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Meddelelse fra formanden

E

fterhånden som Europa retter sig efter ti års usikkerhed og bleg vækst, skal vi skifte fokus fra genopretning til øget konkurrenceevne – til EU-projektets store værdi og til styrkelsen af de værktøjer, som vil gøre
EU’s økonomi mere robust.

EU-borgerne og folk uden for EU, hvor de negative virkninger
af klimaforandringer og manglen på økonomiske muligheder somme tider er mest udpræget. Og det betyder, at vi skal
hjælpe med at støbe fundamentet til et stærkere, mere innovativt og mere konkurrencedygtigt Europa.

For Den Europæiske Investeringsbank betyder det, at vi skal
udnytte vores position som EU’s bank og vores status som
global markedsleder inden for områder som klima, innovation og væsentlig infrastruktur.

Som bank finansierer EIB broer og bredbånd, solenergi og
superkondensatorer. Vi tænker også meget på, hvilken effekt vores projekter har på fremtidens velstand i Europa. Vi
fokuserer på, hvordan innovation kan spille en rolle på det
næste højdepunkt i det menneskelige samfunds udvikling.
Vi hilser disruption velkommen, men vi må ikke lade det
komme så vidt, at vores borgere føler sig fremmedgjort. In-

Det betyder, at vi skal fortsætte vores ihærdige indsats for
at identificere projekter, der vil forbedre livskvaliteten for

4

AKTIVITETSBERETNING

2017

“Innovation handler om meget mere end
en lys idé. Den er baseret på de forskellige
former for finansiering, der kræves på de
enkelte stadier i en virksomheds liv. EIB’s
arbejde i 2017 handlede i stigende grad
om at slå bro på de forskellige stadier”

sig til en stor innovator. Små virksomheder har måske et innovativt produkt at byde på, men mangler vækstfinansiering og
kan derfor ikke komme videre under de nuværende finansieringsforhold. Det viser, at innovation handler om meget mere
end en lys idé. Den er baseret på de forskellige former for finansiering, der kræves på de enkelte stadier i en virksomheds
liv. EIB’s arbejde i 2017 handlede i stigende grad om at slå bro
på de forskellige stadier for at tiltrække de forskellige typer
private finansieringskilder, som investerer i den innovative
virksomheds vækst. Det er f.eks. årsagen til, at vi godkendte et rekordstort antal lån med en gennemsnitsstørrelse, der
var meget mindre end traditionelle EIB-aftaler. Vi anerkender,
at vi skal støtte mindre virksomheder med mindre lån, hvis
vi skal have en større effekt på et bredere udsnit af Europas
økonomi.

novation gør det muligt at udnytte nutidens store teknologiske landvindinger til gavn for menneskets fremtid og til at
beskytte vores klode. Vi skal blive bedre til at sikre inklusion, så alle kan nyde godt af innovation.
EIB’s økonomer offentliggjorde i november en detaljeret rapport om investeringer i Europa. De fandt, at der er dobbelt så
stor sandsynlighed for, at store virksomheder er innovatorer,
sammenlignet med SMV’er, og at der er 50 % større sandsynlighed for, at unge, innovative virksomheder oplever kreditbegrænsninger, sammenlignet med andre virksomheder. Et
stort aktuelt problem i Europa er, at selv om en lille virksomhed har en innovativ idé, er det vanskeligt for den at udvikle

Man kan sige, at EIB er vant til at håndtere perioder med usikkerhed og forandringer. I 2018 fejrer vi 60-års jubilæum. Da EIB
så dagens lys, var Europa stadig i genopbygningsfasen efter
2. Verdenskrig, og i skyggen af den kolde krig. EIB har lige siden spillet en vigtig rolle i at bistå Europa med at opfylde løftet om velstand for borgerne. De politiske omvæltninger i dag
gør, at vi skal træffe et valg for de næste 60 år. Vi skal gøre
fremtiden innovativ, hvis vi skal klare de demografiske udfordringer i EU og blive mere konkurrencedygtige. Denne beretning viser, hvordan EIB inden for centrale strategiske sektorer
sigter mod at bevare et stærkt Europa ved at forstærke dets
position på den globale innovations grænse.

Werner Hoyer
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2017 Højdepunkter
EIB-Gruppen er verdens største multilaterale låntager og
långiver, som finansierer og rådgiver om bæredygtige investeringer over hele verden. Som EU’s bank er den ejet af EU’s medlemsstater og repræsenterer deres interesser med hensyn til
gennemførelsen af EU’s politik.

B

anken fejrer 60-års jubilæum i 2018. Dens aktiviteter i 2017, som du kan læse om i denne beretning,
viser, hvordan EIB-Gruppen har klaret store nye
udfordringer:

• Hele året igennem arbejdede Banken på at udvide initiativet med henblik på økonomisk bæredygtighed, som har til
formål at øge finansieringen til EU’s sydlige nabolande og på
Vestbalkan med 6 mia. EUR over fem år.
• Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Bankens facilitet for investeringer, der er omfattet af EU's budgetgaranti og har til formål at sætte skub i den europæiske
økonomi, oversteg de oprindelige forventninger. I december
besluttede Europa-Parlamentet derfor at forlænge og udvide
faciliteten. EFSI – en del af investeringsplanen for Europa, der
blev oprettet efter de markedssvigt, som fulgte i kølvandet
på finanskrisen for 10 år siden – forventes således at udløse
investeringer for 500 mia. EUR indtil udgangen af 2020.

Investeringsplanen for Europa
i 2017
Godkendt finansiering på

21mia. EUR

295 finansieringer godkendt
EFSI-relaterede investeringer på
mobiliseret

93 mia. EUR

Forventede understøttede investeringer for

500 mia. EUR indtil udgangen af 2020
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EIB-Gruppen

Christos Pierdas behandles for dissemineret
sklerose hos fysioterapeut Maria Charalampous,
Cyprus Institute of Neurology and Genetics.
Læs mere på side 16

78,16
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EIB tænker

Hvem betaler
regningen for
kampen mod
cyberkriminalitet?

A

nders Bohlin sammenligner tit faren for cyberkriminalitet med en by, der bygger masser af veje – men
glemmer trafiklysene.

“Det er det, der er sket inden for cybersikkerhed.
Vi har glemt trafiklysene, og nu oplever vi en hel række
ondsindede angreb,” siger Anders Bohlin, digital specialist i
Den Europæiske Investeringsbank. Han arbejder med informations- og kommunikationsteknologiske virksomheder.
I de senere år har cyberangreb truet tusindvis af virksomheder og milliarder af menneskers persondata over hele verden.
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EU’s bank investerer i nye virksomheder, der beskæftiger sig med cybersikkerhed og ved, hvordan man
stopper cyberkriminalitet
 annaCry-angrebet satte computere på hospitaler og i virkW
somheder over hele verden ud af spillet. Hackere stjal data fra
flere milliarder brugere af Uber og Yahoo. Rusland blev anklaget for at bruge cyberkriminalitet til at forstyrre valg i USA og
Europa.
Hvorfor skal kampen mod cyberkriminalitet egentlig fylde så
meget? Jo, ud over truslen mod vores persondata medfører
cyberangreb tab på flere milliarder dollars i den globale økonomi. Ifølge Kommissionen var der over 4 000 cyberangreb
om dagen i Europa i 2017, og 80 % af de europæiske virksomheder oplevede en hændelse vedrørende cybersikkerhed.

“Nogen skal betale
regningen, og nogen
skal bekæmpe det”
Banken lånte Nexus 29 mio. EUR til videreudvikling af virksomhedens identitets- og adgangsstyringsprodukter.
Nexus’ “Smart ID”-teknologi giver brugerne mulighed for
visuel identifikation og for at logge på, åbne døre, underskrive transaktioner elektronisk og betale med et kort eller
et andet mobilt instrument.
Lars Pettersson, administrerende direktør for Nexus, siger,
at Nexus’ Smart ID-teknologi er “den hellige gral” i kampen
mod cybertrusler, fordi den slår bro mellem den fysiske og
den digitale verden med én enhed, som giver brugerne adgang til deres hjem, kontor, computer, e-mailkonti, tjenester
i skyen, bil, garage m.m.
EIB tilbød et lån på 20 mio. EUR til Clavister, hvis firewall-produkter beskytter indgangspunkter til computernetværk og
blokerer for hackere, inden de kan slå til. Virksomheden er
blandt de førende i verden inden for cybersikkerhed.
Banken undertegnede også en aftale om et lån på 20 mio.
EUR i oktober 2017 med CS Communication & Systèmes,
en fransk virksomhed, som hjælper forskellige brancher
med at opdage og forebygge cyberangreb. EIB ydede et
lån på 25 mio. EUR til den fransk-tyske virksomhed Qwant,
som har udviklet en søgemaskine, der beskytter brugernes
persondata.

“Vi skal alle sammen passe på”
Cybersikkerhed opprioriteres
For at imødegå de voksende risici har EIB opprioriteret investeringer i bekæmpelse af cyberkriminialitet.
“Vi har aktivt søgt at hjælpe cybersikkerhedssektoren,” siger Jussi Hätönen, leder af EIB’s enhed for investering i
unge, innovative virksomheder. “Uanset hvilken branche
man ser på, bliver alting efterhånden digitalt. Det betyder,
at datamængderne eksploderer, og de data skal beskyttes.”
Banken har i den seneste tid afsluttet flere aftaler vedrørende cyberkriminalitet. Den underskrev i december 2017
to låneaftaler med de svenske virksomheder Nexus Group
og Clavister om udvikling af mere avanceret software til at
beskytte cybersikkerheden og skabe bedre identifikationssystemer. Begge aftaler hører under Den Europæiske Fond
for Strategiske Investeringer, som er et initiativ til at fremme
væksten i EU ved at arbejde sammen med unge og mere innovative virksomheder.

