sukker. I La Baraque producerer Om‑
nicane nu op imod 200 000 tons raffineret sukker om
året. Raffinaderiet var en stor succes. Men det med‑
førte også et nyt problem.
Før man kan spise sukker filtreres det gennem en
række industrielle processer. Men hvad gør man med
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De går ikke
glip af en
eneste mulighed for en
økonomisk fordel i deres
arbejde.
Vincent Girard,
udlånsmedarbejder hos EIB.

de biprodukter – for det meste melasse – der er til‑
overs? Først var Omnicane nødt til at sælge det billigt
og sende det ad søvejen rundt i verden, hvor det blev
omdannet til ætanol eller anvendt til dyrefoder.
Næste skridt for Omnicane var, endnu engang, at
gøre det hele lokalt. Virksomheden sikrede sig end‑
nu et lån fra EIB på 8 mio. EUR til at bygge et destil‑
leri, der udvinder bioætanol fra melasse. Omnicane
producerer nu op imod 24 mio. liter bioætanol årligt,
som bruges som brændstofadditiv for at nedbringe
den mængde benzin, der driver en bilmotor, samt
som alkohol til fødevareindustrien og til medicinsk
brug.

Den GLOBALE
aktør

Og det er selvfølgelig ikke sidste skridt. Bioætanol‑
processen genererer også biprodukter, og Omnicane
har også gjort dem til en forretning.
Under gæringen afgiver melassen kuldioxid. Omni‑
cane opfanger omkring 25 tons kuldioxid dagligt og
sælger det til en nabofabrik, hvor det bruges til at
producere den gas, der får din sodavand til at bruse.

Derefter, når melassen er destilleret, er der et restpro‑
dukt tilbage, kaldet vinasse, der er rig på mineraler
som kalium. Omnicanes destilleri omdanner det til
gødning, metangas til el og til varmeenergi.

reparation og genbrug. »Du omdanner et output, der
p.t. betragtes som affald, til et værdifuldt input i en
anden proces,« siger Marco Francini, ingeniør hos
EIB. »De miljømæssige fordele er enorme.«

Erfaringen med sukkerprisernes kollaps lærte Omni‑
canes ledere, at det kan være klogt at sprede sine ak‑
tiviteter. De fik et lån på 8 mio. EUR fra EIB til at bygge
et firestjernet hotel med 139 værelser. Med yderlige‑
re et lån på 700 000 fra EIB udarbejdede Omnicane
en masterplan om at udvikle boliger og erhvervs‑
ejendomme rundt om hotellet, der vil beskæftige
4 000 personer.

EIB har finansieret lån til en værdi af 15 mia. EUR til
projekter inden for cirkulær økonomi i de seneste ti
år, herunder det sidste trin i Omnicanes industrielle
proces.

Men Omnicane havde stadig en ring, der skulle
sluttes.
Industrielle designere undersøger i stigende grad
den måde, hvorpå produkter laves, for at finde tek‑
nikker til at undgå spild. Denne tankegang, der kal‑
des cirkulær økonomi, starter længe før det trin, hvor
et produkt kasseres, genanvendes eller genbruges.
Cirkulær økonomi skal efter planen være en del af
et produkts planlægnings- og designfase for at sikre
et langt liv og et stort potentiale for genanvendelse,

I 2015 underskrev virksomheden en låneaftale med
EIB til en værdi af 8 mio. EUR vedrørende bygning
af et innovativt »kulstofafbrændings«-anlæg. Det vil
foretage en termisk videreforarbejdning af den kul
aske, der er til overs fra de tre kraftværker i virk‑
somhedens anlæg og andetsteds på øen, og skabe
et tilsætningsstof til cement, der sparer tonsvis af
CO2, der ellers ville være blevet udledt under pro‑
duktionen og importen af produktet, samt damp til
at forsyne Omnicanes øvrige anlæg. »Det er et in‑
dustrielt økosystem,« siger Rajiv Ramlugon, Omni‑
canes chef for bæredygtighed. »Det er et vugge til
vugge‑koncept.«

2015

Aktivitetsberetning

43

Hvor kommer midlerne fra?
EIB er verdens største multilaterale långiver og låntager. I 2015 rejste Banken 62,4 mia.
EUR på de internationale kapitalmarkeder. EIB’s høje kreditvurdering hjælper Banken
med at skaffe store beløb og til konkurrencedygtige priser. Vi giver derefter den
finansielle fordel videre til vores kunder.

