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SÅ HÄR ÄR RAPPORTEN UPPBYGGD
Europeiska investeringsbanken är världens största multilaterala finansinstitut. Om du vill ha
en översikt över vad det innebär i form av utlåningsvolym kan du läsa HÖJDPUNKTER
2018 och EIB-GRUPPEN I DITT LAND. Tillsammans med PRESIDENTENS ÖVERSIKT,

där Werner Hoyer beskriver strategin och tankarna bakom EIB:s verksamhet under 2018,
får du en tydlig bild av bankens stora inverkan och bakgrunden till den.
Men allt handlar inte bara om volym. Vi har därför tagit fram den här verksamhetsberättelsen
i tre delar som fokuserar på viktiga aspekter av våra mål: ARBETSTILLFÄLLEN OCH
TILLVÄXT, HÅLLBARHET och JÄMSTÄLLDHET. Avsnitten om arbetstillfällen och

hållbarhet berättar båda om finansieringskällan – en individuell pensionsinvesterare i båda
fallen – genom den omfattande processen med obligationsemissioner och lån, fram till att vår
berättelse når slutmottagaren. Där träffar du kvinnan i Kroatien vars arbete som ingenjör
skapades genom denna komplexa mekanism och den inspirerande mikrofinansledaren som
har en så avgörande betydelse på fältet i Senegal. I avsnittet om jämställdhet kan du läsa om en
rad projekt som vart och ett bidrar till kvinnors säkerhet eller avancemang tack vare
EIB- transaktioner, från Indien till Irland.
Bakom allt detta finns vår strävan att berätta om EIB:s hållbara tillvägagångssätt för att
skapa möjligheter för EU:s medborgare och för människor i utvecklingsländerna. Det här är
berättelsen om vad vi föresatte oss att göra under 2018. När vi ser tillbaka på året kan vi med
tillförsikt och stolthet säga: VI SKAPADE MÖJLIGHETER.
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FÖRORD

U

nder sitt 60:e verksamhetsår ställdes Europeiska investeringsbanken inför situationer som krävde
ett starkt europeiskt stöd och betryggande stabilitet. Europeiska värderingar och multilaterala
överenskommelser utsattes för angrepp från trångsynt nationalism. Samtidigt behövde banken bemöta
förändrade ekonomiska omständigheter, den pågående nedgången i europeisk konkurrenskraft och
bristen på finansiering av innovation.
Jag är stolt över att EIB-gruppen har lyckats navigera bland dessa risker med en smidighet och reaktionsförmåga som vanligtvis inte förknippas med stora ärevördiga institutioner. I verksamhetsberättelsen
berättar vi om hur EIB under året har påverkat aktuella och viktiga frågor såsom konkurrenskraft, arbetstillfällen, jämställdhet och hållbarhet. Vi nådde ut till nya samarbetspartner, skaffade nya kunder och
undersökte nya idéer. Vi arbetade under konstant tryck på grund av externa händelser, som Brexit och
behovet av att säkra våra kapitalkrav som det leder till. EIB har tagit sig igenom detta år starkare än
någonsin och har gjort nya investeringar som skapar arbetstillfällen och hållbar tillväxt under årtionden framöver. Vi fortsätter att investera i Europas framtid.
De övergripande målen i investeringsplanen för Europa är arbetstillfällen och tillväxt, och under 2018 överträffade EIB sina målsättningar inom planens båda pelare som EU:s bank ansvarar för. Europeiska fonden
för strategiska investeringar (Efsi) nådde sitt mål på 315 miljarder euro i mobiliserade investeringar redan
innan den planerade treårsperioden var slut. Investeringarna spreds jämnt över hela EU. Den största
direkta påverkan märks i de länder som drabbats hårdast av finanskrisen. I sammanhållningsregionerna
visar vår ekonomiska analys att Efsi har en enorm långsiktig påverkan, genom att förbättra konkurrenskraft
och främja framtida ekonomisk tillväxt.
Efsi begränsade riskerna med investering och fungerade som katalysator för privat finansiering: Europeiska
kommissionen tillhandahöll en garanti som innebar att EIB-gruppen kunde använda egna medel för att
erbjuda lån till mer riskfyllda projekt än den vanligtvis gör och attrahera investerare från den privata sektorn.
Efsi fokuserade på innovativa sektorer och småföretag där behovet var mest brådskande. (Observera att jag
avser EIB-gruppens insatser inom Efsi eftersom Europeiska investeringsfonden har varit en betydande kraft
när det gäller att stödja den viktiga sektorn för små och medelstora företag inom investeringsplanen för
Europa). Efsi kommer att fortsätta att arbeta inom de sektorer och regioner där den behövs bäst, medan vi
siktar in oss på nästa mål – 500 miljarder euro i mobiliserade investeringar senast 2020.
Den andra pelaren i investeringsplanen, rådgivningstjänster, lämnade ett större och till och med mer
avgörande bidrag till Europas framtida tillväxt och innovation under 2018. Rådgivningstjänsten arbetade
med 528 nya uppdrag under 2018, för projekt som kommer att stödja investeringar som beräknas uppgå
till 45 miljarder euro. Avgörande för arbetet inom detta område är självfallet att rådgivningstjänsterna
erbjuder expertkunnande på ett tidigt stadium, och på så sätt bidrar till att innovativa projekt kan lämna
ritbordet och bli verklighet.
För att uppnå allt detta har EIB-gruppen förändrats. Efsi:s slutliga påverkan på EU:s medborgare är det
viktigaste, men jag är också stolt över att våra banktjänstemän, jurister, ekonomer, riskförvaltare och
ingenjörer har lyckats så bra med att anpassa sitt eget arbete till denna nya utmaning. Banken ändrade
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Europeiska investeringsbanken har tagit sig igenom detta år
“
starkare än någonsin och har gjort nya investeringar som skapar
arbetstillfällen och hållbar tillväxt under årtionden framöver.