Anders Bohlin er ikke meget for at tale om det, men han har
selv været offer for cyberkriminalitet. For 14 år siden, da han
arbejdede for en svensk teknologivirksomhed, opdagede
han en dag, at hackere havde infiltreret hans private computer i et såkaldt Zombie-angreb, hvor de sendte spam-e-mails.
“Det var bestemt ikke særlig sjovt, og jeg lærte, at vi alle sammen skal passe på, ikke kun virksomhederne,” siger Anders
Bohlin.
I løbet af det næste årti vil det blive sværere og sværere at
bekæmpe cyberkriminalitet, fordi teknologien bliver mere
og mere avanceret og kompliceret, ifølge medarbejdere i EIB.
Det bliver ikke nemt at vinde kampen.
“I sidste ende medfører cyberkriminalitet enorme tab ikke
kun for virksomhederne, men også for privatpersoner,” udtaler Jussi Hätönen. “Nogen skal betale regningen, og nogen
skal bekæmpe det.”
EIB står sammen med dem i kampen.
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EIB handler
Europas økonomi havde brug for en kickstart for at komme sig efter finanskrisen.
Det skulle investeringsplanen for Europa
sørge for. Vores økonomiske modeller
viser, at den virker

Effekt på jobs
og vækst

E

IB’s økonomer brugte en anerkendt økonomisk model
til at vurdere den fremtidige effekt af de investeringer, der blev støttet af alle EIB’s finansieringer i 201516, samt af de lån, som EIB specifikt ydede under Den
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer inden for investeringsplanen. Deres konklusion var, at EIB-Gruppens udlån
efter al sandsynlighed vil have en væsentlig effekt på den
europæiske økonomi.

Resultaterne af EIB’s analyse viser, at EIB-Gruppens långivning –
uanset om tiderne er gode eller dårlige for økonomien – udgør
fundamentet for langsigtet vækst, ud over den umiddelbare
vitaminindsprøjtning til økonomien. “Vores hovedformål er at
fremme konkurrenceevnen og den langsigtede vækst i EU,” udtaler Debora Revoltella, direktør for Økonomiske anliggender i
EIB. “Analysen viser, at vi på langt sigt får en meget større europæisk økonomi, uanset konjunkturerne.”

Frem mod 2020 vil den samlede finansiering godkendt af
EIB-Gruppen inden for EU i 2015-2016:
• støtte investeringer for 544 mia. EUR
• øge BNP med 2,3 %
• øge antallet af jobs med 2,25 mio.

Markedssvigt afløst af succes

Frem mod 2020 vil EIB-Gruppens lån godkendt inden for
investeringsplanen pr. ultimo 2016:
• støtte investeringer for 161 mia. EUR
• øge EU’s BNP med 0,7 %
• øge antallet af jobs med 690 000

Det er vigtigt for EIB-Gruppen at vurdere effekten af dens arbejde, så den kan sikre, at finansieringen er effektiv på vegne af
EU-borgerne. EU’s banks långivning inden for investeringsplanen er allerede blevet blåstemplet i Bruxelles, hvor programmet er blevet forlænget og udvidet. Den Europæiske Fond for
Strategiske Investeringer, som forvaltes af EIB, trådte i kraft i
midten af 2015. Den er omfattet af EU’s budgetgaranti og skulle oprindeligt udløse investeringer for 315 mia. EUR over en
treårig periode. Det er øget til 500 mia. EUR frem mod 2020.

Investeringer støttet
af EIB-Gruppen (godkendelser)
EFSI
heraf

544 mia. EUR 161mia. EUR

2,5
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“Planen har sat økonomien i bevægelse – en selvforstærkende bevægelse”

Formålet er at støtte virksomheder, som ellers ville have
svært ved at opnå bankfinansiering, inden for centrale områder som innovation og små virksomheder. “Vi har udviklet programmet i kølvandet på en krise, hvor specifikke
markeder svigtede,” siger Natacha Valla, leder af EIB’s afdeling for økonomisk politik og strategi. “Denne analyse viser,
at vi gør en forskel.”

Konservative antagelser
For at måle effekten skulle EIB’s økonomer tage højde for
det komplekse samspil mellem Bankens finansieringer og
andre aktiviteter i økonomien. Økonomerne slog sig sammen med Kommissionens Fælles Forskningscenter i Sevilla
og arbejdede med en økonomisk model, RHOMOLO, som
beregnede, hvorvidt en stadig mere sparsom offentlig finansiering blev udnyttet effektivt. “Vi var ret konservative i vores antagelser i modellen,” siger Georg Weiers, en af
EIB’s økonomer, som arbejdede med analysen, “og alligevel viste den en meget betydelig effekt.”

have en kraftig strukturel effekt på økonomien på langt
sigt, på linje med effekten af andre lån fra EIB-Gruppen.
Frem mod 2036 vil de investeringer, som var støttet af
EIB-Gruppens lån godkendt inden for investeringsplanen
pr. ultimo 2016:
• øge BNP med 0,4 %
• øge antallet af jobs med 344 000
De samlede investeringer støttet af lån godkendt af
EIB-Gruppen i samme periode, 2015-16, vil have en endnu
mere markant effekt efter 20 år. De vil:
• øge BNP med 1,5 %
• øge antallet af jobs med 1,3 mio.
“Det er en omfattende og vedvarende effekt,” siger Natacha Valla. “Om 20 år vil der stadig være jobs, som stammer fra disse investeringer. Det er et vigtigt positivt resultat
af investeringsplanen og alle Bankens finansieringer.”

Når effekten af vitaminindsprøjtningen til økonomien fortager sig, vil investeringsplanen ifølge analysen stadig
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Innovation fremmer
konkurrenceevnen
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13,8 mia.

EUR

til innovation og
kompetencer

•7
 ,44 mio. nye og opgraderede digitale
forbindelser med meget høj hastighed
• 1,1 mio. studerende med forbedrede
faciliteter

Taavi Madiberk
(t.v.) og iossit
Oliverdolorpor
Ahlberg,rero
grundquibus
audanda explant
læggere af
Skeleton
quaecabo.
Voluptis
secaboreptat quis et qui
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia
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Superkondensatorer
eller kokosnødder

Indtil nu har hovedingrediensen i
kraftfulde enheder til energilagring været forkullet kokosnød. Nu
har en virksomhed i det kolde
Estland fundet ud af, hvordan man
kan fremstille superkondensatorer
uden tropiske råvarer

“

Problemet med kokosskaller er jo, at porefordelingen og porestørrelsen varierer meget,” siger Taavi Madiberk, administrerende
direktør for Skeleton Technologies. Virksomheden ligger i Estland, hvor man ellers skulle tro, at det største problem med kokosnødder
er at finde dem og ikke skallernes kvalitet. Det
mest overraskende er, at en virksomhed i et land
så højt mod nord har knækket en virkelig vigtig
kokosnød.

Problemet med kokosnødder er faktisk i størrelsesordenen flere milliarder euro i betragtning af, hvor stort markedet for superkondensatorer, dvs. enheder til energilagring, er. Det
forventes at vokse til 6 mia. EUR frem mod
2024. Hidtil er superkondensatorer blevet
fremstillet af aktivt kul, der stammer fra forkullede, kasserede kokosskaller. Indtil Skeleton Technologies udviklede et uorganisk – og langt
mere effektivt – alternativ. I 2017 fik virksomheden et EIB-lån på 15 mio. EUR til støtte for
dens forsknings- og udviklingsarbejde. Lånet
er omfattet af EU’s budgetgaranti inden for investeringsplanen for Europa.

Hvorfor ikke blive ved med at
bruge kokosnødder?
Når en kokosnød forkulles, producerer den kulstof, som kan lagre ioner i sine porer, når det
spredes tyndt ud over folie og udsættes for
elektrisk ladede ioner. Jo højere poretæthed,
med den rigtige porestørrelse, desto mere
energi kan kulstoffet lagre for et givet gram
materiale. Problemet er, at poretætheden i en
forkullet kokosnød varierer alt efter vejrforholdene og høsttidspunktet.
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“Ultrakondensatorer er
rygraden eller skelettet i et
energisystem.”

Skeleton Technologies’ navnebeskyttede teknologi til at udvinde kulstof af uorganiske karbider gør det muligt at justere
porerne. Resultat: buede, ét atom tykke folieark, hvor ét gram
indeholder et areal på næsten 2 000 m2 med ensartede porer, som ionerne kan hænge fast i. Skeletons teknologi påfører derefter kulstoffet på aluminiumsfolien, stabler eller ruller

arkene stramt op til celler og skaber dermed superkondensatorer med fire gange så stor energitæthed i forhold til konkurrenterne, der er baseret på kokosnødder. Navnet Skeleton
skyldes i øvrigt, at virksomhedens materiale under mikroskop
ligner et menneskeskelet. Taavi Madiberk tilføjer: “Ultrakondensatorer er rygraden eller skelettet i et energisystem.”
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Gener forener
det delte Cypern

Cyprus Institute of Neurology and Genetics bringer sin forskning og patientpleje
op på et højere niveau – til gavn for både
græsk-cyprioter og tyrkisk-cyprioter

D

a Joseph Ioannou var seks måneder gammel, stillede lægerne på Cyprus Institute of Neurology and
Genetics i Nicosia diagnosen muskelsvind, som påvirker motorneuronerne i rygraden og medfører
muskelsvaghed. I en by, der var blevet delt efter en invasion
næsten 20 år før, blev Ioannou tilfældigvis født som græsk-cypriot. Det betød ingenting for instituttets læger. "Tyrkisk-cyprioter og græsk-cyprioter har de samme sygdomme,” siger
professor Leonidas Phylactou, genforsker og administrerende
direktør for instituttet. “Det er vores opgave at behandle begge befolkningsgrupper.”

sørger for, at borgerne er raske nok til at arbejde, og hindrer, at patienterne bliver en byrde for deres familie og staten. Instituttets test for thalassæmi under graviditeten har
f.eks. reduceret forekomsten af denne sygdom hos nyfødte
“ned i nærheden af nul i dag”, ifølge Phylactou.
For at kunne videreføre dette vigtige arbejde er Cyprus Institute of Neurology and Genetics i gang med en udbygning til 40 mio. EUR, som vil ajourføre instituttets forskningskapacitet og modernisere faciliteterne for behandling

I 29 år har Ioannou modtaget livsvigtig behandling på instituttet, hvor han går hos en neurolog, lunge- og hjertespecialister samt en diætist. Han går også regelmæssigt til
fysioterapi. Gennem årene har han uddannet sig til datalog og har oprettet sin egen virksomhed med at reparere
computere. Han er forlovet og drømmer om at stifte familie. “Hvis jeg ikke havde fået behandling på instituttet, ville
jeg have haft det meget værre,” siger han. “Instituttets vejledning og opfølgning har givet mig en meget bedre livskvalitet. Jeg kan arbejde. Jeg kan have drømme og lægge
fremtidsplaner.”
Ioannou er en blandt de 12 000 patienter hos instituttet,
som ligger på en bakke i Nicosia, tæt ved den grønne linje,
der deler øen i det område, som hører til Republikken Cypern, og det territorium, der har været besat af Tyrkiet siden
1974. Instituttet udfører 40 000 laboratorieprøver om året i
kampen mod genetiske sygdomme, som er kendt over hele
verden, f.eks. dissemineret sklerose, samt sygdomme, som
har været særligt udbredt i Cypern, f.eks. blodsygdommen
thalassæmi. Instituttet, der blev grundlagt i 1990, er også
et forskningscenter for behandlingen af disse sygdomme.
Men frem for alt redder det liv. “Uden instituttet ville disse
mennesker i bedste fald have et meget, meget svært liv,” siger Phylactou, 47. “Jeg tør endda godt sige, at nogle af dem
ikke ville være i live.”

Også en samfundsmæssig effekt
Som mange andre vigtige hospitaler har instituttet ikke kun
en virkning på patienternes sundhed. Instituttet har en betydelig effekt på Cyperns samfund og økonomi, fordi det
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“Tyrkisk-cyprioter og græskcyprioter har de samme
sygdomme. Det er vores
opgave at behandle begge
befolkningsgrupper.”

og rehabilitering af patienter. EIB finansierer 26 mio. af programmet med et lån, der hovedsagelig er målrettet instituttets forsknings- og udviklingsarbejde. “Det er et meget
vigtigt forskningscenter,” fortæller Nicos Yiambides, den
EIB-medarbejder, der varetager lån til Cypern. “Det er også
meget positivt, at instituttet arbejder med begge befolkningsgrupper i Cypern.”
EIB har som EU’s bank finansieret en række behandlings- og
forskningsfaciliteter i Cypern som led i en større kampagne
for at sætte mere gang i øens økonomi, der blev hårdt ramt
af en bankkrise i 2012 og 2013. Det gælder også det tyske
Oncology Centre i Limassol, som åbnede i efteråret 2017 og
er finansieret af EIB gennem en lokal formidler.
EIB-Gruppen har undertegnet finansieringsaftaler for 1
 ,7 mia.
EUR til Cypern i løbet af de seneste fem år, herunder store forskningsrelaterede lån, finansiering af infrastruktur og

lån rettet mod små virksomheder. Alene i 2017 udgjorde de
samlede lån 333 mio. EUR, hvilket svarer til 1,8 % af Cyperns
BNP. Det er den højeste andel i noget EU-land.

Læs mere online om EIB og innovation
• Letlands hjertechokolade eib.org/cardiac-chocolate
• Diagnostiske prøver, der kun tager tre timer i stedet for tre
dage eib.org/molecular-diagnostics
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Store investeringer i SMÅ
virksomheder
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29,6 mia.

EUR

til små og mellemstore
virksomheder

• 285 800 SMV’er og mid cap-virksomheder har fået støtte
•3
 ,9 mio. jobs fastholdt i SMV’er og mid
cap-virksomheder
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Raketter og
dinosaurer, der gør
børn klogere

H

vis det er slimet, larmende, mærkeligt eller stinkende, er det lige noget, børn kan lide.

Sådan tænkte Miguel Pina Martins for 10 år siden,
da han var på udkig efter en ny karriere. Han syntes ikke, at videnskabeligt legetøj opfyldte børnenes behov,
så han vinkede farvel til et lovende job i finanssektoren og
startede sin egen virksomhed for at tilbyde noget anderledes.
“Jeg satte alle mine penge i det nye projekt,” fortæller Martins.
I dag tilbyder hans virksomhed, Science4You, uden for Lissabon, flere hundrede legetøjsprodukter og har over 200 medarbejdere. I 2008 var omsætningen 54 000 EUR. I 2017 var den
forventede omsætning 20 mio. EUR.

“Science4You er en hurtigt voksende virksomhed, der
begyndte som et akademisk projekt, og de er vokset år for år
med sorte tal på bundlinjen,” siger Francisco Alves da Silva,
den EIB-medarbejder, der indgik aftalen. Science4You vil
supplere EIB-lånet med 10 mio. EUR af egne midler, som skal
gå til investering i bedre udstyr til samling af legetøjet, til at
øge internetsalg og salgskampagner samt til at få nye idéer til
legetøj. Virksomheden har 40 % af sin omsætning i Portugal,
men vil også bruge finansieringen til ekspansion i Europa og
andre dele af verden.

Fuldt blus på de kognitive evner

Videnskabeligt legetøj helt ud til grænsen

Ud over parfume, sæbe og slim tilbyder Science4You også
legetøjssæt, der handler om spabade, medicin, dinosaurer,
kemi, raketter, eksplosioner, krystaller og madlavning. Alle
sættene er baseret på videnskabelige undersøgelser og inkluderer en farverig og detaljeret vejledning, der forklarer forsøgene og forskningen.

Hvad var det, Martins gjorde, som var så anderledes? Han
gjorde videnskabeligt legetøj sjovere og mere mærkeligt. Han
gav produkterne navne som Explosive Science, Rocket Factory
eller Slimy Factory Slippery Slugs. Hans koncept udsprang
af et afgangsprojekt ved universitetet i Lissabon, som gik ud
på at finde et nyt marked for videnskabeligt legetøj. “Vi har
forsøgt at finde ting, som børnene synes er sjove, f.eks. at
lave sæbe eller slim, bygge en raket, lave slik eller udføre en
eksplosion, og så vise dem, hvordan man kan gøre det på en
ny måde,” siger han.

Virksomheden leger også i sine reklamer. Videoerne om Perfume Factory, Lipstick Factory og Explosive Science viser en
forsker, som hælder en væske ned i en anden væske, og så går
hele laboratoriet op i røg. “Vi tror på, at vi har fundet den rette balance mellem det videnskabelige og det sjove, når mor
og far køber videnskabeligt legetøj, som børnene rent faktisk
gerne vil lege med,” fortæller Martins. “Den balance er altid
meget svær at finde.”

Martins’ legetøjsprodukter er sjove og endda fjollede, men
børnene lærer samtidig om naturvidenskab, kemi og fysik og
øger deres kreativitet og sociale færdigheder. Produkterne
fremmer også børns nysgerrighed og gør dem mere bevidste
om deres omgivelser. Virksomheden står for bloggen Little
Scientist, som forklarer børnene, hvorfor de gaber, hvorfor
myg stikker, og hvorfor trekanter er vigtige.
EIB ydede et lån på 10 mio. EUR til Science4Yous vækst.
Lånet er et led i investeringsplanen for Europa, som har til
formål at hjælpe mindre, innovative virksomheder, som
forretningsbankerne ser som uprøvede eller for risikable.
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Den portugisiske iværksætter, som
opgav sit job i finanssektoren for at
lege med legetøj
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“Vi har forsøgt at finde ting,
som børnene synes er sjove,
f.eks. at lave sæbe eller slim,
bygge en raket, lave slik eller
udføre en eksplosion, og så
vise dem, hvordan man kan
gøre det på en ny måde.”

Vera Marques (t.v.) og Madalena Ribeiro fra Science4You udfører
et sjovt forsøg til Carlota Costas fødselsdagsfest.
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Mikrofinansiering til
en syrisk flygtning og
en tangomester

D

a den syriske flygtning Mahmoud Al-Fayyad havde
arbejdet på et apotek i Luxembourg i et år, fandt
han ud af, at der var en lokal virksomhed, microlux,
som ydede mikrofinansiering. “Min passion har altid været at lave mad”, tænkte han. “Så hvorfor ikke prøve det
af? At lave mad er jo en glimrende måde at dele sin kultur på”.
Al maden i den restaurant, han åbnede, er hjemmelavet af syriske flygtningekvinder. Syriously har plads til 100 i et hus, som
blev doneret for det symbolske beløb af 1 EUR af ejeren, der
mødte Mahmoud gennem Røde Kors i Luxembourg. Restauranten er tit fuldt booket til begge aftenserveringer.

“Jeg har nu otte medarbejdere, og jeg har besluttet at tilbagebetale lånet over to år,” siger han. “Mikrolånet har hjulpet
mig med at starte et nyt liv og bidrage til økonomien i mit
nye hjemland. Jeg er meget taknemmelig over for alle dem,
der har stolet på mig og støttet mig lige fra starten”.
Siden marts 2016 har microlux, som er en mikrokreditinstitution støttet af Den Europæiske Investeringsfond takket være
EU’s program for beskæftigelse og social innovation, givet
Luxembourgs små iværksættere håb. Selv om Luxembourg er
et rigt land i stærk vækst, er der også små lommer af jobusikkerhed og fattigdom. Der har ikke tidligere været nogen lokale mikrofinansieringsinstitutioner målrettet Luxembourg.
EIF, som er en del af EIB-Gruppen, skønner, at der potentielt
vil komme 400 lokale ansøgninger i Luxembourg over fem
år. Det er vigtigt, siger Karin Schintgen, som repræsenterer
hovedaktionæren i microlux, BGL BNP Paribas, fordi “i Europa
bliver 30 % af nye mikro- og små virksomheder startet af folk
uden arbejde”.

Passion for tango
Med et lån på 10 000 EUR fra microlux har Rodolfo Aguerrodi,
som bragte tangoen med sig fra sin hjemby Buenos Aires, oprettet Dance Factory i Luxembourg, hvor han har boet i tre år.
“Jeg begyndte med at undervise i klubberne i de europæiske
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Microlux giver socialt udsatte i
Luxembourg en chance for at få
egen virksomhed

institutioner, men jeg følte ret hurtigt, at det skulle være i en
mere professionel ramme,” fortæller Aguerrodi.
Han afdrager 258 EUR om måneden på lånet. Det er et lille
beløb, men det er den slags lån, der giver smørelse til Europas økonomi. “Vi kunne have fortsat uden lånet, men det
gav os mulighed for at få næsen oven vande og koncentrere os om vores kerneforretning,” siger Aguerrodi.

Han har en stab på otte lærere og har fuldt hus næsten hver
dag. Det omfatter også danseundervisning som terapi for
mennesker med Parkinsonisme eller Alzheimers sygdom.
Der er altså også behov for mikrokredit i et generelt rigt
land som Luxembourg.

“Jeg er meget taknemmelig over for
alle dem, der har stolet på mig og
støttet mig lige fra starten”
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© MADIS OTS

Læs mere online om EIB og SMV’er

www.eib.org/smes
• Læs også online vores tegneserie om opstart,
The Brood, af
den estiske kunstner Madis Ots på eib.org/startup-cartoon
• Læs om den svenske virksomhed izettle, som tilbyder mobil
betaling af regninger eib.org/izettle
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Infrastruktur binder
Europa sammen
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18 mia.

EUR

til infrastruktur

•1
 0

924 MW ny elproduktionskapacitet

• Heraf

99,6 % fra vedvarende energikilder

•7
 6 557 km elledninger etableret eller
forbedret
• 36,8 mio. intelligente målere installeret
•1
 0,4 mio. husstande har fået elektricitet
•5
 72 324 husstande i nye eller istandsatte
almene boliger til en overkommelig pris
• 735 mio. flere passagerer med EIBfinansieret transport
•4
 5,7 mio. har fået bedre
sundhedstjenester

Vélib-cykel i Paris

2017

AKTIVITETSBERETNING

25

Paris får
transportsystemet
på skinner

M

obilitet er en daglig kilde til bekymring for David Pena, som bor i en lille by ved floden ca. 30
km vest for Paris. “Det sker tit, at jeg kommer
hen på stationen kun for at se, at toget er forsinket eller aflyst,” siger helikopteringeniøren på 42.
Paris’ Métro anses ofte som en af verdens bedste undergrundsbaner, og i en ny verdensomspændende undersøgelse kom Paris ind på top-10 over mobilitet i byerne. I oplandet er der dog store udfordringer. “Paris har et meget
gammelt system, ligesom London,” siger Caroline Lemoine,
transportingeniør i EIB. “At modernisere transportsystemet
og fortsætte udbygningen for at forbedre serviceniveauet
og øge tilgængeligheden kræver store investeringer, og her
kommer EIB ind i billedet.”
Regionen i og omkring byen, som kaldes Ile de France,
har omkring 12 mio. indbyggere – et antal, der er tredoblet i løbet af det sidste århundrede. Over otte millioner rejser foretages dagligt i regionen Paris’ transportsystem. Den
kraftige befolkningstilvækst har bidraget til at sende ejendomspriserne på himmelflugt, så mange har været tvunget til at flytte 40 km uden for byen til områder, hvor der
er færre transportmuligheder. “Vi tackler problemer, der er
opstået for mere end hundrede år siden, og vi finder løsninger i dag,” siger Laurence Debrincat, mobilitetsekspert
i Paris hos Ile-de-France Mobilités, der driver regionens
transportsystem.

Fremtidssikring
EU’s bank har i flere årtier hjulpet Paris med transportinvesteringer. De seneste store aftaler omfatter:
• EIB-lån for 800 mio. EUR til at indføre sporvogne
• 200 mio. EUR til støtte for Autolib’-elbiler
• I alt 2,5 mia. EUR til finansiering af det ambitiøse projekt
Grand Paris Express, dvs. en plan for udbygning af byens
Métro – et af de mest omfattende udbygningsprojekter i
verden.
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Det kommer til at sluge flere milliarder euro, men Paris har fremtidens
transportsystem i støbeskeen

Med Grand Paris Express fordobles Métro-systemet med
yderligere 200 km spor og over 70 stationer. Projektet skal:
• binde isolerede forstæder sammen
• mindske det daglige trafikkaos, som medfører smog
• 
binde forretningskvarterer, lufthavne og universiteter
sammen
• forbinde ellers isolerede forstæder med Paris.
“Grand Paris-projektet kommer til at tage lang tid, men det
vil sikre, at vi har et af verdens bedste transportsystemer,”
siger Debrincat.
De RER-regionaltog, som betjener forstæderne, vil også
blive moderniseret med nye vogne og signalsystemer. RER
A-linjen, som er over 100 km lang, er den travleste i Europa
med over 1,2 mio. passagerer om dagen. A-linjen, som skærer sig vej gennem centrum af Paris mellem de vestlige og

østlige forstæder, renoveres fra 2015 til 2020. Projektet omfatter udskiftning af 24 km spor.
“Jernbanenettet i forstæderne trænger i den grad til vedligeholdelse,” siger Debrincat. “Det koster flere milliarder
euro at udskifte sporene og signalsystemerne, men det er
noget, vi har skullet gøre i mange år.”
Paris har også et af verdens mest vellykkede bycykelprojekter. Byen har ca. 14 500 cykler ved 1 230 stationer. Paris har
udbygget cykelstisystemet siden slutningen af 1990’erne,
så der nu er omkring 700 km cykelstier.
Elbussystemet er ved at blive udvidet, og målet er, at 80 %
af busserne vil være elbusser senest i 2025, og at resten vil
køre på biogas. Paris har allerede en linje kun med elbusser,
23 af dem.
Vi må heller ikke glemme delebiltjenesten Autolib’, der tilbyder elbiler. Den så dagens lys i 2011, tilbyder knap 4 000 elbiler i Paris-området og har over 100 000 registrerede brugere.
EU’s bank har finansieret forskning i og udvikling af batterierne til Autolib’-bilerne samt iværksættelse af tjenesten.
David Pena, som bor i de vestlige forstæder, ser optimistisk på
fremtidens mobilitet i Paris – og sin egen pendlersituation. Der
er planer om at få RER-regionaltoget til hans lille by. “Frankrig
har helt sikkert førertrøjen på med hensyn til at udnytte ny teknologi,” siger han, “men det kan godt blive endnu bedre.”

Grand Paris-projektet “vil
sikre, at vi har et af verdens
bedste transportsystemer.”
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En pipeline af
investeringer til
modernisering af
Italiens rørledninger

R

om fik næsten ingen regn i foråret og sommeren 2017.
De lave nedbørsmængder og høje temperaturer gik
ud over vandforsyningen til romerne, som frygtede
at blive pålagt vandrationering, som det allerede var
sket i flere byer i det centrale Italien.
Men sommerens hedebølger er ikke den eneste årsag til
vandproblemerne. Forældede rørsystemer betyder, at 35 %
af vandet i gennemsnit går tabt, inden det kommer ud i hanen. Der er akut behov for modernisering, men det er svært
for små italienske vandselskaber at opnå finansiering.
Derfor trådte EIB til med et programlån på 200 mio. EUR for at
støtte investeringer i infrastrukturen til vand og spildevand i
hele Italien. Det vil sikre finansiering af fire til otte vandprojekter, som hver har en værdi på 30-100 mio. EUR. “Små vandforsyningsselskaber betragtes som for risikable til direkte finansiering,” siger Despina Tomadaki, den EIB-medarbejder,
der har varetaget finansieringen, “men her kan investeringsplanen for Europa træde til med finansiering. Det er den første finansiering af sin art, der har små- og mellemstore vandforsyningsselskaber som målgruppe.”
Vandforsyningen i Italien er statsreguleret og organiseret i
ca. 64 forsyningsområder. Over 2 700 operatører forsyner
omkring 7 700 kommuner. Nogle få store aktører forsyner
ca. 50 % af befolkningen. De fleste operatører er dog små
og har derfor svært ved at opnå lån. Resultat: investeringskløften mellem det arbejde, der er brug for, og det arbejde,
der bliver udført, i Italiens vandsektor er vokset og vokset
i mange år. I dag er den omkring 3 mia. EUR om året. Programlånet fra EIB vil bidrage til at mindske kløften.
I nogle regioner i Italien er det særlig svært at opnå finansiering. “Målgruppen for programlånet er de virksomheder
i det centrale og sydlige Italien, hvor investeringsbehovet er
størst,” siger Patricia Castellarnau, den EIB-økonom, som var
tilknyttet finansieringen.
Programlånet forventes at medføre omkring 2 000 nye jobs,
hvilket igen vil gavne lokalbefolkningen og virksomhederne.
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Finansiering til italienske
vandselskaber moderniserer
utætte reservoirer og gamle
rørledninger

Ved udgangen af året blev to underfinansieringer under programlånet
underskrevet: et lån på 50 mio. EUR
til Brianzacque, som opererer i Monza
og Brianza i Lombardiet, og et lån på
20 mio. EUR til AMAP, et forsyningsselskab i Palermo.

Læs mere online om EIB og infrastruktur
• Find ud af, hvad en metroguagua i Las Palmas er eib.org/metroguagua
• Se, hvordan nogle af Bratislavas historiske bygninger bliver moderniseret
eib.org/bratislava-urban-renewal
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Klima og miljø til gavn for en
BÆREDYGTIG fremtid
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16,7 mia.

EUR

til miljøet

Det omfatter biodiversitet, klar luft, rent vand,
transportsikkerhed, vedvarende energi og
energieffektivitet
Banken forpligter sig til at yde lån til
klimatiltag i et omfang, der udgør over 25 %
af de samlede udlån, på tværs af alle dens
politikområder
I 2017 finansierede EIB klimatiltag for
19,4 mia. EUR
Det er 28,2 % af den samlede finansiering
• Vedvarende energi – 4,4 mia. EUR
• Energieffektivitet – 4,8 mia. EUR
• Mere klimavenlig transport med lavere CO2emission – over 7,1 mia. EUR
• Forskning, udvikling og
innovation – 1 mia. EUR
• Skovrejsning samt reduktion af affald og
spildevand 0,5 mia. EUR
• Afbødning i andre sektorer 0,7 mia. EUR
• Tilpasning til klimaforandringer –
0,8 mia. EUR
* De ovennævnte tal afventer ekstern revision

Rhodope-bjergene i Bulgarien, hvor et af Rewilding Europes
pilotprojekter for naturbevarelse foregår
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Renten betales
i vilde heste

En ny løsning for biodiversitet puster nyt
liv i gamle dyrearter

R

hodope-bjergene i Bulgarien har tinder på over 2 000 m,
dybe flodkløfter og stejle klipper og dækker et område på næsten 15 000 km2. Bjergene er et af de vigtigste yngleområder for den globalt truede ådselgrib og
landets eneste yngleområde for gåsegribben.

Rhodope-bjergene er et af de otte pilotområder for Rewilding Europe, et netværk med en ny vision for naturbevarelse. Efterhånden som flere og flere flytter til byområderne, går
Rewilding Europe ind i landområder, hvor befolkningen er faldende, og genopretter dem som vild natur ved at genoprette
selvforsynende økosystemer, som er afgørende for biodiversiteten, og samtidig udvikle nye, naturbaserede økonomier.
Det viser sig, at netværket har en business case, som EIB bidrager til med 6 mio. EUR, med støtte fra faciliteten til finansiering
af naturkapital (NCFF), der blev oprettet af EIB og Kommissionen. “Der er en voksende erkendelse af, at offentlige tilskud ikke
er nok til at dække omkostningerne ved naturbevarelse,” siger
Jane Feehan, EIB-investeringsmedarbejder, der varetager miljøog klimafinansiering. “Rewilding Europes hjerte banker for naturen, men de har også en stærk forretningsmodel og er nu kommet så vidt, at de kan optage lån til at udvide deres aktiviteter.”
I Rhodope-bjergene i Bulgarien handlede det om at samarbejde med lokale iværksættere om at sætte gang i naturturismen i lille målestok ved at reparere fotoskjul, uddanne
lokale iværksættere og gøre opmærksom på den vilde naturs kommercielle værdi. Det endelige mål er at finansiere naturgenopretning af regionen og sætte en stopper for
forgiftning, krybskytteri og elledninger, som giver fuglene
dødbringende elektrisk stød, hvilket havde reduceret bestanden af gåsegribbe til blot 10 par.
Rewilding Europe har oprettet en enhed med hunde, der
kan spore gift og dermed farer for gribbene. Der bygges
kunstige reder for at tiltrække munkegribbe, så de kan starte nye kolonier, og samarbejdes med lokale elselskaber om
at få elledningerne isoleret. Lokalbefolkningen brugte tidligere forgiftet lokkemad for at holde ulvebestanden nede,
men Rewilding Europe indførte dådyr og krondyr som naturligt bytte for ulvene. Det er afgørende for at kunne tiltrække gribbe, fordi de æder resten af kadaveret, når ulvene
er færdige med det.
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Hvordan reagerer de lokale på det? “Naturligvis inddrager vi
dem i den nye tilgang,” siger Wouter Helmer, chef for naturgenopretning i Rewilding Europe. “Der bliver færre og færre fårehyrder i området. Dem, der er tilbage, forstår, at vi ved at indføre
hjorte kan lede ulvenes opmærksomhed væk fra fårene og kvæget, for det er altid lettere for ulvene at gå efter de vilde dyr.”
De lokale er også godt klar over, at naturgenopretningen giver dem mulighed for andre indtægtskilder i form af turister
fra hovedstaden Sofia og andre lande. Det indebærer muligheder for at tilbyde bed-and-breakfast som supplement
til husdyrbruget. “De forstår, at en levende ulv er mere værd
for dem end en død ulv,” siger Helmer. “Takket være vores
arbejde kan de altså få et helt nyt forhold til naturen.”

En urgammel uddød art får nyt liv
Turismemuligheder handler ikke kun om fotoskjul i
Rhodope-bjergene. Rewilding Europe har nemlig også startet European Safari Company. Sammenlignet med de dyr,
man normalt forbinder med en safari i Afrika, hvad er der så
spændende ved europæiske dyr? Hvad med uroksen? Uroksen med de store horn er en vild forfader til tamkvæget,
op til 1,80 m høj og med en vægt på op til 1 ton eller mere.
Uroksen er afbildet på hulemalerier. Ifølge græsk mytologi
tog Zeus form af en sådan tyr for at forføre og bortføre den
smukke prinsesse Europa, og sådan blev Europa grundlagt.
Uroksen udviklede sig i det, der hedder pleistocæntiden, og
uddøde for 400 år siden. Dens gener lever dog videre i nogle gamle kvægracer. Rewilding Europe sigter bl.a. også mod
at bruge disse gamle kvægracer til at fremavle Tauros, en
art vildkvæg, der minder om uroksen og kan klare sig selv
i naturen. Hvorfor er det så vigtigt? “Biodiversitet kræver en
mangfoldighed af landskaber,” siger Helmer. “Ikke kun skove, men også åbne landskaber. For første gang i historien er
vi nu kommet dertil, hvor mange arealer ikke længere bliver
afgræsset. Det betyder, at de naturlige græsganges diversitet med blomster, fugle og sommerfugle ikke længere vedligeholdes af naturens egne græsslåmaskiner.”
Oprindeligt var uroksen en af de vigtigste arter, der stod
for den opgave. Side om side med uroksen, især i de seneste tusind år, er opgaven også blevet udført af bøndernes

Prisvindende biavler Sanjin
Zarkovic ved bistaderne i
Melnice, Kroatien, som indgår i
et Rewilding Europe-projekt

Takket være Rewilding
“kan de få et helt nyt
forhold til naturen.”
husdyr. Denne form for traditionel græsning er hurtigt ved
at blive en saga blot. Eftersom færre og færre vil arbejde i
landbruget, er der store områder, hvor naturlige græsædere
som uroksen er uddøde, og hvor tamkvæget også er stærkt
på retur. “Vi har forsøgt at genindføre de oprindelige græs
ædere,” siger Helmer.
Han forklarer, at 99 % af de oprindelige græsæderes gener
stadig findes i tamkvæg i dag. Tauros-programmet har således benyttet forskellige primitive kvægracer til at fremavle
en mere modstandsdygtig kvægrace, som kan klare sig selv
i naturen. Der er nu fremavlet adskillige hundrede dyr, og
de første resultater af genudsættelsen i naturen er lovende.
Vilde heste, som er sat ud i Rhodope-bjergene, det nye Tauros-kvæg, der minder om uroksen, og den europæiske bison udspringer alle af endnu en innovation fra Rewilding
Europe: faunabanken European Wildlife Bank. Ifølge Helmer

fungerer den næsten som en rigtig bank. Landmændene
kan låne primitive heste til at afgræsse deres jord, og fem
år efter leverer de halvdelen af flokken tilbage. Da flokken
normalt vokser med ca. 25 % om året, får banken flere heste tilbage, end den lånte ud, og landmanden beholder det
samme antal. “Det må siges at være en ganske god forrentning,” siger Helmer.
Hvis landmanden beviser, at han har udvidet græsningsområdet for de vilde heste, kan vedkommende beholde de
ekstra heste i yderligere fem år.
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Blåstempling
af grøn
ansigtsløftning

Essen var tidligere synonym med industriforurening. Nu er den kåret til Europas
miljøhovedstad. Her er Essens hemmelighed bag miljørevolutionen.

D

a Tyskland blev genforenet, udledte Essen to tredjedele af sit spildevand i floden Emscher. Slagterier
og stålværker udledte affald i floden, som var fuld
af tungmetaller og fæces. Emschergenossenschaft,
som er en sammenslutning af 19 kommuner og adskillige virksomheder, grundlagt i 1899 som Tysklands første sammenslutning for håndtering af spildevand, udarbejdede et udkast
til en ambitiøs plan om genopretning af floden til dens naturlige tilstand. Det var en stor indsats, men det virkede.
Uli Paetzel, administrerende direktør for Emschergenossenschaft, tager nu sine børn med hen på de grønne legepladser på flodbredden. “Det er Europas største forsøg på
at genoprette et helt flodlandskab og skabe strukturændringer,” siger han. “Vi giver floden tilbage til folket.”
I 2017 kårede Kommissionen Essen til Europas miljøhovedstad – en pris, der uddeles en gang om året til en by, der
er på forkant inden for miljøvenligt byliv. Den tidligere kulmineby har nu en offentlig park på 23 hektar, høj vandkvalitet og trafikbegrænsninger i bymidten. “Sod, skidt
og møg, stank og osende skorstene – sådan tænker folk andre steder stadig om Essen,” siger Matthias Sinn, leder af byens miljøforvaltning. “Men Essen er kønnere og grønnere,
end man skulle tro. Alle de parker og vandområder skaber
livsglæde”
Essen vandt prisen som Europas miljøhovedstad bl.a. på
grund af følgende miljøresultater:
• 13 000 jobs i den innovative miljøsektor
• 95 % af befolkningen bor nu inden for 300 m fra grønne
byområder
• 376 km cykelstier
• 128 000 m2 vej belagt med støjoptimeret asfalt
Og Essens egne ambitiøse mål:
• reducere CO2-emissionerne med 40 % i 2020
• 25 % af alle rejser skal være på cykel i 2035
• 20 000 jobs i miljøsektoren i 2025
• 65 % af alt affald til genbrug i 2020.
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Essens grønne ansigtsløftning omfatter et projekt, der består
i anlæg af 400 km nye underjordiske kloakker og naturgenopretning af 350 km flodbred. “Det mest slående ved dette projekt er dets enorme regionale omfang, de avancerede ingeniørarbejder og den forbedrede biodiversitet", siger
Sebastian Hyzyk, økonom i EIB.
Hele projektet koster 5,3 mia. EUR, og EIB står for finansieringen af 30 % heraf. Efter to tidligere lån ydede Banken
endnu et lån på 450 mio. EUR i 2017, så projektet kunne
fortsætte.

“Alle de parker og
vandområder skaber
livsglæde”
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Genbrug er en
værdifuld kilde til
titanium for Europa

T

itanium er opkaldt efter de mægtige titaner i græsk
mytologi, fordi det er så stærkt et materiale. Det er
også let, ruster ikke og kan bøjes uden at knække.
Det er egenskaber, som gør det til et strategisk råstof
i mange produkter, herunder dele til flykroppe, missiler, rumfartøjer og pansring.
Problemet er, at det ikke er så nemt at købe titanium i Europa, og det er heller ikke økonomisk rentabelt at genbruge
skrot. Store virksomheder som Airbus henvender sig ofte til
USA eller Rusland for at købe titanium eller genbruge skrot.
Nu er en fransk fabrik, EcoTitanium, kommet på banen og
løser problemet ved at bruge avancerede ovne og anden
teknologi til genbrug af titanium. Det er også godt for miljøet og CO2-emissionen, fordi genbrug af titanium bruger
mindre energi end raffinering af titaniummalm.
“Titanium er et værdifuldt materiale, og vi er på vej mod en
drastisk forbedring af forsyningen,” siger Thomas Devedjian, økonomidirektør i Eramet, den minedrifts- og metalkoncern, der har bygget EcoTitanium i den vulkanske del af
det centrale Frankrig.
EcoTitanium benytter den nyeste teknologi inden for plasma- og vakuumovne, som bruger mindre energi end andre
smeltningsmetoder. I en plasmaovn smeltes stoffer med
opvarmet gas, mens de i en vakuumovn smeltes uden luft
for at hindre forurening. Titanium kræver særligt smeltningsudstyr, fordi det er så varmeresistent.

Lavere omkostninger og mindre
affald
Titanium er ikke et sjældent metal, men det er dyrt at raffinere.
Produktion af titanium kræver en masse arbejdskraft og ekstrem varme. Det er seks gange dyrere at producere end stål.
Bearbejdning af titanium giver store mængder titaniumskrot,
som ofte sendes uden for Europa til genanvendelse. For nogle
flydele ender 90 % af det medgåede titanium som skrot.
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Nyt fransk anlæg bevarer en vigtig
ressource og passer på klimaet

Det nye genbrugsanlæg, der ligger i Saint-Georges-deMons, vil producere en titaniumlegering af flykvalitet, som
er lidt billigere end nyt titanium og giver mindre affald. Anlægget sparer miljøet for 100 000 tons CO2 om året.

INTEGRERET LØSNING
FOR TITANIUM

SMELTNING MED PLASMABUE

EIB lånte anlægget 30 mio. EUR med støtte i investeringsplanen for Europa. Anlægget kostede
alt i alt 48 mio. EUR.

SKROT
VAR
BARRER
SVAMP

ECOTITANIUM
BEARBEJDNING

SMEDNING

UKAD
MKAD

RÅEMNER

SÆNKSMEDNING

AUBERT & DUVAL

PRODUKTER

“Europa har brug for den slags innovation,” siger Mariateresa Di Giacomo, seniorlånemedarbejder i EIB.
Titanium bruges også til skibsskrog, cykelstel
og i kemiindustrien. Det fungerer godt sammen med knogler, så det findes i tandimplantater og proteser. Titaniumdioxid, som er det materiale, der bruges til at raffinere titaniummetal,
er fremragende til at gøre maling, solcreme og
tandpasta hvidere.
“Det er et skønt projekt,” siger Di Giacomo. “Det
har lidt af det hele – ny teknologi, nye arbejdspladser, mindre affald, et positivt bidrag til den
cirkulære økonomi.”

“Europa har brug for den
slags innovation.”

Læs mere online
om EIB og miljø
• Læs mere online om EIB’s miljøprojekter, herunder den banebrydende finansiering af irsk skovbrug: eib.org/irish-forests
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Den globale aktør
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7,91 mia.

EUR

i nye lån uden for EU

• Østlige nabolande 0,88 mia. EUR
• Udvidelseslande og EFTA 1,62 mia. EUR
• Middelhavsområdet 1,96 mia. EUR
• Afrika, Vestindien og Stillehavet, OLT-lande
og Sydafrika 1,47 mia. EUR
• Asien og Latinamerika 1,99 mia. EUR
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Nyt liv til Det
Døde Hav

Israelere, palæstinensere og jordanere går
sammen om at løse regional vandkrise

E

n gang hver anden uge tænder jordanske familier for
vandhanerne og fylder op til fire kubikmeter drikkevand i tanken oppe på taget. Det er kun en tredjedel
af den mængde vand, de har brug for – og de får ikke
mere. “Familierne lider meget under det,” siger Nabil Zoubi,
direktør for et ambitiøst ventureprojekt, hvor man vil bruge
vandet i Det Røde Hav til at imødegå vandmanglen og give
Det Døde Hav nyt liv.
Jordan, som er et af verdens tørreste lande, mangler ferskvand
til sin voksende befolkning og de 1,3 mio. syriske flygtninge i
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landet. Vand er også et problem i Israel og Palæstina, og det
bliver værre og værre i takt med klimaforandringerne. Samtidig har afledning af fødevand til Det Døde Hav også fået den
bibelske sø til at skrumpe, hvilket har medført miljøproblemer.
Planen er at forvandle havvand fra Det Røde Hav til drikkevand. Den stærkt saltholdige opløsning, der er tilbage efter afsaltningen, transporteres til Det Døde Hav gennem en
180 km lang rørledning for at afhjælpe nedgangen i vandniveauet. I Jordan vil der være rindende vand tre dage om
ugen i stedet for de nuværende otte timer hver anden uge.

Der er også en anden fordel: Det Døde Hav er et af verdens
lavest liggende områder, og vandet føres over 600 m nedad,
hvilket producerer 32 MW hydroelektricitet om året.

også at yde et lån på 60 mio. EUR sammen med finansiering fra
franske, italienske og spanske udviklingsorganer til den jordanske regering som støtte til dens bidrag til projektet.

EIB har mobiliseret en EU-finansieret aftale om teknisk bistand
for 2 mio. EUR til projektet. Det franske regeringsagentur til
fremme af bæredygtig udvikling, Agence française de développement, samarbejder med EIB om at bringe projektet på
skinner.

Denne fælles EU-finansierede pakke kan kombineres med et
tilskud på 40 mio. EUR fra den EU-finansierede Naboskabsinvesteringsfacilitet. “EU støtter dette enorme projekt ud fra en integreret tilgang,” siger EU’s ambassadør i Jordan, Andrea Fontana.
“Der er tilskud fra EU, tilsagn om finansiering fra Italien, Frankrig
og Spanien, og det hele koordineres af AFD og EIB.”

Det handler om at bytte og dele vand
Ideen om en rørledning fra Det Røde Hav til Det Døde Hav går
helt tilbage til fredsaftalen mellem Israel og Jordan i 1994. Det
var dog først i 2013, at Israel, Jordan og Palæstina underskrev et
aftalememorandum om den aktuelle plan.

Projektet bør også modtage et tilskud på 100 mio. USD fra
USAID.
EIB forventes desuden at yde et lån på op til 200 mio. EUR til den
virksomhed, som vinder projektudbuddet.

Røde Hav-Døde Hav-projektet bidrager til EIB’s initiativ med
henblik på økonomisk bæredygtighed, som er et omfattende
program til fremme af investeringer i regionen. EIB overvejer

“Jordan får rindende
vand i tre dage om
ugen i stedet for de
nuværende otte timer
hver anden uge.”

2017

AKTIVITETSBERETNING

41

Når Etiopien
viser vejen for
Europa

Millioner af mennesker nyder godt af
M-Birr – der er mere avanceret end den
mobilbankteknologi, de fleste europæere
bruger

A

madi læner sig tilbage op ad sit lerklinede hus og
husker, hvordan hun før i tiden skulle stå i kø i timevis under den brændende etiopiske sol for at få
sine penge fra den sociale sikring. Mange gange var
der simpelthen ingen penge tilbage til sidst, og Amadi, som er
oppe i årene, måtte gå i timevis tomhændet hjem til sin fjerntliggende landsby for blot at skulle igennem det hele igen en
anden dag. “Der var mange problemer. Det var meget svært,”
siger hun. “Men nu går det meget bedre.”
Amadi er en blandt to millioner etiopiere, som nyder godt af
M-Birr, en mobilbanktjeneste opkaldt efter landets valuta, birr.
Nu bliver hendes sociale ydelser fra staten hver måned indbetalt direkte til hendes mobile M-Birr-konto hos den regionale
mikrofinansieringsinstitution (MFI). I stedet for at gå i timevis
for få udbetalt beløbet kontant, behøver hun kun at gå hen til
en agent i nærheden for at hæve pengene. “Jeg bliver respekteret, og jeg får mine penge,” siger hun.

M-Birr vil tage den etiopiske førertrøje på i udviklingen af det
mobile fænomen, der forvandler almindelige afrikaneres økonomi. I Kenya går over 40 % af landets BNP igennem det mobile
betalingssystem M-PESA. Med undtagelse af nogle få lande, hvor
mobilbanktjenester er udbredt, anvendes der stadig primært
kontanter på det afrikanske kontinent. Logistikken kan være lidt
af en prøvelse i Afrika, så med et mobilt netværk kan pengene
flyttes rundt sikkert og enkelt. “Mobilbanktjenester har allerede
vist sig at være en effektiv måde at øge den finansielle inklusion
på,” siger Hannah Siedek, mikrofinansieringsekspert i EIB.

Støtte fra effektfinansieringsrammen
EIB støtter det næste trin i M-Birrs ekspansion med en egenkapitalinvestering på 3 mio. EUR – med mulighed for yderligere 1 mio. EUR – under effektfinansieringsrammen, et finansieringsværktøj på 800 mio. EUR, som giver Banken mulighed
for at påtage sig større risici i Afrika, Vestindien og Stillehavet,
end den gør i normale projekter. Det er første gang, EIB har investeret i mobil finansiel teknologi i Afrika, og det er en sam
investering med DEG, et datterselskab af det tyske KfW.
Før M-Birr blev fuldt implementeret i 2015, gennemførte virksomheden et etårigt program, hvor fem lokale mikrofinansie-
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“Det er bedre på
den her måde.”

M-Birr-kunde
Mareh i sin landsby
i Etiopien

ringsinstitutioner kunne levere mobile pengetjenester. Mikrofinansieringsinstitutionerne tilbyder M-Birr-tjenester på mere
end 7 000 steder – M-Birr MFI-filialer og agenter i butikker,
apoteker og benzinstationer over hele Etiopien. Virksomheden, som blev grundlagt af en franskmand og en irer, formidler
i dag sociale ydelser til over 750 000 husstande med omkring
tre mio. modtagere og har derudover 280 000 kernekunder for
mobilpenge. Det er noget af en forvandling for et land, hvor
kun en ud af fem har en bankkonto, mens halvdelen af alle
voksne har en mobiltelefon. “Vi spiller en stor rolle i den sociale inklusion,” siger Thierry Artaud, arbejdende bestyrelsesformand for M-Birr. “EIB’s investering giver os mulighed for at udvikle forretningen og giver landet mulighed for vækst.”

‘Adgang til fordelene ved
mobilpenge’
Uden for butikken fisker en gammel kvinde ved navn Mareh
en mobiltelefon op af en pose, hun har om halsen. De fleste
M-Birr-brugere køber en telefon for nogle få dollars, men dem,
som ikke engang har råd til det, kan få et skrabekort med en
PIN-kode, som de skal indtaste hos M-Birr-agenten for at få deres sociale ydelser. Mareh vifter med telefonen for at understrege, hvordan M-Birr har forbedret hendes liv
Ligesom Amadi skulle Mareh også gå lange, udmattende
ture for at hente sine sociale sikringsydelser på et distributi-

onscenter, hvor der tit ikke var nogen penge at hente. “Det er
ikke nemt for mig at bruge telefonen, men agenten hjælper
mig, og jeg får pengene via M-Birr,” siger hun. “Det er bedre
på den her måde.”
I et land, der er lige så stort som Frankrig og Spanien tilsammen, er et bredere netværk afgørende. “M-Birr og dens partnere er i gang med at åbne Etiopien for en verden af mobilpenge, som vil gøre en kæmpe forskel for brugernes hverdag,”
siger Benoît Denis, økonom i EIB’s afdeling for digital økonomi.
“Virksomheden rammer virkelig et behov. Deres mål er at udbrede adgangen til fordelene ved mobilpenge til alle sektorer i
økonomien. Det er det, vi vil hjælpe dem med.”

M-Birr-filial i etiopisk landsby
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Hvor kommer
midlerne fra?
EIB, verdens største multilaterale låntager og långiver, rejste i 2017 56,4 mia.
EUR på de internationale kapitalmarkeder, ud over forfinansiering på 3,8 mia.
EUR ultimo 2016. Af dette samlede beløb
var 4,3 mia. EUR Bankens grønne
obligationer, som vi kalder klimabevidsthedsobligationer. Samtidig kunne
Banken fejre 10-års jubilæum som
udsteder af grønne obligationer.
Bankens udstedelser når ud til investorer, som måske ikke normalt ville
investere i Europa, men som indirekte
bidrager til europæiske projekter ved at
investere i EIB’s obligationer.

Andre 6 %
SEK 2 %
PLN 2 %
TRY 3 %
GBP 7 %
USD
33 %

E

IB udstedte obligationer i 15 valutaer, hovedsagelig i kernevalutaerne EUR, USD og GBP.
Spredningen på kilder og løbetider gør Bankens finansieringsstrategi fleksibel. Takket
være spredningen på mange valutaer kan EIB også
foretage udbetalinger i visse lokale valutaer.

Nord-, Syd- og
Mellemamerika
14 % 11 %12 %

Fordeling af EIBobligationer efter
investors region

Fordeling af EIBobligationer efter valuta

Europa
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Asien

63 % 68 % 66 %

21 % 19 % 21 %

Mellemøsten
Afrika

2 % 2 % 1 % and
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EUR
47 %

2016

2017

Gode grønne
nyheder fra Kina

G

Beijing tager et tigerspring ind i
grønne obligationer

ode nyheder for klimakampen. Væksten på markedet for grønne obligationer forventes at fortsætte nu, hvor Kina er kommet på banen. “Kina
har store miljøudfordringer, der skal tages alvorligt,” siger Aldo Romani, den EIB-ekspert, som konstruerede
den første grønne obligation for nøjagtigt 10 år siden. “Med
grønne obligationer kan Kina knytte en stadig mere meningsfuld forbindelse til de internationale markeder for at bidrage til at løse globale problemer.”

Grønne obligationer er måske nok flyvende nu, men det
var langtfra sikkert, om de overhovedet ville lette. Romani
husker, hvor svært det var for 10 år, siden. At bekæmpe klimaforandringerne var ved at blive et varmt emne i Europa,
men kun få var overbevist om, at grønne obligationer ville
være en af løsningerne. Mange eksperter mente, at det ville være for svært eller for kontroversielt at overvåge og bekræfte, at de penge, der kom ud af obligationerne, faktisk
blev brugt til gavn for miljøet.

EIB-medarbejdere besøgte Kina i 2017 for at understrege Bankens støtte til klimaprojekter i landet. EIB forventer at godkende lån til mange klimaprojekter over hele Kina inden for bytransport, skovbrug og energieffektivitet. EU’s bank og den
kinesiske centralbank aftalte også at arbejde hen imod en fælles ramme for grønne obligationer og at afklare, hvilke projekter der er kvalificeret. De to parter håber, at et fælles sprog vil
fremme tilliden blandt kinesiske og internationale investorer.

“I 2007 var der ingen, der troede på en fremtid for grønne
obligationer, og folk undrede sig over, at EIB som den eneste talte om dem,” fortæller Romani, eurofinansieringsleder i EIB. I dag, hvor det er 11 år siden EIB udstedte de første
grønne obligationer, er dette marked en af de største succeshistorier inden for klimafinansiering.

Vigtigheden af dette arbejde blev understreget på EU-Kina-topmødet i Bruxelles i juni, hvor højtstående embedsmænd fremhævede deres fælles engagement i kampen
mod klimaforandringerne. Ud over samarbejdet med Kinas
Green Finance Committee har EIB også bidraget til ekspertgruppen på højt plan om bæredygtig finansiering, som er
Kommissionens forum for rådgivning om fremme af bæredygtighed i EU’s politik.

Lyt online
• 
Aldo Romani fortæller om grønne obligationer i EIB’s podcast
A Dictionary of Finance eib.org/green-bonds-podcast
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Ledelse , som er bæredygtig,
imødekommende og årvågen
EIB’s ledelsesstruktur
Ejerne

De 28 EU-medlemsstater

Styrelsesrådet

Bestyrelsen

Ministre fra medlemsstaterne

Udpeget af
medlemsstaterne

Direktionen

E

Bæredygtig finansiering bygger på
investeringer, som tager miljømæssige,
sociale og ledelsesmæssige forhold i
betragtning. Det omfatter finansiering
til at imødegå emissioner af drivhusgasser og forurening samt minimere affald
og fremme en mere effektiv brug af
naturressourcer.

IB er koordinator for en gruppe af multilaterale udviklingsbanker i arbejdet med “Common Principles for
Climate Mitigation Finance Tracking”, som vil indarbejde målsætningerne i Parisaftalen. EIB spillede en tilsvarende central rolle i 2017 med sin deltagelse i Kommissionens
ekspertgruppe på højt plan om bæredygtig finansiering, som
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- Formand
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Revisionsudvalget

2017

blev oprettet i december 2016. Gruppens mål er at udstede
anbefalinger til en omfattende EU-strategi om bæredygtig finansiering. I sin midtvejsrapport, som blev offentliggjort i juli
2017, foreslog ekspertgruppen, at EIB skulle koordinere arbejdet med en klassifikation til brug for klimafinansiering, som
skulle begynde med modvirkning af klimaforandringerne.

Efter høring af centrale interessenter udarbejdede EIB et forslag til en taksonomi med sigte på at modvirke klimaforandringerne og bidrog således til ekspertgruppens løbende
arbejde. I sin endelige rapport i januar 2018 anbefalede ekspertgruppen Kommissionen at vedtage en køreplan for 201819 for en taksonomi med fuld bæredygtighed. Det bygger

videre på EIB’s arbejde med modvirkning af klimaforandringerne som det første skridt, efterfulgt af klimatilpasning og
andre miljømæssige og sociale elementer. Det er et afgørende skridt mod at skabe klarhed og derved stimulere markedet
for produkter relateret til bæredygtig finansiering og fremme
støtte til offentlige politikker.
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Vi lytter

D

EIB’s klagemekanisme behandlede flere sager i
2017 end nogensinde før.

et skyldes til dels, at Banken bliver mere og mere
synlig, hvilket skaber større bevidsthed om dens
miljømæssige og sociale effekt samt den uafhængige mekanisme for Bankens offentlige ansvarlig-

hed. Det skyldes også, at EIB er involveret i et stigende antal
komplekse aftaler samt nogle forholdsvis højt profilerede projekter, som har givet anledning til en del klager.

Mombasa Port Access Road

Indbyggere i Mombasa ved deres hjem, som
muligvis er holdt ude fra erstatningsaftalen

I januar 2017 modtog klagemekanismen den første af
13 klager over gennemførelsen af “Corrective Action
Plan” som led i Mombasa Port Access Road-projektet i Kenya. Planen gik ud på at udbetale erstatning til
120 ejere af konstruktioner i Jomvu-området, som var
blevet sat ud i maj 2015 uden en behørig proces. De
berørte havde modtaget kontant erstatning, men klagemekanismen fandt, at værdiansættelsen af aktiverne ikke var blevet kommunikeret på en gennemsigtig
måde. Desuden kunne der være nogle af de berørte,
som ikke havde modtaget erstatning. I december 2017
blev klagerne og bygherren enige om, at klagemekanismen skulle iværksætte en mæglingsproces i 2018
for at afklare, hvilke værdiansættelsesmetoder der var
blevet brugt til at beregne erstatningen, og for at gennemgå resultatet af værdiansættelserne.

48

AKTIVITETSBERETNING

2017

Den transadriatiske rørledning

Den transadriatiske rørledning, også kaldet TAP, er den
foreslåede vestlige del af den sydlige gaskorridor fra den
græsk-tyrkiske grænse til Italien via Albanien. Banken
modtog klager tidligt i projektforløbet, hovedsagelig om
værdiansættelse af ekspropriationer i Grækenland og Albanien. Klagerne blev analyseret forskellige steder i Banken i forbindelse med lånevurderingen. Klagemekanismen registrerede en række klager fra enkeltpersoner og
lokalsamfund i Italien vedrørende projektets miljømæssige og industrielle risici. I 2017 modtog klagemekanismen 22 nye klager, som bragte det samlede antal klager
over TAP op på 38.

Den Europæiske
Ombudsmand
I 2017 orienterede Den Europæiske Ombudsmand EIB om 11 nye klager vedrørende Bankens aktiviteter. Tre af klagerne vedrørte forsinkede svar på klager, der allerede var fremsendt
til Banken: Ambatovy Nickel Mining i Madagaskar, Castor Underground Storage i Spanien og
en påstået manglende afgørelse om en undersøgelse af en interessekonflikt. Ombudsmanden afsluttede sidstnævnte sag, fordi klagen
blev afgjort, da klageren modtog svaret fra EIB.
Ombudsmanden udførte dog kontrol på stedet
af EIB’s dokumenter vedrørende Ambatovy- og
Castor-sagerne. Ombudsmandens konklusioner
forventes at blive offentliggjort i 2018. Det samlede antal udestående klager ultimo året blev
fordoblet til 10.

EIB’s klagemekanisme
i 2017
• 114 nye klager, 25 flere end i 2016
•1
 03 klager registreret som antagelige, en
stigning på 19
•1
 73 sager behandlet, en stigning på 51
• 101 åbne sager ultimo året,
en stigning fra 59

Revideret politik
Efter samråd med Den Europæiske Ombudsmand iværksatte Banken i
maj 2017 en offentlig høring med henblik på revision af politikken vedrørende EIB’s klagemekanisme. De foreslåede ændringer blev sendt i
offentlig høring i juni, og de skriftlige tilbagemeldinger blev indsamlet
i slutningen af september. Denne regelmæssige gennemgang skabte
betydelig interesse blandt enkeltpersoner og især civilsamfundsorganisationer, som fremsendte en fælles skrivelse med omfattende kommentarer og forslag. EIB gennemgår disse kommentarer omhyggeligt
med henblik på at indføre politikændringerne i 1. halvår 2018.

Metroen i Cairo

I december 2017 iværksatte klagemekanismen også mægling vedrørende metroprojektet i Cairo, Cairo Metro Line. Projektet indebar
ufrivillig genhusning af flere lokalsamfund, virksomheder og enkeltpersoner, herunder over 100 butiksejere fra El Bohy-markedet i Imbaba-området. Klagemekanismen havde allerede modtaget en klage fra repræsentanter for disse grupper i 2016, men situationen blev
forværret, da markedet blev revet ned i august 2017, inden de berørte havde accepteret erstatningspakken. På nedrivningstidspunktet
havde klagemekanismen allerede foreslået mægling, som bygherren og de berørte havde indvilliget i. Hvis mæglingen ikke lykkes, vil
det medføre en fuld gennemgang af klagerne.
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På vagt

B

EIB’s efterforskere opdagede en række
uregelmæssigheder i 2017

ankens uafhængige afdeling for undersøgelser vedrørende svig undersøger tilfælde af svig, korruption
og anden forbudt adfærd i EIB-finansierede projekter. Den foretager proaktiv integritetskontrol for at

identificere sager, der ikke tidligere er anmeldt, og uddanner Bankens medarbejdere ved at gøre dem mere bevidste om og rådgive dem om forebyggelse af svig samt om
afskrækkelse.

I juni 2010 blev en række medarbejdere fra virksomheden Latvenergo arresteret af Letlands myndighed for forebyggelse og bekæmpelse af korruption. Myndigheden hævdede,
at der var sket udnyttelse af officielle stillinger i ond tro med sigte på bestikkelse og hvidvask af forbryderisk erhvervede aktiver. Latvenergo havde tildelt en kontrakt til den spanske virksomhed Iberdrola Ingeniería y Construcción, også kaldet Iberinco, om at bygge et
varmekraftværk i Riga, finansieret af EIB. Som følge af politiets efterforskning og retssager
vedrørende korruption og handel med indflydelse i kølvandet på de oprindelige arrestationer indgik Banken i december 2017 forlig med Iberinco.
Som led i forliget blev Iberinco udelukket fra EIB-finansierede projekter i et år. Iberinco og
Iberdrola-koncernen vil udarbejde og gennemføre et specifikt sponsorprogram for at bekæmpe korruption og svig. Under hele efterforskningen samarbejdede Iberinco med EIB
om at afklare forhold i forbindelse med forseelsen. Virksomheden traf også foranstaltninger til at stille medarbejdere til ansvar og gennemgik sit compliancesystem for at sikre, at
sådanne forseelser ikke gentages.
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Iberinco-sagen

53,7 %

Typer af påstande

Sager i 2017 (EIB-Gruppen)

(sager åbnet i 2017)

25,5 %
10,7 %
Svig

Korruption

Underhåndsaftaler

6%

149

• Samlet antal afsluttede sager

126

• Samlet antal behandlede sager

302

• Antal aktive sager ultimo året

136

0,7 %

Svigagtig
misbrug af EIB’s
navn

KILDER TIL PÅSTANDENE I 2017
(gælder kun sager åbnet i 2017)

• Nye åbnede sager

Obstruktiv
adfærd

Interne

3,4 %
Efterforskningsstøtte til andre
tjenestegrene

61 %

Eksterne 39

%

Proaktiv integritetskontrol af SMV-lån

Svindelnumre med phishing

Bankens afdeling for undersøgelser vedrørende svig foretog
flere proaktive integritetskontroller af lån til banker til videreudlån til SMV’er inden for og uden for EU. Kontrolresultaterne var følgende:

En række phishing- og internetsvindelnumre misbrugte i
2017 EIB’s navn og navne på EIB’s medarbejdere og ledelse i
et forsøg på at narre almindelige mennesker til at betale administrations- eller anvendelsesgebyrer. Da EIB er en offentligt ejet international finansiel institution, opkræver den naturligvis ikke sådanne gebyrer. Hvad der er endnu vigtigere
i forbindelse med den slags svindelnumre er, at EIB ikke låner penge ud til enkeltpersoner. Tilfældene af svig omfattede misbrug af EIB’s logo, EIB’s navn og omdømme, falske
e-mails og parallelle websteder. Da Bankens afdeling for undersøgelser vedrørende svig var blevet gjort opmærksom
på disse problemer, anmodede den hurtigt om at få fjernet
de pågældende websteder fra domænet og at få lukket falske e-mailkonti. Desuden rådede EIB ofrene til at kontakte
særlige efterforskere hos det nationale politi.

•
•
•
•
•
•

Indikationer af forbudt adfærd og strafbare forhold som
hvidvask af penge
Store lån til modtagere, som angiveligt er forbundet
med våbensmugleri og organiseret kriminalitet
Stråselskaber og lån med forbindelse til politisk udsatte
personer
Lån til modtagere, som ikke har opfyldt de relevante
kriterier
Indgreb for at omgå kreditbeslutninger uden forretningsmæssig begrundelse
Bankerne gav EIB misvisende eller falske oplysninger i
forbindelse med EIB’s godkendelse af tildelinger.
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Hvad sker der
fremover?
•
•

•
•

•

•
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Her er en række højdepunkter for 2018 fra EIB’s
forretningsplan

Mål for undertegnelse af nye lån: 67 mia. EUR
Antallet af finansieringer bibeholdes, men i mindre
størrelse, efterhånden som andelen af særlige
aktiviteter med højere risiko ud af de samlede udlån
fortsætter med at vokse.
Særlige aktiviteter: omkring 25 % af de samlede udlån,
17,3 mia. EUR
Inden for EU vil EIB fortsat støtte EU’s politiske
målsætninger om genopretning af EU’s konkurrenceevne
og langsigtede økonomiske vækst samt jobskabelse, med
udgangspunkt i Bankens finansielle og tekniske erfaring
Uden for EU vil långivningen fokusere på udvidelse
af grundlæggende infrastruktur som veje, elnet og
vandforsyning
Rådgivningsydelserne vil fortsætte med at vokse, idet
antallet af opgaver forventes at være 530. Det skønnes,
at disse projekter i sidste ende vil støtte samlede
investeringsomkostninger på 28 mia. EUR.
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Tiden er inde til at fokusere på strukturtilpasninger, som vil
gøre Europa mere økonomisk robust og udstikke en klar
kurs for økonomien mod holdbar vækst. EIB-Gruppen vil,
som EU’s investeringsorgan, fortsat have en mærkbar effekt
både inden for og uden for EU.

Læs mere online
• Læs meget mere om de operative rammer og forretningsplanen 2018 på www.eib.org/infocentre/publications/all/
operational-plan-2018.htm

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
twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
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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