E

IB er en global finansiel aktør. I 2015 foretog
Banken udbetalinger i 12 valutaer og udste‑
delser i 16 valutaer. Med udstedelser i så man‑
ge forskellige valutaer når vi ud til investorer, som
sædvanligvis ikke går efter den type investeringer,
EIB foretager i Europa, men som indirekte bidra‑
ger til europæiske projekter ved at investere i EIB’s
obligationer.

Højdepunkter i 2015
• 89 % of EIB’s obligationer udstedt
i EUR, GBP eller USD
• en førende benchmark‑udsteder
i EUR og USD
• den største udsteder i britiske pund,
ud over den britiske stat
• markedsleder i tyrkiske lira, canadiske
dollar, norske kroner, sydafrikanske
rand

Hvor kom pengene fra?
Fordeling af EIB’s obligationer efter geografi

Europa
Nord-, Syd- og
Mellemamerika

Asien

63%

14%

21%

2%

Mellemøsten

og Afrika
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Hvor kommer
midlerne fra?

Bundlinjen er skrevet med grønt blæk
EIB opfordrer markedsdeltagerne til at faslægge klare retningslinjer for
vurdering af indvirkningen af investeringer foretaget med provenuet fra deres
grønne obligationer

F

N’s klimakonference i Paris i december 2015
førte til en vigtig aftale vedrørende global op‑
varmning. Men et af de mere indforståede frem‑
skridt, der blev bekendtgjort på mødet, kan også vise
sig at have en væsentlig indvirkning.

Det handler nemlig om indvirkning. EIB koordinere‑
de en gruppe af 11 internationale finansielle institu‑
tioner, der offentliggjorde retningslinjer for indberet‑
ning af indvirkningen af grønne obligationer.
De 40 mia. USD, der blev rejst i 2015 via grønne ob‑
ligationer, skal investeres i klimaprojekter. Problemet
er, at forskellige organisationer måler og indberetter
klimapåvirkningen forskelligt. Investorerne kan ikke
være sikre på, om det ton CO2, de troede deres pen‑
ge ville forhindre udledning af, i virkeligheden var et
halvt ton eller endda to tons.

ansvarlighed og gør det muligt at få grønne obligati‑
oner ud til en større gruppe investorer.
EIB offentliggør allerede projektspecifikke oplysnin‑
ger om det samlede finansieringsbeløb, der tilveje‑
bringes ved udstedelse af grønne obligationer, og
disse projekters klimapåvirkning. Tag f.eks. det enor‑
me marokkanske solenergiprojekt ved Ouarzaza‑
te, der skal påbegynde elproduktionen i starten af
2016. EIB’s samlede udlån til finansiering af Ouarza‑
zates forskellige projekter inden for solceller og kon‑
centreret solenergi beløber sig til over 200 mio. EUR.
40 mio. EUR af EIB’s udstedelse af grønne obligatio‑
ner var allokeret til Ouarzazate‑projektet. Bankens
beretninger redegør tydeligt for indvirkningen:
strøm til 250 000 marokkanere
193 tons CO2-emissioner undgået årligt

Takket være arbejdsgruppen, som EIB stod i spidsen
for, blev der udarbejdet det første sæt retningslinjer
for indberetning af indvirkningen af grønne obliga‑
tioner. Retningslinjerne sikrer gennemsigtighed og

nye jobs i den lokale solenergiindustri

Solenergiprojektet ved Ouarzazate
i Marokko
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Interaktion og samarbejde
Med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer har Banken påtaget sig en
stor ny rolle, som kræver særlige administrative kvalifikationer.

EFSI

I december 2014 indgik de europæiske stats- og re‑
geringsledere en aftale vedrørende investerings‑
planen for Europa. Målet: at kickstarte langsigtede
investeringer, der har haltet bagefter, i hvert fald
siden finanskrisen i 2008. En af grundpillerne i pla‑
nen er Den Europæiske Fond for Strategiske Inve‑
steringer (EFSI). Under EFSI råder EIB over en ga‑
ranti på 16 mia. EUR fra EU’s budget og 5 mia. EUR
fra Bankens egne midler. Med den støtte vil Banken
investere i projekter, der skal støtte finansiering for
315 mia. EUR over tre år.

Europa‑Parlamentet vedtog forordningerne om
etablering af EFSI i midten af 2015. EFSI’s formelle
administrative struktur blev fastlagt i december, da
Wilhelm Molterer blev udpeget som administreren‑
de direktør for EFSI.
Før udpegningen af EFSI’s investeringskomité blev
afsluttet, havde EIB allerede organiseret en ræk‑
ke EFSI‑aftaler, der hver især blev sendt til Euro‑
pa‑Kommissionen til godkendelse. Du har læst om
nogle af disse aftaler på projektsiderne i denne
beretning.
Projekter, der får støtte fra EFSI‑garantien, bliver un‑
derlagt en generel due diligence‑proces hos EIB og
skal endeligt godkendes af EIB’s bestyrelse. EFSI’s fi‑
nansieringstransaktioner medtages i EIB’s regnskab,
men disse långivningstransaktioner med højere ri‑
siko vil være kreditneutrale for EIB, fordi de drager
fordel af EU’s garanti og Bankens egne midler. EIB’s
ansatte arbejder nu med EFSI’s forvaltningsstruktu‑
rer for at opnå finansiering til deres projekter i hen‑
hold til EU’s budgetgaranti.
E FSI’s styringsråd yder rådgivning om porteføl‑
jens risikoprofil og strategi

EFSI’s investeringskomité
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E FSI’s investeringskomité vurderer og godkender
anvendelsen af EU’s budgetgaranti til specifikke
projekter

Interaktion
og samarbejde

EIB’s ledelsesstruktur
Ejerne

De 28 EU‑medlemsstater

Styrelsesrådet

Bestyrelsen

Direktionen

Ministre i medlemsstaterne

Udpeget af
medlemsstaterne

Revisionsudvalget
Uafhængigt

- Formanden
- 8 næstformænd

Der er mange EU‑institutioner, der samarbejder og interagerer
med Banken om at styrke dens ansvarlighed:
E
 uropa‑Parlamentet gennemgår EIB’s aktiviteter hvert år
E
 uropa‑Kommissionen udpeger et medlem af EIB’s bestyrelse og afgiver en udtalelse om hvert projekt, der
forelægges bestyrelsen
D
 en Europæiske Ombudsmand I modsætning til andre internationale finansieringsinstitutioner stopper
borgernes klager over fejl eller forsømmelser ikke med EIB’s klagemekanisme. De kan viderebringes til
Ombudsmanden
D
 omstolen træffer afgørelser i sager mellem EIB og EU‑medlemsstaterne og kan vurdere lovligheden af af‑
gørelser truffet af Bankens besluttende organer
R
 evisionsretten kan revidere lånetransaktioner efter mandat
D
 en Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse overvåger EIB’s overholdelse af regler og bestemmel‑
ser om beskyttelse af personoplysninger
D
 et Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig samarbejder med EIB om at bekæmpe svig
D
 en Europæiske Centralbank stiller likviditetsfaciliteter til rådighed til Eurosystemets operationer, som EIB
også har adgang til
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EIB-Gruppen består af Den Europæiske Investeringsbank og Den
Europæiske Investeringsfond.

Den Europæiske Investeringsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

Den Europæiske Investeringsfond
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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