”

fokus till mindre, innovativa företag och nystartade företag som verkligen behöver finansiering. Det här
är en sektor som har stor potential att öka antalet arbetstillfällen och den är mycket värdefull när det gäller
att säkra Europas globala konkurrenskraft. Vi har satsat på additionalitet snarare än volym – och det är
därför respektive avsnitt i verksamhetsberättelsen är inriktat på de som drar nytta av våra projekt.
Resultatet har blivit att antalet nya kunder har ökat och att storleken på ett genomsnittligt lån har minskat
med 14 %. Det ställer större krav på EIB:s personal när det gäller due diligence, juridisk analys och redovisning. Vi kommer att fortsätta att anpassa vår affärsmodell så att den kan bemöta nya behov i EU:s
ekonomi. Under 2019 räknar vi med att hälften av de avtalade lånen går till nya kunder, och att upp till
80 % gäller nya produkter och initiativ i det högre risksegmentet.
EIB-gruppen stärker hela tiden sina processer och sitt erbjudande för att motverka ekonomiska och politiska
chocker. Gruppen står för ett verkligt effektivt multilateralt samarbete i frågor som rör allt från klimatförändringar till migration. Bankens 60-årsfirande har fungerat som en välkommen påminnelse om den
påverkan som vårt arbete har haft på EU-medborgarnas liv i årtionden. Vi upprepar vår satsning på att
investera i Europas framtid och skapa en hög ekonomisk och hållbar tillväxt för EU:s medborgare.
Werner Hoyer

FÖRORD
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HÖJDPUNKTER 2018

1

EIB-GRUPPENS
RESULTAT
EUROPEISKA
INVESTERINGSBANKENS (EIB)
FINANSIERING
EUROPEISKA
INVESTERINGSFONDENS
(EIF) FINANSIERING
EIB-GRUPPENS FINANSIERING2
ANTAL TECKNADE
TRANSAKTIONER
TOTALA INVESTERINGAR SOM
ERHÅLLIT STÖD (VÄGLEDANDE)
EIB:S TOTALA UPPLÅNING

€55,63 miljarder i
tecknade lån
€10,06 miljarder i
tecknade transaktioner
€64,19 miljarder
854
ca €230 miljarder
€60 miljarder

PRIORITERADE
OMRÅDEN
SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
SAMT MEDELSTORA
BÖRSNOTERADE FÖRETAG
INNOVATION
INFRASTRUKTUR
MILJÖ
KLIMAT (EIB)
EKONOMISK OCH SOCIAL
SAMMANHÅLLNING
OCH KONVERGENS
(EIB, EUROPA)

€23,27 miljarder
€13,52 miljarder
€12,25 miljarder
€15,15 miljarder
>29 % av total
finansiering
31,8 % av total
finansiering

1 Samtliga siffror är oreviderade och preliminära. Samtliga siffror gäller EIB-gruppen om inget annat anges.
2 EIB-gruppens siffror för total finansiering anges exklusive en mindre överlappning på grund av EIB:s och EIF:s 		
gemensamma insatser.
3 Siffrorna omfattar perioden från och med när investeringsplanen för Europa började gälla fram till december 2018.
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INVESTERINGSPLANEN
FÖR EUROPA
3

GODKÄND EFSI-FINANSIERING
ANTAL GODKÄNDA
TRANSAKTIONER
TOTALA EFSI-RELATERADE
INVESTERINGAR
ANDEL AV MÅLET PÅ 500
MILJARDER EURO
TOTALA TECKNADE EFSIINVESTERINGAR (EIB)
TOTALA TECKNADE EFSIINVESTERINGAR (EIF)
EIB-GRUPPENS TOTALA
FINANSIERING SOM
TECKNATS INOM EFSI

€70,4 miljarder
1031
€375,5 miljarder
75 %
€39,1 miljarder
€14,6 miljarder
€53,7 miljarder

EIB-GRUPPENS PÅVERKAN
TOTALA INVESTERINGAR SOM ERHÅLLIT STÖD 2017
ANTAL NYA ARBETSTILLFÄLLEN SKAPADE SENAST 2021
PÅVERKAN PÅ EU:S BNP SENAST 2021
ANTAL NYA ARBETSTILLFÄLLEN SKAPADE SENAST 2036
PÅVERKAN PÅ EU:S BNP SENAST 2036

FLER DETALJER
ANTAL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG/ MEDELSTORA
BÖRSNOTERADE FÖRETAG SOM ERHÅLLIT STÖD
ANTAL ARBETSTILLFÄLLEN SOM BIBEHÅLLITS I SMÅ OCH
MEDELSTORA FÖRETAG/ MEDELSTORA
BÖRSNOTERADE FÖRETAG6
KAPACITET FÖR ELPRODUKTION
UPPFÖRDA/MODERNISERADE KRAFTLEDNINGAR
HUSHÅLL SOM HAR FÅTT EL

€232 miljarder
1,2 miljoner
+1,1 %
650 000
0,7 %

5

374 000
5 miljoner
15 228 MW, 86,1 % från förnybara källor
26 037 km
34,3 miljoner

DIGITALA ANSLUTNINGAR MED MYCKET HÖG HASTIGHET,
NYA OCH MODERNISERADE

29 miljoner

ANTAL PERSONER SOM FÅTT RENARE DRICKSVATTEN

20 miljoner

ANTAL PERSONER MED FÖRBÄTTRADE
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN

10 miljoner

ANTAL PERSONER MED LÄGRE RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

1,7 miljoner

YTTERLIGARE PASSAGERARE
I EIB-FINANSIERADE TRANSPORTER
ANTAL PERSONER SOM FÅTT TILLGÅNG
TILL FÖRBÄTTRAD HÄLSOVÅRD

290 miljoner

NY KAPACITET FÖR AVFALLSHANTERING (TON/ÅR)

3,9 miljoner

JORDBRUKS- OCH SKOGSBRUKSMARK
MED FÖRBÄTTRAD FÖRVALTNING

4
5
6

4

27,3 miljoner
1,45 miljoner hektar

Baserat på en ekonomisk modell som utvecklats gemensamt av EIB:s avdelning för ekonomiska frågor och Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, uppgifter om EU-transaktioner.
Siffrorna är förväntade resultat av finansierade nya transaktioner som tecknats 2018 för första gången baserat på tillgängliga uppgifter på det här stadiet, för EIB om inget annat anges.
Antal arbetstillfällen som bibehållits i små och medelstora företag hänför sig till antalet anställda i små och medelstora företag/medelstora börsnoterade företag som beviljades EIB-finansiering 2018, och antalet anställda i
små och medelstora företag som beviljades finansiering från EIF mellan oktober 2017 och september 2018.

HÖJDPUNKTER 2018
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EIB-GRUPPEN
I DITT LAND

NEDERLÄNDERNA

IRLAND
€0,97 miljarder 0,30 % BNP

FLERA EU-LÄNDER

€2,33 miljarder 0,30 % BNP

FÖRENADE
KUNGARIKET
€1,55 miljarder 0,06 % BNP

€0,73 miljarder 0,35 % BNP

BELGIEN
€1,73 miljarder 0,38 % BNP

UTVIDGNING OCH EFTA* €1,9 miljarder
ÖSTRA GRANNLÄNDERNA €0,6 miljarder
MEDELHAVSOMRÅDET €2,2 miljarder

FRANKRIKE
€7,17 miljarder 0,30 % BNP

AVS-LÄNDERNA**,
ULT-LÄNDERNA*** €1,7 miljarder
OCH SYDAFRIKA
ASIEN, CENTRALASIEN OCH €1,7 miljarder
LATINAMERIKA

PORTUGAL
€1,98 miljarder 0,98 % BNP

SPANIEN
€8,48 miljarder 0,70 % BNP

Europeiska frihandelssammanslutningen
Afrika, Västindien och Stillahavet
Utomeuropeiska länder och territorier

*

**
***

Mörkare färg innebär större investering i procent av BNP.
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FINLAND
€1,93 miljarder 0,83 % BNP

SVERIGE

ESTLAND

€1,59 miljarder 0,34 % BNP

€0,07 miljarder 0,30 % BNP

DANMARK
LETTLAND
€0,02 miljarder 0,06 % BNP
€0,56 miljarder 0,19 % BNP

LITAUEN
€0,37 miljarder 0,83 % BNP

POLEN

TYSKLAND

€4,79 miljarder 0,97 % BNP

€5,63 miljarder 0,17 % BNP

TJECKIEN

LUXEMBURG
€0,09 miljarder 0,15 % BNP

€0,71 miljarder 0,34 % BNP

SLOVAKIEN

€0,63 miljarder 0,70 % BNP

ÖSTERRIKE
€1,25 miljarder 0,32 % BNP

UNGERN
€0,89 miljarder 0,69 % BNP

SLOVENIEN
€0,06 miljarder 0,14 % BNP KROATIEN

RUMÄNIEN
€1,31 miljarder 0,64 % BNP

€0,51 miljarder 0,98 % BNP

ITALIEN
€8,46 miljarder 0,48 % BNP

BULGARIEN
€0,22 miljarder 0,40 % BNP

GREKLAND
€1,87 miljarder 1,01 % BNP

MALTA
€0 miljard 0,00 % BNP

€0,21 miljarder 1,01 % BNP

CYPERN

EIB-GRUPPEN I DITT LAND
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ARBETSTILLFÄLLEN
OCH TILLVÄXT

OBLIGATIONER SOM BINDER
OSS SAMMAN
Vad finns det för koppling mellan Harry, som är lärare på high school i Santa
Monica, Kalifornien, och Elizabeta, junior batteriingenjör i Kroatien? Svaret är
bokstavligen en obligation. Det vill säga ett värdepapper med fast avkastning
som utfärdats av Europeiska investeringsbanken. Kom med på en resa för att
följa pengarna från Golden Coast till Adriatiska kusten och tillbaka (med ränta).

Harry Keiley är lärare
i Santa Monica,
Kalifornien. Varje
månad avsätts cirka
10 % av hans lön till
hans pensionsfond.

1

2

Pensionsfonden köper finansiella
instrument över hela världen.
Bland annat obligationer som
emitterats av EIB. Varför
investerar CalSTRS i dessa
obligationer och mer exakt
varför köper fonden också EIB:s
gröna obligationer?

4
Vilka, utöver pensionsfonder som
CalSTRS, köper EIB-obligationer
och vad är det som påverkar köpen?
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3

Ett av de EIB-instrument som tagits
fram i samband med
investeringsplanen för Europa är
riskkapitallån, ett lån som delar vissa
av de risker som entreprenörer möter
när de utvecklar sin verksamhet.
Varför kallas det hybridkapital?

5

6

7

EIB kombinerar medel från
obligationsemissioner med
andra instrument för att
skapa olika finansiella
produkter. Ett sådant
instrument är en garanti
från EU:s budget som stöder
Europeiska fonden för
strategiska investeringar.
Det är en del av
investeringsplanen för
Europa och innebär att EIB
kan investera i mindre, mer
riskfyllda och yngre
företag. Hur framgångsrikt
har det varit?

9

Banken är inriktad på fyra
huvudområden för investeringar.
Innovation är ett av dessa områden.
När vi investerar i innovation vad är
det vi faktiskt finansierar?

Innovation inom
fordonssektorn är för
närvarande inriktad på två
områden: elektrifiering och
självkörande fordon. Hur
kan världens snabbaste
eldrivna sportbilar, som
kan nå en hastighet på
410 km/h, hjälpa oss alla
att använda mer
miljövänliga transporter?

8

Här kan du läsa
om hur Elizabeta
Žalac, en junior
batteriingenjör,
fick jobb på Rimac
och hur hon
försöker förändra
världen.

Rimac, ett kroatiskt företag som
EIB finansierade under 2018,
tillverkar världens snabbaste
eldrivna sportbilar – och gör
stora framsteg inom
batteriteknik.

OBLIGATIONER SOM BINDER OSS SAMMAN
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LÄRARE MED
GLOBAL RÄCKVIDD

N

är Harry Keiley började undervisa för ungefär 30 år sedan handlade hans lektioner i high school om
nationalekonomi och statsförvaltning. Men investeringar och hur man hanterar sin ekonomi ingick
inte i kursprogrammet. ”Det är definitivt något som vi anser att alla i hela USA har ett stort behov av,”
säger han nu.
Keiley är en av tusentals lärare i Kalifornien vars pensionssparande förvaltas av California State Teachers’
Retirement System (CalSTRS). Den allmänna förmånsbestämda pensionsplanen, som alla lärare i Kalifornien
automatiskt är anslutna till, investerar för alla lärares räkning kollektivt. Keiley har också tecknat en frivillig
kompletterande pensionsförsäkring hos fonden.

När en amerikansk
pensionsfond köper en
EIB-obligation är det
en gedigen finansiell
satsning – och en
investering i Europa
som kanske annars
inte hade blivit av.

”Lärare är som de flesta amerikaner – hårt arbetande medelklassmänniskor. Men
det finns några unika inslag: alla är yrkesverksamma, utbildade vid college och har
för det mesta höga examina,” säger Keiley. ”Men när det handlar om kompletterande
pensionssparande erbjuds lärare så många möjligheter och val, och fondens och
lärarnas intressen ligger rätt långt ifrån varandra. Det slutar ibland med att lärare
fattar beslut som inte nödvändigtvis är bäst för dem.”

Det är det som gör att Keiley tycker att CalSTRS skiljer sig från andra: låga avgifter
för pensionsplanen innebär att lärarna får behålla mer av det de tjänar på sina
investeringar. Dessutom är utbudet av valmöjligheter – exempelvis om kompletterande pensionsinbetalningar investeras huvudsakligen i obligationer eller riskkapital
på tillväxtmarknader – inte överväldigande för lärare som kanske inte har erfarenhet
av finansiella frågor. ”Eftersom jag räknar med att jag har många arbetsår framför mig
och hoppas få fortsätta vara frisk och kunna arbeta har jag för närvarande valt en mer
aggressiv inriktning i min kompletterande plan. Om jag var äldre kanske jag skulle välja en mer försiktig
investeringsstrategi. Men det kan jag välja själv.”
Keiley är mentor för studenter som idrottar vid Santa Monica high school. Det innebär att i stället för att
hålla vanliga lektioner arbetar han enskilt med studenter som är mycket aktiva i amerikansk fotboll, basket,
europeisk fotboll och baseball vid skolan. ”Jag hjälper dem att skapa en verktygslåda som ökar sannolikheten
för att de ska lyckas på lektionerna, på idrottsarenan och senare i livet i allmänhet,” säger han. En av kunskaperna i den verktygslådan är att hantera sin ekonomi – något som Keiley har skaffat sig stor erfarenhet av
genom att vara aktiv i CalSTRS.

Harry Keiley
Lärare, Santa Monica high school, Kalifornien
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2

DOLLAR SOM STÖDER GRÖNA
INVESTERINGAR

N

är California Teachers’ Retirement Board träffas, i stort sett varje månad, bjuds lärare in för att delta
eller följa mötet via webcast. Många lärare tar tillfället i akt att göra sin röst hörd. ”En sak jag kan
säga om lärare är att de är mycket intresserade och engagerade som intressenter,” säger Michael Sicilia,
strateg som sköter samhällskontakter vid CalSTRS, USA:s näst största allmänna pensionsfond, som leds av
California Teachers’ Retirement Board.
CalSTRS som förvaltade 223,8 miljarder US-dollar i slutet av juni 2018 betjänar över 910 000 pedagoger,
från förskollärare till professorer vid college. Alla lärare i Kalifornien betalar cirka 10 % av sin inkomst till
fonden för att trygga sin pension, arbetsgivarna bidrar med ytterligare cirka 18–19 % av lönekostnaden
och delstaten gör också inbetalningar.
Harry Keiley är inte bara en av lärarna vars pensionssparande investeras i CalSTRS.
Han är också styrelseledamot i Teachers’ Retirement Board, som övervakar CalSTRS
för lärarnas räkning. ”Kommitténs ansvar är en strategi för tillgångsallokering som
hjälper oss att fastställa ett procentintervall för portföljen som ska investeras i respektive tillgångsklass, vare sig det handlar om fastigheter eller obligationer,
inom eller utanför USA,” berättar han. ”Men specifika investeringsbeslut fattas av
CalSTRS personal.”

Vi vet vad EIB som
“
Europas bank gör
när den investerar
i hållbarhet och
arbetstillfällen...
Det är sådant vi kan
stödja.

Cathy DiSalvo, biträdande portföljförvaltare vid CalSTRS, hjälper till att fatta
dessa investeringsbeslut. Under hennes vägledning har CalSTRS investerat i
EIB-obligationer. ”När det gäller EIB och andra överstatliga institutioner ser vi
dem i allmänhet som ett säkert innehav med låg risk och mycket hög kreditvärdighet, så det är en stabil och säker investering,” säger hon. ”Men det finns fler
aspekter, eftersom vi vet vad EIB som Europas bank gör när de investerar i hållbarhet och främjar arbetstillfällen – det är lätt att förstå och det är sådant som vi kan stödja.”

”

Fossila bränslen och miljön är en viktig fråga för lärarna, enligt DiSalvo. Där passar EIB:s obligationer för ökad
medvetenhet om klimatet in bra eftersom avkastningen från dem endast används för klimatåtgärder.
CalSTRS köpte några av dessa obligationer, som kallas gröna obligationer på marknaden, under 2018. ”Med
de gröna obligationerna gör vi en poäng av att gå igenom de projekt som medlen går till,” säger DiSalvo.
”Och vi redogör för de olika emittenterna och vad projekten handlar om till vår styrelse.”
Inom styrelsen är Keiley övertygad om att CalSTRS ligger i framkant när det gäller miljöinvesteringar. ”Inte
enbart för att förstå miljörisken med olika investeringar, utan också för att se vilka möjligheter det innebär
att investera i miljön,” säger han.
EIB:s gröna obligationer är ett bevis för att han har rätt.

Cathy DiSalvo
Biträdande portföljförvaltare vid CalSTRS
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EU-BANKENS
UPPLÅNING
Eila Kreivi, direktör vid Europeiska investeringsbankens division för kapitalmarknader, vet att den bästa tiden för att låna upp kapital på marknaderna är
i början av året respektive i september-oktober. ”Investerarna avslutar räkenskaperna i slutet av året och sitter sedan på händerna under årets sista fyra till sex
veckor medan pengarna samlas i kassakistan. När det nya året inleds har de
massor av pengar och är måna om att åstadkomma det resultat som förväntas
av dem. Så de börjar handla,” säger hon. ”Pengarna behöver jobba.”

S

amma sak händer i mitten av året, när investerarna avslutar sina konton och går på semester och
låter pengarna samlas på hög tills de är tillbaka och börjar investera igen i september.

EIB samråder med sina samarbetande banker för att planera stora obligationsemissioner och är mycket
uppmärksamma på tecken på marknadens efterfrågan för att besluta om löptid, valuta och andra inslag
för respektive emission. Vad kommer att sälja bäst? En tioårig obligation i amerikanska dollar eller en femårig
obligation i euro? Bankens övergripande program för upplåningen, inklusive maximalt belopp som kan
lånas upp och principerna för hur det kan investeras, beslutas av styrelsen innan varje års början.

Pengarna
“
behöver

”

jobba.  

De största köparna av EIB-obligationer är finansavdelningar vid banker i den privata sektorn,
centralbanker utanför EU och investerings- och pensionsfonder som CalSTRS. ”Efterfrågan
från banker beror på lagstadgade krav på att bibehålla likviditetsbuffertar med hög kvalitet,
likvida papper, såsom EIB-obligationer,” berättar Kreivi. ”Och en banks balansräkning avgör
dess behov när det gäller obligationens valuta. Om balansräkningen är upprättad i svenska
kronor måste de köpa obligationer i svenska kronor.”

Kreivi säger att inom Europa köper i stort sett alla som kan EIB-obligationer, med undantag
för Medelhavsländerna där statsobligationernas högre avkastning gör dem mer konkurrenskraftiga. Om
ekonomierna i Italien, Grekland, Portugal och Spanien förbättras tillräckligt för att statsobligationsräntorna
ska sjunka kan efterfrågan på EIB-obligationer öka där också.
För närvarande försöker EIB i allt större utsträckning attrahera pengar från länder utanför Europa. En källa
är valutareserverna hos centralbanker utanför Europa. EU:s centralbanker får inte köpa EIB-obligationer

Eila Kreivi
EIB:s direktör för kapitalmarknader
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på primärmarknaden enligt reglerna i Maastrichtfördraget, men andra centralbanker kan göra det. I de
fallen är US-dollar den populäraste valutan, förklarar Kreivi.
En annan ny finansieringskälla är investerare i den privata sektorn. ”Vi vill maximera antalet investerare.
Ingen som behöver låna upp mycket vill stå på bara ett ben,” fortsätter Kreivi. ”Vilket är skälet till att vi
också behöver förklara oss bättre för omvärlden. Varför skulle vi inte vilja ha in pengar från länder utanför
EU till Europa?”

Total finansiering 2018

€60 md
Europa
11 % 13 %

Nord- och
12 % Latinamerika

Asien

68 % 65 % 70 %

2% 1%

1%

19 % 21 % 17 %

Mellanöstern & Afrika

2016

2017

2018

UPPDELAT PER VALUTA
EUR

USD
43 %

GBP
34 %

8%

ÖVRIGA
15 %
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ÄR DET EN FÅGEL?
ÄR DET ETT FLYGPLAN?
DET ÄR RISKKAPITALLÅN!
Efter den ekonomiska krisen i Europa kunde små och medelstora innovativa
företag inte hitta det kapital de behövde för att expandera sin verksamhet.
Situationen var bekymmersam över hela kontinenten och EIB behövde därför
uppfinna en superhjälte för att rädda situationen. Den vågade nya finansiella
produkten används där andra instrument inte kan användas och avhjälper bristen
på finansiering för innovativa företag i hela Europa. Riskkapitallån är en EIB-produkt
som både är ett lån och en egetkapitalinvestering. Kännetecknande för den är att
återbetalningen av EIB:s investering anpassas till företagets resultat, utan att späda
ut grundarnas ägarandel.

”

Ekonomiskt sett är det som eget kapital,” säger Hristo Stoykov, chef för EIB:s avdelning tillväxtkapital
och innovationsfinansiering. ”Vi tar den risk som aktieägarna tar.”

Riskkapitallån kallas även för hybridkapital. ”Om företaget misslyckas förlorar vi pengarna ungefär på samma
sätt som aktieägarna gör. Om det blir superframgångsrikt delar vi på framgången,” fortsätter Stoykov.
Produkten är i huvudsak ett lån som ges till ett företag som enligt balansräkningen inte ser ut att kunna
amortera ett sådant lån då låneansökan lämnas in. EIB kunde lansera instrumentet i sin
helhet inom Europeiska fonden för strategiska investeringar för att stödja innovativa och
snabbväxande företag. ”Snabbväxande företag är en ny typ av kunder för banken, och
Inga transaktioner alla transaktioner vi genomför med instrumentet är med en helt ny kund för banken,”
betonar Stoykov. För att medlen ska nå företagen snabbare gav EIB:s styrelse direktionen
liknar varandra.
tillstånd att underteckna riskkapitaltransaktionerna, under förutsättning att de uppfyller
Varje transaktion är
berättigandekriterierna för investering i innovation.

“

skräddarsydd.

”

”Vi behövde bli smidigare och flexiblare för att kunna godkänna dessa transaktioner,”
avslutar Stoykov. ”Inga transaktioner liknar varandra. Varje transaktion är skräddarsydd.”

Hristo Stoykov
EIB:s chef för tillväxtkapital
och innovationsfinansiering
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MÅLET HAR UPPNÅTTS

Nya saker kan vara riskfyllda. Vem vet vad som kan hända om ingen har provat
det förut? Det är här som Europeiska fonden för strategiska investeringar
kommer in.

I

nom investeringsplanen för Europa, även kallad Junckerplanen, avsatte EIB-gruppen och Europeiska
kommissionen tillsammans 21 miljarder euro i ett garantiprogram kallat Europeiska fonden för strategiska
investeringar (Efsi). Tack vare Efsi:s stöd kan banken investera i mer riskfyllda och mer innovativa projekt
– som ibland har immateriella tillgångar och begränsad erfarenhet.
Under 2018 nådde EIB-gruppen sitt första ambitiösa mål inom Efsi, och överträffade sitt ursprungliga mål
att mobilisera 315 miljarder euro i investeringar under tre år. När tidsfristen gick ut i juli var det faktiska
beloppet över 334 miljarder euro. Det förväntas öka EU:s BNP med uppskattningsvis 1,3 % senast 2020
och skapa 1,4 miljoner arbetstillfällen. Investeringarna får också en långsiktig strukturell inverkan på produktivitet och konkurrenskraft. Senast 2036 kommer dessa transaktioner att ha ökat EU:s BNP med 0,9 % och
skapat cirka 800 000 arbetstillfällen, enligt en analys av den makroekonomiska påverkan som gjorts av
EIB:s ekonomer i samarbete med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum.
Det borde därför inte komma som någon överraskning att de europeiska lagstiftarna beslutade att utöka
garantin och förlänga Efsi till 2020, med ett nytt mål på 500 miljarder euro.

REALISTISK KEDJEREAKTION

Debora Revoltella
Direktör, ekonomiska frågor

Men vilken är bankens övergripande påverkan?
”Om man installerar ett bredbandsnät för att åstadkomma snabbare internet så anlitar man inte bara de människor som gräver
upp gatan och lägger ned kabeln i marken. Det påverkar även hur många människor som anställs för att tillverka den
fiberoptiska kabeln, och de varor som deras inkomster spenderas på,” förklarar Debora Revoltella, EIB:s chefsekonom. ”På längre
sikt skapas inte bara sysselsättning för byggnadsarbetare och de som producerar insatsvarorna. Den snabbare
internetuppkopplingen innebär också att nya tjänster kan erbjudas och de kan eventuellt störa sådana som redan finns. Det
bidrar till konkurrenskraft och övergripande ekonomisk verksamhet.”
Den här ekonomiska verksamheten har en omfattande långsiktig inverkan som inte är så lätt att se när man bara tittar på själva
projektet, men detta omvandlas till ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. För att bedöma effekten har EIB:s ekonomer
samarbetat med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum för att ta fram en modell. EIB-gruppens samtliga
projekt i EU matas in i modellen med detaljerad projektinformation såsom investeringsbelopp, projektets längd och lånets
löptid samt särdrag för den sektor där investeringen sker. De senaste siffrorna för investeringar som tecknades 2017 visar att
dessa projekt förväntas ha skapat 650 000 arbetstillfällen och ha ökat EU:s BNP med 0,7 % senast 2036 – en varaktig inverkan
på EU:s ekonomi. På kortare sikt är kedjereaktionen till och med större. Senast 2021 förväntas investeringar som erhållit stöd från
EIB-gruppen under 2017 ha ökat EU:s BNP med 1,1 % och ha skapat närmare 1,2 miljoner nya arbetstillfällen.
OBLIGATIONER SOM BINDER OSS SAMMAN
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VAR KÖPER MAN
INNOVATION?
De medel som EIB lånar upp på finansmarknaderna investeras i fyra huvudområden: infrastruktur, miljö, små och medelstora företag och innovation. Men
vad exakt är innovation och hur får man det att hända genom finansiering?

”

När man tänker efter handlar innovation egentligen om att omvandla forskningsidéer till en teknik,
produkt eller process, något som kan skyddas exempelvis genom att ansöka om patent,” säger Felicitas
Riedl, avdelningschef vid EIB:s avdelning biovetenskap. ”Därefter är det viktigaste att de immateriella
rättigheter som skaffats också utnyttjas. Det räcker inte att visa upp något nytt, det måste också ha ett syfte.”
Detta syfte kan ha olika form. Det kan exempelvis vara att spädbarn som föds upp på modersmjölkersättning
får de hälsofördelar från naturliga tillsatser som producerats av Jennewin, ett företag som EIB finansierade
förra året. Eller att elfordonens laddning räcker längre tack vare batterienheter som utvecklats av Rimac,
ett annat företag som vi har beviljat lån till. I ett större perspektiv är syftet att få ekonomin att växa på ett

ATT ARBETA FÖR KLIMAT OCH SAMMANHