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Presidentens
översikt

E

IB stod inför nya utmaningar under 2015. För
att kunna hantera dem så utvecklades banken.
Victor Hugo skrev ”Byt ut dina blad, behåll
dina rötter.” Orden från den berömda franska förfat‑
taren slår an en ton för oss när vi börjar genomföra
investeringsplanen för Europa, där vi bygger vida‑
re på vårt sakkunnande och använder det för att ut‑
veckla nya tillvägagångssätt. Under 2015 uppfyllde
banken ambitiösa åtaganden genom att en kapital
ökning på 10 miljarder euro resulterade i att inves‑
teringar på 190 miljarder euro stöddes. Vi förstärkte
våra insatser i de oroligaste områdena i Europa och
i världen. Vi säkerställde att investeringsplanen för
Europa fortskred enligt planerna till och med innan
strukturerna för planen fanns på plats.
EIB är EU:s bank. Vårt ansvar omfattar att se till att
de ekonomiska behoven för alla europeiska med‑
borgare i alla EU‑länder tillgodoses. Sedan finans‑
krisen 2008 har EIB:s agerande varit kraftfullt och
ovärderligt. Banken har slagit in på en väg som
kännetecknas av förändring och modernisering.
Och det har gett konkreta resultat.
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Under 2012 beslutade våra aktieägare, som är EU:s
medlemsstater, att öka EIB‑gruppens kapital. Med‑
lemsstaterna begärde i sin tur att banken lånar ut
ytterligare 60 miljarder euro och stöder totala inves‑
teringar på åtminstone 180 miljarder euro. Inte nog
med att vi lyckades med det, så överträffade vi målet
och i april slutförde vi uppdraget tidigare än planerat.
Det är ett av skälen till att vi känner oss säkra på
att kunna uppfylla löftet för investeringsplanen för
Europa. Samtidigt som förordningen som inrättar
EU:s budgetgaranti färdigställdes, ansvarade Euro‑
peiska kommissionen för transaktioner som kom‑
mer att omfattas av den. Detta gjorde det möjligt
för banken att lansera de första investeringarna
inom investeringsplanen i april 2015.
I slutet av 2015 hade EIB‑gruppen, som består
av EIB och EIF, godkänt över 100 lån och garan‑
tier inom investeringsplanen. Du kan läsa mer om
dessa på sidorna som följer. Transaktionerna inom
Europeiska fonden för strategiska investeringar
som hittills har undertecknats av EIB är precis de
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klimatåtgärdsprojekt till 35 % av de lån som vi till‑
handahåller i utvecklingsländer innan 2020.

Europas
framtid måste
vara innovativ.
Den måste också
vara grön.

slag av aktiviteter och sektorer som investerings‑
planen för Europa syftar till att främja. Hälften av
dessa är inom sektorerna förnybar energi, energief‑
fektivitet och miljö samt utsläppssnåla sektorer. De
övriga omfattar digital infrastruktur, FoU och indu‑
striell innovation.
Det är som det ska vara. Europas framtid mås‑
te vara innovativ. Den måste också vara grön. EIB
är världens största finansiär av klimatåtgärder. Vi
har finansierat mer klimatåtgärder än vad de näs‑
ta fem största multilaterala utvecklingsbankerna
har finansierat tillsammans. Under de kommande
fem åren kommer banken att tillhandahålla cirka
100 miljarder euro till klimatrelaterade projekt. Vi
kommer att bidra till att det ambitiösa avtalet, som
undertecknades i december 2015 vid klimatkonfe‑
rensen i Paris, förverkligas.

Under 2015 agerade EIB snabbt på flyktingkrisen,
genom att finansiera projekt i destinationsländer för
akuta bostäder för flyktingar och göra långsiktiga
investeringar i flyktingarnas hemmaregion. I exem‑
pelvis Jordanien undertecknade EIB en transaktion
på 50 miljoner euro i november för att finansiera en
vattenledning som ska försörja norra delen av lan‑
det. Anländande syriska flyktingar skapar ett oerhört
tryck på Jordaniens knappa vattenresurser. Poten‑
tiellt kan detta också leda till konflikter mellan flyk‑
tingarna och den befintliga lokalbefolkningen. Pro‑
jekt som denna vattenledning kommer att minska
sådana påfrestningar. Genom att stödja gränsländer‑
na minskar vi anledningen för flyktingar att resa vi‑
dare och söka asyl i Europa. Vi ger dem valet att stan‑
na kvar närmare sina hem och bygga ett nytt liv där.
Det är naturligt att merparten av vår verksamhet är
fokuserad på Europa. I Grekland uppgick våra ute‑
stående lån till 10 % av landets BNP. Trots det pla‑
nerar vi att öka vår verksamhet. I grannländerna
var EIB också mycket aktiv under 2015. Under som‑
maren förde banken komplicerade förhandlingar
för att påskynda en garanti till Världsbanken för lån
på totalt 520 miljoner euro, som gjorde att Världs‑
banken kunde finansiera inköp av gas för upp‑
värmning i Ukraina. Risken för krig överskuggade
förhandlingarna, liksom utsikterna för stort lidan‑
de under en hård vinter om gasen inte levererades.
Tack och lov lyckades bankens medarbetare som är
ansvariga för energisektorn.
EIB:s täckning och inverkan är global. Under senare
år har EIB‑gruppens roll att hjälpa Europa utveck‑
la och genomföra insatser för att bemöta lokala
och globala utmaningar stadigt ökat. Denna verk‑
samhetsberättelse kommer att visa dig hur denna
trend har accelererat ännu mer under 2015.

Werner Hoyer

Vi åtog oss att bevilja åtminstone en fjärdedel av
våra lån till projekt som rör klimatåtgärder. Un‑
der 2015 uppfyllde vi mer än väl detta åtagande.
Dessutom beslutade vi att öka utlåningen till
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EUR

18,7md 28,4md 19,1md
små och
medelstora
företag
till

till

infrastruktur

HÖJDPUNKTER under 2015

Efsi

Europeiska fonden
för strategiska
investeringar
under 2015
EIB-gruppen godkände och
undertecknade 126 projekt
EUR

7,5 miljarder i finansiering
inom Efsi

Mobiliserade EUR 50 miljarder i totala
investeringar

EUR

19,6 md
till

miljön

i 22 av 28 EU-länder
Klimat och miljön utgjorde
nästan
av EIB:s
godkända projekt

50 %

81 000 små och medelstora företag kommer

att dra nytta av EIF:s finansiering – stödet stärker
Europas ekonomi och skapar jobb
2015
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Dags för
innovation
EIB:s verksamhet inriktas på att ta
itu med Europas innovationsklyfta
gentemot USA och Japan – innan
det är försent.

EIB är fullt medveten om att det
finns ett akut behov av att åtgärda
årtionden av för låga investeringar
och att inte ha insett vikten av
innovation. Denna insikt ligger
bakom många av projekten i denna
verksamhetsberättelse.

I

nnovation är inte vad det brukade vara. Det
handlar inte längre enbart om att ta fram en ny
produkt. Det handlar också om hur du tillverkar
den. Molnbaserade kontrollsystem kommer snart
styra fabriker runtom i världen och på så sätt ut‑
nyttja stordriftsfördelar. Digitaliserade leveransked‑
jor kommer att fungera automatiskt dygnet runt.
Omvandlingen av tillverkningen till en digitalise‑
rad process är den drivande faktorn i dagens om‑
stöpning av affärsvärlden. Amerikanska företag har
en stor fördel i tjänstesektorn tack vare sina digitala
framsteg under de senaste tjugo åren, men Euro‑
pa har fortfarande ett visst försprång vad gäller till‑
verkningskunnande. Inom några år kommer också
tillverkningen att vara helt digitaliserad. Europas
tillverkningsindustri måste innovera snabbt ge‑
nom omfattande investeringar och vara mer öp‑
pen för nya tillvägagångssätt som medför större
risker – och högre potentiella avkastningar – eller
så finns det en verklig risk att Europa kommer efter
USA för generationer framöver.

6
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Amerikanska innovationer fick ett försprång gent‑
emot europeiska innovationer under 1990-talet,
vilket har medfört att företagen som dominerar di‑
gitala tjänster är amerikanska – Google, Amazon,
Facebook och Apple. Under åren efter finanskri‑
sen 2008 exponerades Europas bristande konkur‑
renskraft än mer. Ett av skälen till att ekonomin inte
återhämtade sig mer kraftfullt eller så snabbt som
i USA, var Europas långsiktiga brist på investeringar
i forskning, digitalisering och utbildning.
Det finns strukturella skäl till detta investeringsgap.
Medan USA till stor del fungerar som en enhetlig
marknad med ett språk, så är EU:s inre marknad ofull‑
bordad. Rörligheten på arbetsmarknaden hindras av
alla de språk som vi talar. Olika länder har fortfarande
olika regelverk för samma produkt. Vi har dragit enorm
nytta av integrationen, men EU är fortfarande långt
ifrån att vara en verkligt integrerad inre marknad.
Även Europas stora beroende av bankfinansie‑
ring är en nackdel för dess företag i fråga om

Hur EIB TÄNKER

Ett lån på 45 miljoner euro till
Polpharma, som är Polens största
läkemedelstillverkare, kommer att
finansiera forskning i ekonomiskt
överkomliga alternativ till nuva‑
rande läkemedelsbehandlingar

innovation. Innovation kräver ofta att någon iden‑
tifierar lovande affärsidéer och tar risker samt till‑
handahåller likviditet. Det är vad riskkapitalinves‑
terare gör, och USA har en mycket mer utvecklad
riskkapitalmarknad.
Investeringarna som behövs är enorma. En studie
av EIB:s ekonomer visar att EU behöver ytterligare
130 miljarder euro per år, för att möta EU:s mål att
använda 3 % av BNP till forskning och utveckling,
vilket skulle göra att vi kommer närmare andelen
som andra ledande ekonomier investerar i FoU.
Dessutom behöver Europa: 90 miljarder euro per
år för att hålla jämn takt med avancerad tillverk‑
ningsteknik, 35 miljarder euro per år för att matcha
USA:s riskkapitalfinansiering, 10 miljarder euro i ut‑
bildningsanläggningar med absolut senaste teknik
och 65 miljarder euro för att uppnå EU‑målen för
bredband, datacentralers kapacitet och it‑säkerhet.

svaret. Inget EU‑land kan möta utmaningen en‑
sam. EIB är ledande när det gäller att finansiera
innovation. Bankens utlåning till innovativa projekt
uppgick till ett rekordstort belopp på 18,7 miljar‑
der euro förra året, jämfört med mindre än 10 mil‑
jarder euro under 2008. Alla dessa investeringar är
strategiska.
Vi söker efter innovation i varje projekt som ban‑
ken utvärderar. På så sätt hoppas vi att innovation
blir en vana för europeiska företag.

Om någon undrar varför Europa behöver integre‑
ras mer, så är omfattningen på denna utmaning
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Vi stöder

dig

EIB stöder innovativa industrier när
det är svårt för dem att hitta privat
finansiering och fortsätter att stödja
dem tills dess att industrierna har
mognat

C

estas solcellsanläggning, som invigdes i de‑
cember, producerar ren energi som motsva‑
rar åtminstone en tredjedel av hushållens
förbrukning i närliggande Bordeaux. Idrifttagning‑
en av anläggningens en miljon solpaneler är ock‑
så en milstolpe för klimatvänlig energi: Cestas är
det första stora solcellsprojektet som verkligen kan
konkurrera med kraftverk som eldas med fossila
bränslen.
Det är höjdpunkten på en lång väg för solenergi‑
industrin. Tillväxten var långsam varje år under
1990-talet och under större delen av 2000-talets
första årtionde. Men teknisk utveckling och ök‑
ande storskalefördelar medförde en stark tillväxt.
Solenergikapaciteten är nu nio gånger större än
vad den var 2009. Under hela den här tiden var EIB
med.
”Cestas är det första stora solcellsprojektet vi ser
som är konkurrenskraftigt med ett fossilt bränsle
alternativ,” säger David González García, chefs‑
ingenjör på EIB:s avdelning för förnybar energi.
”Kostnaderna har sjunkit under femton år och nu
finns det större utbud, standardiserad utrustning,
och stora skalfördelar.”

Härnäst havsbaserad vindkraft
och koncentrerad solenergi
EIB har ofta tagit sig an solcellsprojekt som inte att‑
raherade tillräckligt med privata investeringar. Det
bidrog till att finansiera forskningen som i slutän‑
dan har gjort att industrin nu är ett ekonomiskt bär‑
kraftigt investeringsalternativ. EIB:s tillvägagångs‑
sätt liknar det som används i andra, mindre mogna

8
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Belwind vindkraftspark,
46 km utanför belgiska kusten

sektorer inom förnybar energi där banken har gjort
stora investeringar i brittiska, tyska och belgis‑
ka havsbaserade vindkraftsparker och det mycket
stora koncentrerade solkraftsprojektet i Ouarzaza‑
te i Marocko, som beräknas tas i drift under 2016.
Havsbaserad vindkraft och koncentrerad solener‑
gi producerar för närvarande en relativt liten an‑
del av världens elektricitet, men utvecklingen av
solceller visar på en lovande väg för dem att följa.
Cestas, en stad med 16 000 invånare på slätter‑
na mellan Bordeaux och Atlantkusten, har som‑
martemperaturer på upp till 42°C och solen skiner
mycket. Neoen, ett företag som fokuserar på förny‑
bar energi, byggde sin solenergianläggning som är
den största i Europa, till större delen under 2015.
”Solcellsenergi är nu verkligen konkurrens‑
kraftig,” säger Céline Lauverjat, som är direktör

Vad EIB GÖR

Industrin för havsbaserad
vindkraft skulle inte ha kommit
igång utan EIB:s närvaro

ansvarig för investeringar hos Mirova Renewable
Energy Funds i Paris. ”Det är en avgörande stund
för solcellsindustrin.”
Mirovas Eurofideme III, som är en investerings‑
fond på 180 miljoner euro, har investerat 30 mil‑
joner euro i Cestas projekt på 285 miljoner euro.
I praktiken innebär det att EIB har en kapitalan‑
del, i och med att banken är en investerare i Euro‑
fideme III. EIB beviljade också ett lån på 42 miljo‑
ner euro till en fransk bank som finansierar Cestas.

Transaktioner som behöver både
ingenjörer och bankfolk
För att förstå utvecklingen av havsbaserad vind‑
kraft är det viktigt att förstå den roll som EIB har
spelat i att stödja innovation. Industrin kunde

mycket lätt ha gått under 2008, när den globala fi‑
nansiella krisen gjorde att investerare blev riskobe‑
nägna. Trots att landbaserade vindkraftsparker var
relativt väl utvecklade, så var havsbaserad teknik
fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede. EIB klev in
när det inte längre fanns några privata investering‑
ar. ”Affärsbanker var väldigt tveksamma att bära ris‑
ken,” säger Alessandro Boschi, chef för EIB:s avdel‑
ning för förnybar energi. ”Industrin för havsbaserad
vindkraft skulle inte ha kommit igång utan EIB:s
närvaro.”
Året 2008 skulle definitivt ha varit en riskfylld tid
för att investera i Belwind, ett belgiskt projekt för
att bygga Europas största vindkraftspark 46 km
utanför Zeebrugges kust på 37 meters djup. ”Det
fanns inget privatkapital på grund av den finansiel‑
la krisen,” säger Melchior Karigl, lånehandläggare
på EIB.

2015
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Karigl och hans kolleger var däremot imponera‑
de av teknologin som möjliggjorde för Belwind att
sänka grunden på havsbotten djupare än något
annat projekt hade gjort vid den tidpunkten – och
också av modet bakom planen att bygga 55 tur‑
bintorn på en 17 kvadratkilometers stor yta. EIB
finansierade Belwind med ett belopp på 300 mil‑
joner euro, vilket motsvarade halva projektkostna‑
den. Belwind producerar idag tillräckligt med el för
att försörja 160 000 hem i Belgien.
Sedan dess har EIB arbetat med stora havsbaserade
projekt över hela Europa, i synnerhet i Storbritan‑
nien, Nederländerna och Tyskland. Banken över‑
väger även en investering i ett innovativt flytande
vindparksprojekt i Portugal. EIB har finansierat cir‑
ka två tredjedelar av all europeisk havsbaserad
vindkraftskapacitet. EIB:s senaste stora transak‑
tion i september gällde ett lån på 425 miljoner brit‑
tiska pund till Galloper Wind Farm, som är belägen
27 km utanför Suffolks kust, och som kommer att
omfatta 140 turbiner. Galloper finansieras inom
Europeiska fonden för strategiska investeringar.

När mindre projekt är bra
Framtiden för förnybar energi handlar inte bara om
väldigt stora projekt i industriländer. Solceller, till
exempel, har en fördel över vissa andra förnybara
energikällor – de kan göras mindre. Då det är osan‑
nolikt att du installerar en 90 meter hög vindturbin
i din trädgård kan du mycket väl sätta några sol‑
paneler på ditt tak. Denna anpassning gör solkraft
mycket attraktiv i avlägsna delar i världen där det
inte finns något alternativ till elkraft.
”Solenergi ökar kraftigt på platser där det inte finns
något kraftnät,” säger Sophie Jablonski, ingenjör
hos EIB. ”I afrikanska byar är den enda alternativa
ljuskällan, exempelvis, fotogenlampor som är dyra
och röken är giftig.”
De stora skalfördelarna i stora europeiska solener‑
giprojekt har fått ner priset på solcellspaneler så
långt att de kan nu köpas av enskilda familjer i av‑
lägsna områden. ”Ju mer stora solcellsprojekt du
har som det i Bordeaux, desto större blir effekten
på tillverkningskostnaden för solenergiutrustning
från fabriker i Kina,” säger Michael Gera, delägare

10
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i Energy Access Ventures, ett av de fondföretag
som backas upp av EIB. ”Ett stort projekt i Bor‑
deaux kommer att leda till fördelar för små projekt
i Afrika.”
De småskaliga projekten som stöds av EIB är:
P
 amiga (Participatory Microfinance Group for
Africa): EIB lånar ut 4 miljoner euro till en fond
som i sin tur lånar ut till mikrofinansföretag
i Afrikas landsbygdsområden. Dessa företag ger
lån till människor som köper solpaneler (samt in‑
vesterar i faciliteter för bevattnings- och dricks‑
vatten). Fonden är verksam i ett antal afrikanska
länder, bland annat Benin, Burkina Faso, Kame‑
run, Kenya, Madagaskar, Senegal, Tanzania och
Togo.
E nergy Access Fund: EIB har investerat 10 miljo‑
ner euro i kapital i fonden, som lånar ut till ny‑
startade företag som tillhandahåller energi
i östra Afrika. Fonden syftar till att leverera på‑
litlig elektricitet till en miljon låginkomsttagare
i landsbygdsområden och delvis urbaniserade
afrikanska områden söder om Sahara.
”Afrikansk mikrofinansiering måste vara grön
och tillgänglig för alla, för att vara hållbar och an‑
svarsfull,” säger Pamigas VD Renée Chao‑Béroff.
”Solceller är mycket viktiga i denna gröna
mikrofinansekonomi.”
Den globala uppvärmningen känner inte av någ‑
ra nationella gränser. Som tur är för energikunder
i Bordeaux och Benin, så gör inte EIB det heller.

Ett stort
projekt i Bordeaux kommer
att leda till fördelar för
små projekt i Afrika.

Vad EIB GÖR

En liten
solcellspanel för
ett hem i Tanzania

2015
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INNOVATION
för konkurrenskraft
Europas framtid beror på dess förmåga att innovera. Konkurrensen med USA och
andra större ekonomier är hård, där industrin går mot digitaliserade
tillverkningsmetoder. Investeringar i detta offentliga politiska mål för banken är
absolut nödvändiga. Det är därför som innovation är ett kriterium för Efsi‑lån.

7
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med projekt inom
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Total lånevolym för FUI
i den privata sektorn
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Över

50

företag i den
privata sektorn
erhöll stöd
till FoU

75
42
27
Innovation

Utbildning
och
vidareutbildning

Forskning
och
utveckling

INNOVATION
för konkurrenskraft

För att nå EU:s mål för bredband,
datacentralers kapacitet och
it‑säkerhet krävs 65 miljarder euro
per år. EIB undertecknade många
transaktioner under 2015 som
lägger grunden

15,3 miljoner nya eller uppgraderade
digitala förbindelser
Telecom Italia EUR 500 miljoner
… 7 miljoner hushåll
Nord-Pas-de-Calais EUR 147 miljoner

Orange Polen EUR 190 miljoner

Niedersachsen EUR 150 miljoner

Finland och Estland

EUR 150 miljoner

Alsace 380 000 förbindelser

Hessen EUR 150 miljoner

Malta Telecom EUR 30 miljoner

2015
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Innovationer ramlar inte ner från himlen.
Någon måste komma på dem och utveckla
dem. Dagens studenter kommer att
utveckla morgondagens innovationer. Men
Europa släpar efter USA, som satsar dubbelt
så mycket per student i högre utbildning.
EIB:s lån syftar till att vända trenden. Under
2015 beviljade banken sitt största lån till ett
universitet någonsin på 278 miljoner euro
till vetenskapliga forskningsanläggningar
vid Oxfords universitet. Runtom
i Europa drar 1,45 miljoner studenter
nytta av EIB‑lån.

Jorge Fernández Quesada, en 22-åring som
studerar design av medicinsk utrustning och
entreprenörskap från Malaga, var en av de första
studenterna som erhöll ett lån för sina studier på
masternivå inom Erasmus+, som är ett EU‑program
som förvaltas av EIF. Programmet ger lån till
spanska masterstudenter som studerar utomlands
och till andra européer som studerar på masternivå
i Spanien. Erasmus+ täcker utbildnings- och
levnadskostnader och återbetalningar på lånen
påbörjas först ett år efter avslutad examen. Jorge
fick sitt lån från MicroBank, den sociala delen av La
Caixa, för ett ettårigt masterprogram vid Imperial
College i London. Erasmus+ beräknas låna ut cirka
3 miljarder euro till 200 000 studenter fram till 2020.

14
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INNOVATION
för konkurrenskraft

Bli smart

Efsi

Janet Thickpenny med
sin smarta mätare
hemma i Wales

Smarta mätare hjälper konsumenter att kontrollera sina energiräkningar

N

veta hur mycket hon spenderar genom att hålla ett
noga öga på hennes förbrukning. ”Du skulle bli för‑
vånad om du visste hur mycket energi som en vat‑
tenkokare använder”, säger hon.

Hon har slutat med sådant slöseri sedan hon fick en
smart mätare installerad i sitt hem i Barry, en kust‑
stad i Wales. Den smarta mätaren med sin inbygg‑
da display visar nu henne vilken effekt användning‑
en har på hennes elräkning. Den låter henne också

Tiotals miljoner smarta mätare håller på att instal‑
leras i Europa. Den brittiska regeringen har sagt att
varje hem ska ha en smart mätare senast i slutet av
2020. Det brittiska införandet av smarta mätare
kommer att innebära omkring 53 miljoner nya
el- och gasmätare, motsvarande en investering
på 10 miljarder brittiska pund. Smarta mätare

är Janet Thickpenny tidigare ville ha en kopp
kaffe, tryckte hon bara på knappen på sin
vattenkokare. Ofta höll hon på med någon‑
ting annat, när vattnet värmdes upp. När hon kom
ihåg sitt kaffe, hade vattnet svalnat och hon behöv‑
de koka upp vattnet igen.
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Verksamhetsberättelse

15

Efsi
i Storbritannien mäter hur mycket el och gas som
konsumenten använder i realtid, vilket i sin tur
uppmuntrar konsumenten att minska förbrukning‑
en. Det hjälper konsumenter som vill minska sin
energiförbrukning och potentiellt leder det också
till minskade koldioxidutsläpp.

Smarta pengar
Europeiska investeringsbankens största lån som un‑
dertecknades inom Europeiska fonden för strategis‑
ka investeringar (Efsi) gick till smarta mätare förra
året. Med stöd från Efsi kommer Europeiska investe‑
ringsbanken att låna ut cirka 500 miljoner euro till ett
projekt för smarta mätare på 1,4 miljarder euro som
hanteras av Calvin Capital, ett brittiskt företag som fi‑
nansierar och sköter installationen av nya mätare på

Det är en stor affär,
men i slutändan leder
vår närvaro till att marknaden
kan känna sig komfortabel med
riskerna och det säkerställer att
projektets ekonomi håller.
uppdrag från energileverantörer. Efsis övergripande
mål är att mobilisera 315 miljarder euro i nya investe‑
ringar inom EU fram till 2018 med ursprungligt kapi‑
tal från EIB och Europeiska kommissionen.
När ett brittiskt energibolag installerar en smart
mätare, har konsumenten ingen skyldighet att
stanna kvar som kund hos energibolaget på lång
sikt. Närsomhelst efter att den nya smarta mätaren
är installerad kan kunden besluta att flytta till en
annan energileverantör och energibolaget kan då
ha svårigheter att få tillbaka investeringskostnaden
för mätaren. Calvin Capital är van att hantera kun‑
der som byter leverantör, s.k. ”churn”, eftersom fe‑
nomenet är känt inom energiindustrin. Calvin har
finansierat köp och installation av mer än sex miljo‑
ner mätare, inklusive mer än en miljon smarta mä‑
tare, sedan 2002. Denna enskilda Efsi‑transaktion
omfattar ytterligare sju miljoner smarta mätare.
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Modellen som företaget valde för EIB:s transaktion
tar bort effekten av ”churn” från energileverantö‑
ren. Istället för att energibolaget äger mätaren, och
därför måste hantera kunder som säger upp sina
abonnemang, så är det Calvin som äger mätaren.
Med EIB:s stöd tillhandahåller företaget i Manches‑
ter en lösning som fungerar oavsett vilken energi‑
leverantör som konsumenten väljer.

Ekonomin håller
EIB tillhandahöll lånet inom Efsi för att visa sitt stöd
för den modell som Calvin använder. Stödet är av‑
sett att dra till sig andra investerare inom sektorn
och bidra till att energiindustrins infrastruktur mo‑
derniseras. Inom Efsi kunde EIB också öka stor‑
leken på sitt lån utöver det maximibelopp som
banken annars skulle ha kunnat låna ut inom sin
normala låneverksamhet.
”Det är en stor affär, men i slutändan leder vår när‑
varo till att marknaden kan känna sig komfortabel
med riskerna och det säkerställer att projektets
ekonomi håller,” säger Peter Jacobs, EIB:s chef för
projektfinansiering.

En mall att använda
Janet Thickpennys smarta mätare uppmuntrade
verkligen hennes döttrar att bli mer uppmärksam‑
ma på sina energiförbrukningar. ”Den piper för att
varna oss när vi använder mer energi än normalt,”
säger hon. ”Det får min yngsta dotter att springa
runt i huset och koppla ur saker.”
Mycket arbete och investeringar återstår för att
färdigställa den brittiska regeringens införande av
smarta mätare. Men det är också en del av Efsis roll,
dvs. att hjälpa till att skapa drivkrafter för nya in‑
riktningar i strategiska ekonomiska sektorer.
Arbetet fortskrider. Efter att EIB nu har beviljat lå‑
net till Calvin och undertecknat andra avtal för att
finansiera installationen av 13 miljoner smarta
mätare inom Europeiska unionen förra året, säger
Peter Jacobs på EIB att han har kontaktats av ett
antal andra brittiska företag för att göra liknande
transaktioner.

INNOVATION
för konkurrenskraft

Innovation för liv
Finansieringsinstrumentet InnovFin infektionssjukdomar
finansierar de tidiga utvecklingsstadierna som är förenade med hög risk
för vacciner, behandlingar och medicinsk utrustning. Dess första lån på
10 miljoner euro gick till det svenska bioteknikföretaget Cavidi för att utveckla
ett testinstrument som övervakar om aids‑patienter har blivit resistenta till
sina läkemedel. Testinstrumentet, en s.k. ”viral load monitor” som kallas Ziva av
företaget, kommer att finnas på marknaden i slutet av 2016. Av de 35 miljoner
människor med hiv i världen, finns 34 miljoner i fattiga länder som inte har
avancerade laboratorier för att övervaka aids‑läkemedel. ”De har helt enkelt inte
tillgång till diagnostik,” säger Andrew Oldfield, som är direktör hos Cavidi. Snart
kommer även en sjuksköterska vid en avlägsen klinik att kunna ta ett blodprov,
köra det genom Ziva och få ett resultat. ”Som ett litet företag med en ny teknik
har EIB:s stöd varit avgörande,” säger Oldfield. ”Vi har nu stora möjligheter att
introducera testinstrumentet på marknaden och verkligen hjälpa människor.”
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Då de flesta européer arbetar i små och medelstora företag är stödet till denna sektor
ett mycket viktigt mål. Dessutom genererar små och medelstora företag innovativa
idéer. För att Europa ska kunna vara konkurrenskraftig behövs investeringar i små och
medelstora företag.

18

Verksamhetsberättelse

2015

EUR

d
m
4
,

till små

och
medelstora företag

Att satsa stort på
SMÅ och MEDELSTORA FÖRETAG

Under 2015 har EIB
tillhandahållit lån som bidrar
till att skapa och trygga
4,1 miljoner arbetstillfällen
i europeiska små och medel‑
stora företag samt medelstora
börsnoterade företag

Under 2015 har EIF
fördubblat sina transaktio‑
ner för små och medelstora
företag till 85 kapital- och
119 garanti- och mikrotrans‑
aktioner värda 6,96 miljar‑
der euro och som mobiliserade

26,89 miljarder euro

avsatt 29 % av sin finansie‑
ring till små och medelstora
företag

genomfört 25
riskkapitaltransaktioner på totalt
812 miljoner euro som kommer att
mobilisera 3,4 miljarder euro

stött 13 % fler små och
medelstora företag

undertecknat garantier
och mikrofinansierings‑
transaktioner som låg

29 % över målet
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Garanti för tillväxt i Spanien
och på Malta
EIB, EIF och Europeiska kommissionen
undertecknade transaktioner med Spanien
och Malta för förvaltning av program som har
till syfte att öka små och medelstora företags
tillväxt i dessa länder. EIF kommer att garantera
lån till finansiella mellanhänder och täcka 50 %
av förluster på deras lån till små och medelstora
företag. Mellanhänderna kommer i sin tur att
bevilja lån med lägre ränta. I Spanien förväntas
programmet generera 3 miljarder euro
i finansiering i 16 regioner i landet. Programmet
förväntas stödja 60 miljoner euro i finansiering
till små och medelstora företag på Malta.

Energieffektivitet för
småföretag
Instrumentet för
privat finansiering för
energieffektivisering
(PF4EE) som är ett nytt
samarbete mellan EIB och
Europeiska kommissionen,
finansierar små
energieffektivitetsprojekt
som administreras
av lokala banker. De
första transaktionerna
undertecknades
i Tjeckien, Spanien och
Frankrike. Banken siktar
på cirka 250 miljoner euro
i utlåning under PF4EE
varje år, och att ingå avtal
med 10 till 15 banker.
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Franska ministern Ségolène Royal vid
undertecknandet av PF4EE‑transaktionen med
Crédit Coopératif

Att satsa stort på
SMÅ och MEDELSTORA FÖRETAG

När Rhen fyller på sina bifloder

Efsi

Det var
ett utmärkt år… Efsi
gjorde det möjligt.

Sebastian Wilbs
vid sin fabrik nära Düsseldorf

Hur Europas stora investeringsplan når ut till småföretag

F

loden Düssel ringlar sig runt byn Gruiten. Den
delar sedan upp sig i fyra olika åar som ring‑
lar sig ner till floden Rhen. En karta över dessa
sista, invecklade sträckningar av den lilla floden ser
nästan ut som ett diagram över lånet som Simone
Wilbs och hennes make Sebastian erhöll för att fi‑
nansiera sitt familjeföretag i Gruiten, med en in‑
vecklad struktur av garantier och motgarantier. De
stora EU‑institutionerna och tyska bankerna som
ligger bakom lånet anser att, precis som den lilla
floden fyller på den stora floden, måste småföretag
som Simones och Sebastians metallgjuteri överleva
för att den större ekonomin ska kunna växa.

Det gör att livlinan som familjen Wilbs erhöll är vik‑
tig utöver att det ger en inkomst för den lilla grupp
människor som arbetar i deras företag – även om det
är avgörande i deras fall. ”Om vi inte hade fått lånet
så hade vårt företag gått under,” säger Simone, som
arbetar tillsammans med sin make, två heltidsanställ‑
da (inklusive hennes svåger), och tre deltidsanställda,
varav en är grundaren till företaget, hennes pappa.
”Det är inte något stort företag. Det är ett familje
företag. Men vi måste fortfarande ha pengar i slu‑
tet av månaden för att betala våra anställda, med‑
an vi väntar på att kunderna betalar oss.”
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Efsi

Snabba ryck för Efsi
EIF, som hjälpte till att finansiera paret Wilbs med
en kredit på 30 000 euro, främjar finansiering för
små och medelstora företag runtom i Europa.
Sedan 2015 har Cosme‑programmet, som förvaltas
av EIF för Europeiska kommissionens räkning, dra‑
git nytta av stöd från Efsi. Det gör att Cosme‑pro‑
grammet kan dubblera lånevolymen som det ga‑
ranterar och gör det möjligt för EIF:s motparter att
låna ut eller garantera pengarna dubbelt så snabbt.
EIF:s andel i Efsi bör mobilisera 75 miljarder euro
i finansiering till små och medelstora företag. Låt
oss säga att Rhen hjälper många små Düssel att flö‑
da in i Rhen.
Målsättningen är att banker som lånar ut till småfö‑
retag ska behöva oroa sig mycket mindre över lånets
risk, då Cosme överför en stor del av risken till EIF
med uppbackning från Efsi. Givetvis ökar det san‑
nolikheten för att banken beviljar lånet – och det
är bra för småföretag. ”Denna slags kredit spelar en
avgörande roll för helt nystartade företag och nya fö‑
retag,” säger Lars Testorf, vicepresident för lånepro‑
dukter hos KfW i Frankfurt. ”Utan programmet skulle
många småföretag ha fått ”Nej” från sin bank.”
Under 2015 undertecknade EIF en transaktion med
KfW för att garantera lån på 1 miljard euro till ny‑
startade företag i Tyskland fram till 2018. Över
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20 000 tyska nystartade företag kommer att kun‑
na dra nytta av den. Utan Efsi skulle EIF inte ha
haft resurser i sitt Cosme‑program att kunna ge‑
nomföra en sådan transaktion under 2015.

Avhjälpa brister på marknaden
Det är svårt för småföretag i Europa att få lån. Banker
har mycket pengar tillhands, men ser småföretagen
som mer riskfyllda än de större företagen. Efsi syf‑
tar till att få banker och privata investerare att kän‑
na sig säkrare att använda sina pengar. Det är viktigt
i Tjeckien, där EIF undertecknade en transaktion i au‑
gusti 2015 för att tillhandahålla motgaranti för garan‑
tier från den statliga utvecklingsbanken ČMZRB. ”Det
finns tillräckligt med likviditet men bankerna kräver
säkerheter, och det saknas,” säger Lubomir Rajdl, vice
verkställande direktör vid banken i Prag. ”Vårt pro‑
gram avhjälper verkligen en brist på marknaden.”
I slutet av 2015 hade ČMZRB redan garanterat lån
till 400 småföretag. ”2015 var ett utmärkt år,” säger
Rajdl. ”Cosme‑garantin som backades upp av Efsi
möjliggjorde detta.” Inom de närmaste två åren räk‑
nar Rajdl med att programmet kommer att stödja
lån på totalt 160 miljoner euro till 1 400 småföretag.
En av ČMZRB:s första garantier var för ett lån på
92 500 euro till OVEX Plus, ett avfallshanteringsfö‑
retag i Ostrava, som är Tjeckiens tredje största stad.
Med lånet och en del av sina egna pengar köper

Att satsa stort på
SMÅ och MEDELSTORA FÖRETAG

Efsi
OVEX en ny teknik som gör det möjligt att damm‑
fritt lagra aska från energi-, kol- och metallindustrin
i regionerna Mähren och Schlesien. Det är viktigt
i en region där luftkvalitén är allvarligt påverkad av
industriproduktion. ”Tekniken hjälper oss att stär‑
ka vår ställning på el- och energimarknaden på ett
hållbart och effektivt sätt,” säger OVEX VD Miroslav
Olszovy. ”Den nya tekniken har också positiva mil‑
jöaspekter som är viktigt, särskilt i vår region.”

… och även utmed Donau
Dessa små lån ökar Efsis täckning till alla hörn av
Europa. På den bulgariska flodstranden av Do‑
nau sköter Georgi Dikov en fabrik som tillverkar
byggnadsställningar och utrustning för byggoch anläggningsarbeten. Han erhöll ett lån på
34 000 euro från Cibank i Sofia för att köpa en be‑
gagnad skördetröska från Tyskland. ”I Bulgarien är
det bra att ha mer än en inkomstkälla,” säger Dikov,
som har 45 anställda i sin fabrik och fem andra på
en 100 hektar stor jordbruksmark. ”Om det inte går
bra för en affärsverksamhet, så stöds den av den
andra tills dess att affärerna går bättre.”

månniskor som inte har någon utbildning och de
blir specialister tack vare mig,” säger Dikov.
Cibanks första 104 lån inom Efsi‑garantin upp‑
gick till 17,7 miljoner euro. I slutet av programmet
på 100 miljoner euro, räknar Cibanks anställda
med att stödja 700 små och medelstora företag
i Bulgarien.
Oavsett om det är på Rhens eller Donaus flodsträn‑
der, så håller Efsis stöd till Cosme‑programmet
redan igång Europas ekonomi.

Om vi inte hade
fått lånet så hade
företaget gått under.

Dikovs företag ligger i Oryahovo, en stad med
5 000 invånare där arbetslösheten är högre än ge‑
nomsnittet i Bulgarien och lönerna är hälften av
det nationella genomsnittet. Det är ett område
med relativt få välutbildade arbetare. ”Jag lär upp
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Att hitta en

finansiell livlina
För flyktingar är mikrolån ofta det enda sättet att få finansiering

N

är Said al‑Obaidi studerade till ingenjör i Irak,
utvecklade han en metod för att sända kryp‑
terade meddelanden mellan opponenter till
Saddam Husseins regim. När den underjordiska
gruppen upptäcktes 1992 blev vissa av al‑Obaidis
medkonspiratörer avrättade och vissa sattes i fäng‑
else på livstid. Saddam fängslade al‑Obaidi i det
ökända Abu Ghraib‑fängelset under fyra år. Efter
att diktatorn avsattes så flydde al‑Obaidi det sekte‑
riska våldet i sitt hemland.
Han lyckades ta sig till Belgien som flykting där han
beslutade sig för att starta ett företag som reparerar
bärbara datorer. Banker nekade att låna ut 3 000 euro
som han behövde för att hyra en affär. Han vände sig
då till microStart, som är ett företag i Bryssel som till‑
handahåller företagslån som kan vara så små som
500 euro. Al‑Obaidis affär på grönskande boulevard
Anspach i centrala Bryssel har blivit en framgång tack
vare flera lån från microStart och hans hårda arbete.
”Det finns väldigt snälla människor hos microStart.
Jag kände att de var mina vänner redan innan de gav
mig lånet,” säger al‑Obaidi.
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Det finns få finansieringsalternativ när flykting‑
ar som al‑Obaidi bosätter sig i ett nytt land. Även
migranter inom EU får i ökande grad avslag vid
bankernas automatiserade förfaranden för hand‑
läggning av lån då de saknar bakgrundsuppgifter.
Därför utvidgade EIF sitt mikrofinansieringspro‑
gram under 2015, genom att underteckna avtal
med sex mikrolångivare runtom i Europa för att till‑
handahålla garantier som kommer att frigöra lån
på totalt 237 miljoner euro till 20 000 småföretag.
Med många flyktingar som anländer från Mel‑
lanöstern och den kraftiga tillströmningen av ar‑
betare som söker stabila inkomster inom EU, har
dessa lån blivit allt viktigare för Europas ekono‑
miska framtid. Redan rapporterar mikrolångivare
att så mycket som 70 % av deras kunder är födda
utomlands.

Skyddad från ockrare
”Många av de människor som får flyktingstatus
kommer att bli kunder hos mikrofinansieringsfö‑
retagen,” säger Faisal Rahman som är grundare av

Att satsa stort på
SMÅ och MEDELSTORA FÖRETAG

Jag kände att de var
mina vänner redan innan
de gav mig lånet.

Fair Finance, ett företag inom social finansiering
i London som backas upp av en EIF‑garanti. ”Bland
de övriga är det många som kommer att arbeta
i småföretag som har erhållit mikrolån.” Fair Finan‑
ce och andra sociala långivare arbetar för att räd‑
da småföretagen från att hamna i klorna på långi‑
vare som tar ut ockerräntor. Skillnaden mellan hur
mycket pengar småföretagen behöver och belop‑
pet som bankerna lånar ut till dessa beräknas vara
2 miljarder brittiska pund årligen.
Mikrolån utgör det enda verkliga hoppet för
många flyktingar. Ta till exempel Vardan Babayan,
som framgångsrikt introducerade armenisk mat
på en plats där mat tas på allvar – Florens i Tosca‑
na. Han flydde från Armenien under en period
av inbördes konflikter och flyttade från Ryssland

till Ukraina och därefter till Österrike, innan han
kom till Italien. Han fick avslag från lokala banker
och var arbetslös under ett år i Florens, men han
fann till sist PerMicro, som är ett mikrokreditföre‑
tag verksam i hela Italien. Babayan fick ett lån på
25 000 euro, som han använde för att starta en res‑
taurang som serverar traditionell armenisk mat.
”Det var min chans att öppna en liten del av Arme‑
nien i Italien och att känna mig som hemma,” säger
han. ”Jag hade inga andra alternativ. Jag hade inte
någon plan B.”

Bli accepterade och erkända
De som flyr politisk oro letar inte alltid efter små
lån. Det svenska statsägda Almi som finansierar
småföretag, lånade ut 1,5 miljoner euro till två brö‑
der från Pakistan som utvecklade en teknik för att
tillverka plank från skal av ris. Nasir Gill hade redan
flyttat till Europa för att arbeta med exportförsälj‑
ningen för broderns företag Green Plank, när det
politiska våldet bröt ut i Pakistan under 2009. Hans
bror Jamshaid, som stannade i Lahore för att skö‑
ta företagets tillverkning, blev alltmer frustrerad
över korruptionen, särskilt när tjänstemän från ett
lokalt elbolag hotade att stänga av elen till före‑
taget om han inte betalade mutor. Sista droppen
kom när lag och ordning bröt samman, och Jams‑
haid rånades av beväpnade tjuvar. ”Det var en mar‑
dröm där,” säger Nasir, som nu bor i Malmö. ”Här är
vi accepterade som människor och entreprenörer.
Där var vi inte accepterade alls.”
”Accepterade” är det rätta ordet. Under 2015 mottog
bröderna Gill, som har svenskt uppehållstillstånd,
priset Årets nybyggare från HMK Carl XVI Gustaf.
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INFRASTRUKTUR
för ett uppkopplat Europa
Affärer är globala. Europas företag måste vara förbundna – med varandra och med
resten av världen – om de ska kunna konkurrera. EIB finansierar tekniken som gör att
våra städer fungerar bättre och kopplar ihop dem med moderna transportlänkar.
Men ekonomisk framgång är också beroende av god hälsa. Vi stöder
hälsovårdsinfrastruktur som förbättrar alla européers livskvalitet.

med projekt
inom
29

Konkurrenskraftig och
säker energi

33
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INFRASTRUKTUR
för ett uppkopplat Europa

Elproduktionskapacitet

2 828 MW
94 % förnybar energi

30 904 km kraftledningar
uppförda eller upprustade

20,8 miljoner fick tillgång
till rent dricksvatten

19,9 miljoner fick tillgång till
förbättrade sanitära tjänster

Minskad risk för översväm‑
ning för 2,5 miljoner

EIB‑finansierade projekt levererade
el till 2,34 miljoner hushåll

3,17 miljoner fick
tillgång till ny eller
upprustad stadsinfrastruktur

Ytterligare 380 miljoner
passagerare transporterade

185 312 sociala eller
billiga bostäder byggdes
eller moderniserades

Förbättrade hälsovårdstjänster
för 9,8 miljoner
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Efsi

Italien på spåret
EIB:s finansiering på 300 miljoner euro till nya tåg som ska trafikera regionerna Lazio, Toscana, Veneto,
Piemonte och Ligurien är ett bra exempel på hur Efsi innebär att banken kan sätta en kvalitetsstämpel
på ett bolag för privata investerare. Pengarna används av EIB för att köpa obligationer som emitteras av
Ferrovie dello Stato, det italienska statliga järnvägsföretaget. Ferrovie dello Stato för över behållningen
från försäljningen till sitt dotterbolag Trenitalia, som i själva verket köper tågen. Investerarna behövde
en tydlig signal om stöd för Ferrovie dello Statos obligationslån, eftersom bolaget eventuellt kommer
att delvis privatiseras. Efsi‑lånet visade att bolaget kommer att få stöd från EIB under den eventuella
övergångsperioden – en åtgärd som mottogs väl av marknaden och innebar att Trenitalia kunde fortsätta
att uppdatera sitt rullande materiel.
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INFRASTRUKTUR
för ett uppkopplat Europa

Underjordiskt
När temperaturen om vinter sjunker till minus 25°C
gör den finska staden Esbo reklam för att den är en
utmärkt plats för promenader med snöskor i den
närliggande nationalparken, besök i den lokala
isträdgården och slädfärder genom skogen dragna
av en grupp siberian huskies. Det vintriga sagolan‑
det har emellertid nackdelar när det gäller rening
av avloppsvatten, huvudsakligen på grund av att
slammet och den utrustning som används för att
rena det fryser och måste värmas upp, vilket med‑
för avsevärda kostnader.
Lösningen på problemet är ett projekt på 371 mil‑
joner euro som finansieras med 200 miljoner euro
från EIB och går ut på att bygga en anläggning för
rening av avloppsvatten i berget i Blombacken,
strax väster om Esbo. ”Inuti berggrunden är tem‑
peraturen mycket behaglig,” säger Jukka Piekkari,
direktör vid Helsingforsregionens myndighet för
miljötjänster, som bygger anläggningen. ”Det är
helt magiskt där.”

Anläggningen i Blombacken ska ersätta en utom‑
husanläggning som byggdes 1963 och dubbla sin
kapacitet för att rena avloppsvatten från 550 000
personer. Även om delar av anläggningen kommer
att ligga ovan jord – huvudsakligen administration
och lagring av biogas – kommer all rening att ske
inne i berget. Det gör också att den kringliggande
skogen kan bevaras som är livsmiljö för den känsli‑
ga sibiriska flygande ekorren.
Från avloppsslammet kommer den nya anlägg‑
ningen också att återvinna
3
 00 ton fosfor per år för gödningsmedel,
y tterligare 300 ton kväve per år
för gödningsmedel och
m
 etan för att alstra tillräckligt
med el för 20 000 hushåll.
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Inte Jacques Brels hamn
i Amsterdam
När Jacques Brel skrev sin ballad om
sjömännen i Amsterdam anlöpte fartygen
hamnen via slussen Noordersluis, som
byggdes 1929. Det gör de fortfarande,
men snart kommer de att använda en ny
och mycket större sluss. EIB:s finansiering
på 165 miljoner euro till havsslussen
vid IJmuiden kommer att ge tillträde till
Amsterdams hamn, Europas fjärde mest
anlitade, och Nordsjökanalen via världens
största sluss – 500 meter lång, 70 meter
bred och 18 meter djup.

Energisäkerhet för Baltikum
Amber Grids 110 km långa pipeline för gas, som finansierats med 28 miljoner euro
från EIB, förbinder Litauens hamn i Klaipeda med landets huvudsakliga gasnät.
Den här vägen kommer flytande naturgas att kunna levereras per fartyg via
gasledningen till övriga Litauen, liksom till Lettland och Estland. För länder
som nu är beroende av ryska gasleveranser är det ett viktigt steg i riktning
mot energisäkerhet.
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INFRASTRUKTUR
för ett uppkopplat Europa

Akut behov

Efsi

Hur EU‑programmet för att förbättra Europas ekonomi finansierar
Storbritanniens största akutsjukhus

O

m du skulle befinna dig i Birmingham och
plötsligt drabbas av halvsidig förlamning, tal‑
svårigheter och dimsyn skulle du antagligen
bege dig till City Hospital. Där skulle akutteamet
slå fast att du hade en stroke och sätta in de första
åtgärderna. Men för att få specialistvård skulle du
behöva åka ambulans i tio minuter till strokeavdel‑
ningen på Sandwell Hospital i West Bromwich, en
knapp mil därifrån. Det är avgörande tid som går
förlorad för en patient med ett akut tillstånd.
Den stiftelse som driver de två sjukhusen vill lösa
problemet med de uppdelade akutmottagningar‑
na genom att bygga Midland Metropolitan Hospi‑
tal för 350 miljoner brittiska pund, halvvägs mellan

”Snabbare tillgång till rätt akutvård gör att patien‑
terna återhämtar sig snabbare och i större utsträck‑
ning,” säger dr Roger Stedman, medicinskt ansva‑
rig för Sandwell and West Birmingham NHS Trust.
”Vi kan till och med rädda liv genom att minska de
komplikationer som är förbundna med långvarig
behandling,” fortsätter han.

Efsi för akutmottagning
Midland Metropolitan blir med sina 669 bäddar
Storbritanniens största akutsjukhus och det an‑
dra brittiska sjukhuset som är specialiserat på be‑
handling av akuta sjukdomar. Europeiska investe‑
ringsbankens finansiering uppgår till 120 miljoner

de två befintliga anläggningarna. Det nya sjukhu‑
set ska vara inriktat på akutfall så att alla i området
vet vart de ska vända sig när de drabbas av plöts‑
lig allvarlig sjukdom, och när de kommer dit har de
omedelbar tillgång till alla medicinska specialister.
Det här kommer att få stor betydelse för hälsan –
och ibland överlevnaden – för de 550 000 boende
i det aktuella området.
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Efsi

brittiska pund av totalkostnaden inom Europeis‑
ka fonden för strategiska investeringar (Efsi), ett
program som stöds med en garanti på 16 miljar‑
der euro från Europeiska kommissionen och 5 mil‑
jarder euro från EIB:s egna medel.
En viktig målsättning för Efsi är att stödja projekt
som annars skulle ha fått kämpa för att få konkur‑
renskraftig finansiering från privata investerare.
Det beror vanligtvis på viss risk som hindrar pri‑
vata investeringar eller som gör projekten mindre
överkomliga.

Accepterad risk
När det gäller Midland Metropolitan var risken för‑
bunden med stiftelsens avtal med det privatdrivna
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och i stor utsträckning privatägda bolag som hade
till uppgift att se över byggnation och underhåll av
det nya sjukhuset i 30 år.
Den brittiska regeringen hade ändrat sitt allmän‑
na avtal för att införa något mer stringenta resul‑
tatkrav för denna typ av företag, även om utform‑
ningen är vanlig i så kallade partnerskap mellan
offentlig och privat verksamhet. Eftersom Midland
Metropolitan var det första stora sjukhuset som fi‑
nansierades enligt de nya kraven kunde avtalet ha
uppfattats som mer riskfyllt än tidigare jämförbara
projekt. Privata investerare kan ha varit rädda för att
deras kontrakt lättare skulle avslutas av NHS‑stiftel‑
sen, om projektföretagets resultat inte skulle vara
tillräckligt. Det i sin tur skulle kunna göra det svåra‑
re för investerarna att få tillbaka sina pengar.

INFRASTRUKTUR
för ett uppkopplat Europa

Efsi
Det är exakt den typ av ”brister på marknaden” som
Efsi var avsedd att åtgärda när den inrättades 2015.
EIB gjorde Midland Metropolitan till ett av sina för‑
sta Efsi‑projekt.
”Marknaden hade inte bestämt än vad den skulle
göra med riskerna i det nya kontraktet,” säger Peter
Jacobs, chef för EIB:s avdelning för projektfinansie‑
ring. ”För oss är det en acceptabel risk, särskilt som
projektet också innebär att ett gammalt industri‑
område kan återanvändas.”

Från skruvar och muttrar till
elektroniska register
Midland Metropolitan ska byggas i Smethwick,
väster om centrala Birmingham, på en plats som
först användes för att tillverka skruvar och muttrar
på 1840-talet och senare som bilfabrik. När den har
färdigställts i oktober 2018 kommer den att omfat‑
ta nio operationssalar, en stor intensivvårdsavdel‑
ning och en förlossningsavdelning med två speci‑
aliserade operationssalar.
Det nya sjukhuset kommer att innehålla flera inno‑
vativa aspekter när det väl är i drift:
d
 et kommer att vara papperslöst och all perso‑
nal kommer att ha fullständig och omedelbar
tillgång till elektroniska patientregister för var
och en av de 400 000 personer man räknar med
att behandla varje år.

Offentligt och privat
Med ett Efsi‑lån på 70 miljoner euro
stöder EIB Irlands innovativa
lösning att bygga 14
primärvårdsanläggningar på
olika platser i landet genom
partnerskap mellan offentlig och
privat verksamhet. Tanken är att
modernisera hälsovården och erbjuda
en rad tjänster på en och samma
plats.

” Snabbkliniker” ska ta hand om nya patienter
och snarast skicka dem till en erfaren läkare för
att snabbt kunna skriva ut många som annars
skulle ha lagts in under en längre tid.
”Vi ska försöka bedöma, undersöka och behand‑
la våra patienter skyndsamt så att de inte behöver
stanna på sjukhuset längre än nödvändigt,” säger
dr Matthew Lewis, stiftelsens direktör för medi‑
cinsk vård och akutvård. ”Vi kommer definitivt att
kunna erbjuda bättre vård i den här nya miljön.”
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KLIMAT och MILJÖ
för allas framtid
Vi stöder projekt som främjar ren luft, biologisk mångfald och hållbara transporter
och skyddar den miljö där våra barn lever, samtidigt som vi nyskapar för att göra
deras framtid ännu mer gynnsam.

19

med projekt inom
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Miljöskydd

Hållbara
transporter

Förnybar
energi och
energieffektivitet

KLIMAT och MILJÖ
för allas framtid

Energieffektivitet

EUR 3,6 md

Lägre koldioxidut‑
släpp och klimat‑
vänliga transporter

EUR 10,3 md

Förnybar energi

EUR 3,3 md

Forskning, utveck‑
ling och innovation

EUR 1,6 md
Nyplantering av skog,
avfall, avloppsvatten
och andra sektorer

EUR 1 md

Anpassning till
klimatförändringar

EUR 0,9 md

Banken erbjuder lån till
klimatåtgärder, motsvarande
minst 25 % av den totala
utlåningen, inom alla sina
offentliga politikområden
Under 2015 finansierade
EIB klimatåtgärder på
20,7 miljarder euro.
Det är 27 % av all finansiering…
30 % av all utlåning utanför EU…
31 % av utlåningen
i utvecklingsländerna
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Efsi

Låg hävstång attraherar stora investeringar
Hur Copenhagen Infrastructure II får pensionsfonder att investera i investeringar
i förnybar energi

A

tt placera 67 vindturbiner, vardera 90 meter
hög, i den rasande Nordsjön är knepigt. Att
omvandla träavfall till el är inte direkt någon
barnlek heller. Men försök att få investerare, som
normalt inte tar stora risker, att satsa flera miljarder
euro på detta. Det kräver visst innovativt tänkande.
Det är den utmaning som Copenhagen Infra‑
structure Partners, en dansk fondförvaltare för för‑
nybar energiinfrastruktur, ställdes inför när den
satte samman sin tredje stora investeringsfond.
Genom att planera investeringar med avsevärt
lägre hävstångsnivåer än liknande fonder, kunde
fonden få fram omkring 2 miljarder euro, huvud‑
sakligen från pensionsfonder och andra normalt
sett konservativa investerare. Utan de ansvarigas
smarta uppbyggnad av fonden skulle merparten
institutionella investerare sannolikt inte ha sat‑
sat sina pengar på ny energiteknik som oftast be‑
traktas som relativt riskfyllda investeringar. ”Vi ville
göra den här typen av investeringar attraktiva och
tillgängliga för institutionella investerare,” säger
Stephanie Bendorff Røpcke, vice vd för Copenha‑
gen Infrastructure Partners.
Resultatet blev Copenhagen Infrastructure II, som
startade i september 2014 med pengar från åtta
danska institutionella investerare. När kapitalan‑
skaffningen avslutades i juli 2015 omfattade den
19 investerare, däribland EIB, vars kapitalandel var
den första aktieinvesteringen som genomfördes
via Efsi.

Investerarnas behov och Efsis roll
En viktig målsättning för Efsi är att locka privata in‑
vesterare till områden som de normalt är rädda att
investera i. Det är ett viktigt behov för investerarna
och ett politiskt mål för Efsi. ”Institutionella inves‑
terare sitter på en massa pengar som de behöver
investera, eftersom räntan för närvarande är så låg
och de behöver högre avkastning,” säger Barbara
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Boos, en av de ansvariga för kapitalfonder inom
EIB:s avdelning för klimatförändringar och mil‑
jö. Institutionella investerare aktar sig ofta för re‑
lativt obeprövad teknik. De letar efter pålitliga in‑
vesteringar eftersom de måste skydda människors
pensionspengar. ”Uppbyggnaden av Copenhagen
Infrastructure II kanaliserar deras likviditet till in‑
vesteringar som de normalt inte skulle finansiera,”
berättar Boos.
PensionDanmark, Copenhagen Infrastructure II:s
hörnstensinvesterare, är en ledande förespråkare
för att institutionella investerare ska stödja finan‑
siering av låga koldioxidutsläpp. De påverkade ut‑
formningen av fonden så att den skulle vara attrak‑
tiv för institutioner. ”Dessa resultat var skälen till
att vi ville stödja den med en Efsi‑investering,” sä‑
ger Boos. Tack vare Efsi kan EIB genomföra inves‑
teringar som banken tidigare inte skulle ha gjort.
Copenhagen Infrastructure II passar in där. EIB:s ti‑
digare investeringar i eget kapital var mindre, of‑
tast högst 50 miljoner euro. Med Efsi kunde EIB öka
sin kapitalandel i Copenhagen Infrastructure II till
75 miljoner euro.

Turbiner färdiga att placeras i havet
i Veja Mate vindkraftspark

KLIMAT och MILJÖ
för allas framtid

Efsi
Uppbyggnaden
av Copenhagen
Infrastructure
II kanaliserar
[institutionella
investerares] likviditet
till investeringar som
de normalt inte skulle
genomföra.

Det här är vad som behövs för att
placera turbiner på 90 meters djup

Låg hävstång ger stora pengar
En av de viktigaste aspekterna för institutionel‑
la investerare i Copenhagen Infrastructure II är att
den har för avsikt att göra investeringar med låg
hävstång. Copenhagen Infrastructure II finansie‑
rar vanligtvis sin del av ett projekt med preferens‑
aktier eller en kombination av eget kapital och
lån. Det gör att hävstångsnivån ligger långt under
liknande infrastrukturfonder och minskar risker‑
na för Copenhagen Infrastructure II så att relativt
konservativa institutionella investerare kan delta.
”För den typ av investerare som vi har är fonden
mer av ett alternativ till en obligation, snarare än
en riskkapitalinvestering med hög hävstång,” säger
Copenhagens Bendorff Røpcke.

Copenhagen Infrastructure II har redan anslagit el‑
ler reserverat omkring 1 miljard euro av sina totala
medel för specifika investeringar. De första investe‑
ringarna gäller ny teknik som traditionella institu‑
tionella investerare vanligtvis inte satsar på, bland
annat ett brittiskt kraftverk för biomassa, ett tyskt
vindkraftsprojekt till havs och en vindkraftspark på
den skotska kusten.
Hela fonden på 2 miljarder euro förväntas vara av‑
satt för investeringar i mitten av 2017. I och med
att de ansvariga för Copenhagen Infrastructure
II planerar att behålla sina investeringar i upp till
20 år kommer dessa innovativa projekt att erhålla
långsiktigt stöd.
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Enastående grön
Banbrytande fond drar till sig privata investeringar i klimat- och
utvecklingsprojekt

F

ör några år sedan vandrade Alastair Vere
Nicoll över Antarktis och återskapade polar‑
forskaren Roald Amundsens äventyr. Nu står
han på en plats som är avsevärt varmare än de
kalla ödemarkerna i söder, och han ingår i ett pro‑
jekt som är lika banbrytande som den stora norr‑
mannens resa till Sydpolen. Under hans fötter,
250 km söder om Addis Abeba, ligger vulkancal‑
deran Corbetti, som är en del av Ethiopian Rift. En
lyckad slump av geologiska förutsättningar gör att
vatten skickas genom underjordiska sprickor i jor‑
den där vattnet, uppvärmt av den vulkaniska ak‑
tiviteten omkring det, på naturlig väg omvandlas
till ånga. Vere Nicoll och hans kolleger har för av‑
sikt att utnyttja kraften i ångan för att producera el.
”Det är ett koleldat kraftverk utan kol,” säger han.
I erosionsområdet över calderan bygger det invest‑
mentbolag för förnybar energi som Vere Nicoll var
med om att grunda, Berkeley Energy, Etiopiens för‑
sta oberoende kraftprojekt. Pilotstadiet kommer att
avslutas under de kommande två åren. Inom åtta år
räknar Vere Nicoll med att Corbettianläggningen ska
ha en kapacitet på 500 megawatt. Det är ungefär en
fjärdedel av landets totala elanvändning och tillräck‑
ligt för att förse tio miljoner etiopier med el. ”Vi har
gjort banbrytande överenskommelser på olika nya
marknader, men detta är absolut det mest betydan‑
de projektet som någon av oss någonsin kommer att
arbeta med under hela vår karriär,” säger han.
Vere Nicolls spjutspetsprojekt är typiskt för arbe‑
tet hos en av hans huvudsakliga investerare, den
globala fonden för energieffektivitet och förnybar
energi (Geeref ). Fonden startade med rejält med
offentliga medel – 112 miljoner euro från Nor‑
ge, Tyskland och EU – som användes för att locka
110 miljoner euro från privata investerare. Kapi‑
talanskaffningen avslutades under våren 2015
och man räknar redan med att för varje euro som
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fonden investerar i ett projekt kommer ytterligare
50 euro att investeras.
Fonden använder de offentliga medlen för att
ge privata investerare ett skydd mot risk, och har
byggt upp en unik portfölj av investeringar i för‑
nybar energi i utvecklingsländer. I ett enda, jäktigt
rum i ett luftigt hörn av EIB:s huvudkontor i Luxem‑
burg ansvarar Geerefs chef Cyrille Arnould för ett
team som har investerat i omkring 50 separata pro‑
jekt som drivs av förstagångschefer i utvecklings‑
länder. ”Vi bevisar att man kan genomföra sociala
projekt med vinsttänkande,” säger han.

Stöd till förnybar energi utan att
satsa huset
Nyckeln till Geerefs struktur är det som kallas en
”första förlusttranch”. Det innebär att offentliga
medel i fonden används som buffert för att skydda
de privata investerarna. Om fonden drabbas av för‑
lust drabbar det de offentliga medlen först. Det gör
de privata investerarna tryggare och uppmuntrar
dem att investera i en fond som annars skulle ha fö‑
refallit alltför riskfylld. Garrie Lette, som förvaltar en
pensionsfondsportfölj på 4,5 miljarder euro i Mel‑
bourne, Australien, investerade 42 miljoner euro
i den globala fonden. ”Vi har inte satsat huset på
det”, säger Lette, ansvarig investerare vid Catholic
Super, ”men det är fortfarande en betydande inves‑
tering för oss.”
Lette erkänner att förnybar energi i ett utvecklings‑
land med förstagångschefer ”inte precis motsva‑
rar vad de brukar göra”. Det var fondens struktur
som han tyckte var intressant. ”Vi drivs av risk och
avkastning. Att det fanns det första förlustkapita‑
let var avgörande för vårt beslut att engagera oss.”
Fonden beräknas ge en avkastning på över 20 %.

KLIMAT och MILJÖ
för allas framtid

Vi visar att man kan
genomföra sociala
projekt med vinsttänkande.
Att bygga upp projekt från
grunden
Även om Geeref har en bred geografisk spridning ser
Arnould de bästa möjligheterna för tillväxt inom sek‑
torn för förnybar energi i Afrika. På den punkten är
han överens med Anders Hauch, investeringschef för
Frontier Investment Management. Den 44-årige dans‑
ken och hans kolleger inom Frontier står bakom ett
vattenkraftsprojekt om 45 miljoner US‑dollar vid Si‑
tifloden i det avlägset belägna Mount Elgonområdet
i Uganda. Man räknar med att Siti ska ha en produk‑
tionskapacitet på 5 megawatt i slutet av 2016, med
turbiner på den plats där flodens första höga vatten‑
fall finns – och därmed skapas den bästa kraften för
att driva turbinerna. I slutet av 2018, när Frontier byg‑
ger turbiner vid det andra vattenfallet, kommer Siti
att producera 2,5 % av Ugandas totala kapacitet.
Frontier är en typisk investering för Geeref (den bidrog
med 12 miljoner euro av fonden på 60 miljoner euro).
Fonden hade inga tidigare meriter som gjorde att
EIB:s rådgivare kunde spela en viktig roll i förvaltning‑
en av den. Arnould ansvarar för Frontiers rådgivande
styrelse för investeringar. Nog så viktigt är att Fron‑
tier arbetar med nyetableringsprojekt (s.k. ”greenfield
projects”) vilket innebär att man inte investerar i be‑
fintliga projekt. Man bygger upp alla sina projekt från
grunden. ”Mervärdet” står i centrum för det Geeref
gör. ”De bidrog med en stor investering som hjälpte
oss att få in annan finansiering. Sedan gav de oss en
rad leads till investeringar som vi kunde göra,” säger
Hauch. ”Geeref var helt enkelt absolut nödvändig.”
När nu fonden kan visa upp sina tidigare meriter
överväger Arnould ytterligare en finansieringsrunda.
Planen för Geeref II är att bli avsevärt större, och att
privat kapital ska utgöra en större andel av fonden.
”Vi minskar fortfarande risken för den privata investe‑
raren. Men nu behöver vi inte erbjuda dem lika myck‑
et skydd eftersom de kan se vad vi gjort tidigare. Vi
har byggt upp mycket tillit,” säger han.

Ugandiska pojkar blickar ut över Siti‑
projektets anläggning
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En GLOBAL aktör

7

EIB spelar en avgörande roll på världsscenen när det gäller att motverka
klimatförändringar. Banken arbetar även med att främja välstånd för EU:s grannländer
och handelspartner över hela världen.
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i lån utanför EU
till 63 projekt

Småskalig afrikansk solpanel som lyser upp kvällskurser
samt mikrofinansiering för syriska flyktingkvinnor i Libanon

95

Stöd till
miljoner euro

till 14 nya mikrofinan‑
sieringstransaktioner

6 000

små och medelstora
företag som
sysselsätter

280 000
personer
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En GLOBAL
aktör

Hopp nära hemlandet
Investeringar i program
för att syriska flyktingar
ska kunna stanna kvar
i närheten av sitt
hemland och få hjälp att
bygga upp landet när
kriget är slut

N

är skolåret inleddes i september 2015 kun‑
de endast 200 000 av de syriska flykting‑
barnen i Libanon gå i lokala skolor. Libanon
hade helt enkelt inte kapacitet för de återstående
600 000 barnen. Ahmed Saeed, en egyptier som är
chef vid ITWorx Education, kom till ett flyktinglä‑
ger i samhället Saadnayel i Bekaadalen och började
bygga upp en skola i ett tält. Inom tre veckor hade
han 50 elever i alla åldrar, varav många inte hade
kunnat gå i skolan på fyra år. Eleverna följde en
molnbaserad version av den libanesiska läroplanen
på läsplattor för 60 dollar och med hjälp av bara ett
fåtal lärare. ”De känner att de viktiga. Äntligen tar
någon hand om dem,” säger Saeed.
ITWorx‑skolan, som företaget vill expandera så
att det omfattar alla syriska flyktingar i regionen,
har som mål att bygga upp en ny framtid för dem
som flytt från inbördeskriget i sitt hemland. Tanken
är att om flyktingar får hjälp att stanna i regionen
är det mer sannolikt att de återvänder för att del‑
ta i återuppbyggnaden av Syrien när kriget är över.
”Man kan bekämpa flyktingproblemet politiskt,” sä‑
ger Romen Mathieu, ITWorx Educations ordföran‑
de. ”Men det bästa sättet att bekämpa det är med
kultur och investeringar – genom att skapa hopp
i regionen.”
Europeiska investeringsbankens involvering i Mel‑
lanöstern syftar till att bygga upp det slag av sta‑
bilitet som i sin tur skapar incitament för flykting‑
arna att stanna kvar i regionen. Bankens regionala
närvaro växer och omfattar stora projekt i Libanon,
Turkiet och Jordanien.

Al‑Majmoua, en libanesisk icke‑statlig organisation
för mikrofinansiering som erhåller stöd från EIB,
har utbildat 8 000 syriska kvinnor och ungdomar
och beviljat lån till 200 syriska kvinnor de senaste
två åren. Det kommer att vara avgörande när det
blir dags att bygga upp det ödelagda landet. ”När
våra kunder återvänder till Syrien kan de använda
den kredithistoria de har från oss som en garanti
för goda resultat,” säger Youssef Fawaz, al‑Majmou‑
as verkställande direktör. Det kommer att hjälpa
dem – och Syrien – att återgå till ett normalt liv.
EIB har de senaste åren finansierat projekt för för‑
nybar energi i Jordanien, bland annat Tafila vind‑
kraftspark som började producera el till 83 000
hushåll i ökenkungariket 2015. Jordaniens mål är
att förnybar energi ska stå för 10 % av dess behov
2020. Det är avgörande för ett land vars energikost‑
nader äter upp 20 % av bruttonationalprodukten.
U
 nder 2015 träffade Jordanien ett avtal om
66 miljoner euro för att modernisera det natio‑
nella elnätet vilket kommer att förbättra energi‑
överföringen i landet.
E len kommer i sin tur att bidra till den energi
som behövs genom ett annat EIB‑avtal som un‑
dertecknades 2015. Wadi al‑Arab‑projektet på
49,7 miljoner euro ska leda vatten till ett område
i norra Jordanien som redan är torrt – och blir
allt torrare i takt med att de syriska flyktingarna
blir allt fler. Denna 26 km långa ledning kommer
att ge 30 miljoner kubikmeter färskvatten årligen
och bidra till stabilitet i regionen genom att mins‑
ka spänningarna när det gäller vattenresurser.
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En söt historia om socker
På den lilla ön Mauritius vrider ett innovativt företag ur de allra sista centen ur
sina sockerrör – och skyddar miljön

D

etta är historien om ett sockerrörsföretag på
en ö tvåtusen kilometer från Afrikas södra
kust. Företagets chefer stod inför stora för‑
ändringar som de bemötte med den ena innovatio‑
nen efter den andra. I EIB fann de en samarbetspart‑
ner och på sex år har de byggt upp en rad företag
som kan överleva det slag av chock som hotade
dem. Och de gjorde det samtidigt som de skyddade
miljön i sitt lilla hemland i Indiska oceanen.
För tio år sedan medförde internationella handels‑
förhandlingar att skyddet för sockerpriset avskaf‑
fades. Priserna föll 36 % mellan 2006 och 2009 på
marknaderna i Afrika, Västindien och Stillahavsom‑
rådet där skyddet hade funnits. Saker och ting be‑
hövde ändras.
Omnicane, ett företag som funnits i 150 år, inledde
en innovativ resa som skulle leda till att de byggde
upp en rad anläggningar inom sitt komplex i La Ba‑
raque på södra Mauritius, var och en utformad för att
använda en biprodukt från den föregående för att
skapa en ny produkt. Under processen gick företaget
in i andra sektorer, exempelvis raffinerat socker, el‑
produktion och etanoldestillering som skulle ha fö‑
refallit omöjligt på den tiden det fanns prisgarantier.
Mauritius sockerproducenter kapade traditionsen‑
ligt sina sockerrör, använde en enkel process för att
producera råsocker och exporterade det sedan till
Europa där det färdigraffinerades och färdigställ‑
des för konsumenterna. Omnicanes första steg var
att bygga ett raffinaderi för sitt råsocker med hjälp
av ett EIB‑lån på 15 miljoner euro, så att de kunde
få större intäkter från slutprodukten vitt socker. I La
Baraque producerar Omnicane nu upp till 200 000
ton raffinerat socker per år. Raffinaderiet var en stor
framgång men det innebar också ett nytt problem.
Innan socker kan konsumeras filtreras det genom
en rad industriprocesser. Men vad skulle man göra
med biprodukterna – företrädesvis melass – som

42

Verksamhetsberättelse

2015

De missar inte en
enda möjlighet
att hitta ekonomiska
fördelar i det de gör,
säger Vincent Girard,
EIB:s lånehandläggare.

blir kvar? Till att börja med var Omnicane tvung‑
na att sälja det billigt och skicka det världen runt
där det omvandlades till etanol eller användes
i djurfoder.
Nästa steg för Omnicane var att ännu en gång
göra allt lokalt. Bolaget säkrade ytterligare 8 mil‑
joner euro i lån från EIB för att bygga upp ett de‑
stilleri som tog hand om melassen och tillverkade
bioetanol av den. Omnicane tillverkar nu upp till
24 miljoner liter bioetanol per år som används som
tillsats i drivmedel för att minska mängden bensin
som behövs för att driva en bilmotor, men det be‑
arbetas också till alkohol för livsmedelsindustrin
och för medicinsk användning.

En GLOBAL
aktör

Det är förstås inte det sista steget. Bioetanolpro‑
cessen skapar egna biprodukter och Omnicane har
omvandlat även dem till affärer.
Under jäsningen avger melassen koldioxid. Om‑
nicane fångar cirka 25 ton koldioxid dagligen och
säljer till en intilliggande fabrik där det används för

att producera den gas som gör att din läsk bubb‑
lar. När melassen väl är destillerad återstår restpro‑
dukter som kallas vinass och som är rika på mine‑
raler som kalium. Omnicanes destilleri omvandlar
det till gödningsmedel, metangas för elkraft och
värmeenergi.
Erfarenheten från sockerprisets kollaps lärde Omni‑
canes chefer att det kan vara klokt att sprida verk‑
samheten. De fick ett EIB‑lån på 8 miljoner euro för
att bygga ett fyrstjärnigt hotell med 139 rum. Med
hjälp av ytterligare 700 000 euro från EIB tog Om‑
nicane fram en översiktsplan för att utveckla bo‑
städer och kommersiella fastigheter kring hotellet
som ska sysselsätta 4 000 personer.
Men Omnicane hade fortfarande en cirkel att sluta.
Industriformgivare tittar i allt större utsträckning
på hur produkter tillverkas för att hitta tekniker
som innebär att man kan undvika avfall. Tänke‑
sättet kallas cirkulär ekonomi och börjar långt
före det stadium när produkten kastas bort, åter‑
används eller återvinns. Cirkulär ekonomi är tänkt

att vara en del i planerings- och utformningsfasen
för en produkt för att trygga lång livslängd och
goda möjligheter till återanvändning, reparation
och återvinning. ”Man omvandlar något som för
närvarande betraktas som avfall till en värdefull
insatsvara i en annan process, säger Marco Franci‑
ni,” EIB‑ingenjör. ”Miljöeffekterna är enorma.”
EIB har finansierat 15 miljarder euro i projekt för
cirkulär ekonomi de senaste tio åren, bland annat
det sista steget i Omnicanes industriprocess.
Under 2015 tecknade bolaget ett avtal värt 8 mil‑
joner euro med EIB för att bygga en innovativ an‑
läggning för ”koldioxid‑förbränning”. Den kommer
att med hjälp av värme upparbeta kolaskan som
återstår från tre kraftverk i bolagets komplex och
på andra platser på ön, och skapa en tillsats för ce‑
ment som sparar tonvis med koldioxid som annars
skulle ha släppts ut under tillverkning och import
av produkten, samt ånga för att driva Omnicanes
övriga anläggningar. ”Det är ett industriellt eko‑
system,” säger Rajiv Ramlugon, Omnicanes hållbar‑
hetschef. ”Ett vagga till vagga‑koncept.”
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Härifrån kommer finansieringen
EIB är världens största multilaterala emittent och långivare. Under 2015 lånade
banken upp 62,4 miljarder euro på de internationella kapitalmarknaderna. EIB:s
höga kreditvärdighet gör att banken kan låna upp stora belopp till konkurrenskraftiga
räntor. Vi vidarebefordrar sedan den finansiella fördelen till våra kunder.

E

IB är en global finansiell aktör. Under 2015
betalade banken ut lån i 12 olika valutor och
emitterade obligationslån i 16 valutor. Med
obligationslån i så många olika valutor når vi in‑
vesterare som kanske vanligtvis inte är inriktade på
den typ av investeringar som EIB gör i Europa, men
som indirekt bidrar till europeiska projekt genom
att investera i EIB:s obligationer.

Härifrån kom pengarna
Geografisk fördelning av EIB:s obligationsemissioner:

Höjdpunkter under 2015
• 89 % av obligationerna emitterades
i euro, brittiska pund eller US‑dollar
• Ledande referensemittent i euro
och US‑dollar
• Största emittenten i brittiska pund,
efter den brittiska staten
• Marknadsledande inom turkiska lira,
kanadensiska dollar, norska kronor
och sydafrikanska rand.

Europa
Nord- och Sydamerika

Asien

63 %

14 %

21 %

2%

Mellanöstern

och Afrika
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Härifrån kommer
finansieringen

Grönt slutresultat
EIB samlar marknadsaktörer och inrättar tydliga riktlinjer för att bedöma effekten
av de investeringar som gjorts med behållningen från de gröna obligationerna.

F

N:s klimatkonferens i Paris i december 2015
nådde en omfattande överenskommelse om
den globala uppvärmningen. Men en av de
mer esoteriska utvecklingstendenser som avisera‑
des vid mötet kan också visa sig få en betydande
effekt.
Det handlar egentligen om just effekt. EIB samord‑
nade en grupp om elva internationella finansinsti‑
tut som publicerade riktlinjer för redovisning av ef‑
fekten av gröna obligationer.
De 40 miljarder US‑dollar som lånats upp under
2015 genom gröna obligationer måste investeras
i projekt för klimatåtgärder. Problemet är att olika
organisationer bedömer och redovisar klimatef‑
fekter olika. Investerarna kan inte vara säkra på att
det ton koldioxidutsläpp som de trodde att deras
pengar skulle förhindra egentligen inte ens var ett
halvt ton eller till och med två ton.
Tack vare den EIB‑ledda arbetsgruppen infördes en
första uppsättning riktlinjer för att redovisa effekten

av de gröna obligationerna. Riktlinjerna medför in‑
syn och ansvarighet och gör att de gröna obligatio‑
nerna kan nå en bredare grupp investerare.
EIB publicerar redan information för varje projekt
om finansieringsbeloppet som kommer från emit‑
tering av gröna obligationer och projektens klimat‑
påverkan. Titta exempelvis på det stora marockan‑
ska solenergiprojektet i Ouarzazate, som beräknas
börja producera el i början av 2016. EIB:s totala lån
för att finansiera Ouarzazates olika solpaneler och
koncentrerade solprojekt uppgår till över 200 mil‑
joner euro. Av EIB:s emitterade gröna obligationer
avsattes 40 miljoner euro för projektet. Bankens re‑
dovisning visar tydligt effekten:
El till 250 000 marockaner
1
 93 ton mindre koldioxidutsläpp årligen
N
 ya arbetstillfällen skapade i den lokala
solindustrin

Solenergiprojektet i Ouarzazate
i Marocko
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Samverkan och samarbete
I och med Europeiska fonden för strategiska investeringar fick banken en ny viktig
roll som kräver särskild förvaltningsförmåga för att övervaka den.

Efsi

I

december 2014 kom de europeiska stats- och
regeringscheferna överens om investeringspla‑
nen för Europa. Målet är att få fart på långsikti‑
ga investeringar, som har halkat efter åtminstone
sedan finanskrisen 2008. En viktig del i planen är
Europeiska fonden för strategiska investeringar
(Efsi). Inom Efsi kommer EIB att ha tillgång till en
garanti på 16 miljarder euro från EU:s budget och
5 miljarder euro från sina egna medel. Med hjälp av
detta kommer banken att investera i projekt som
beräknas mobilisera 315 miljarder euro i finansie‑
ring under de tre åren.

Europaparlamentet antog förordningarna om in‑
rättande av Efsi i mitten av 2015. Efsis formella ad‑
ministrativa struktur färdigställdes i december när
Wilhelm Molterer utnämndes till verkställande
direktör.
Innan utnämningarna till Efsis investeringskommit‑
té avslutades hade EIB redan satt samman en port‑
följ av Efsi‑transaktioner som alla översändes till
Europeiska kommissionen för godkännande. Några
av dessa transaktioner finns att läsa om på projekt‑
sidorna i denna verksamhetsberättelse.
Projekt som åtnjuter Efsis garanti omfattas av en
standardprocess för due diligence inom EIB och
slutligt godkännande av EIB:s styrelse. Efsis finan‑
sieringstransaktioner kommer att redovisas i EIB:s
balansräkning, men dessa lånetransaktioner med
högre risk kommer att vara kreditneutrala för EIB
eftersom de omfattas av EU:s garanti och bankens
egna resurser. EIB:s personal samarbetar nu med
Efsis ledningsstruktur för att skaffa finansiering till
deras projekt inom EU:s budgetgaranti:
E
 fsis styrelse ger riktlinjer för portföljens risk‑
profil och strategi

Efsis investeringskommitté
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E
 fsis investeringskommitté bedömer och god‑
känner användningen av EU:s budgetgaranti för
specifika transaktioner

Samverkan
och samarbete

EIB:s ledningsstruktur
Aktieägare

EU:s 28 medlemsstater

Bankens råd

Bankens styrelse

Direktionen

Medlemsstaternas ministrar

Nomineras av
medlemsstaterna

Revisionskommittén
Oberoende

- Presidenten
- 8 vicepresidenter

En rad EU‑institutioner samarbetar och samverkar med banken
för att förbättra dess ansvarighet:
Europaparlamentet ser över EIB:s verksamhet varje år.
E
 uropeiska kommissionen nominerar en ledamot i EIB:s styrelse och yttrar sig om samtliga projekt
som läggs fram för styrelsen.
E
 uropeiska ombudsmannen Till skillnad från andra internationella finansinstitut slutar inte medbor‑
garnas klagomål på bristande förvaltning vid EIB:s klagomålsmekanism. De kan vidarebefordras till
ombudsmannen.
E
 U‑domstolen dömer i alla tvister mellan EIB och EU:s medlemsstater, och kan bedöma lagenligheten
i beslut som fattas av bankens beslutsfattande organ.
Europeiska revisionsrätten kan granska lånetransaktioner inom mandaten.
E
 uropeiska datatillsynsmannen övervakar att EIB följer regler och förordningar för skydd av
personuppgifter.
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning samarbetar med EIB för att förebygga bedrägerier.
E
 uropeiska centralbanken tllhandahåller likviditetsfaciliteter till Eurosystemets transaktioner som
EIB också har tillgång till.
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EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och
Europeiska investeringsfonden.

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

Europeiska investeringsfonden
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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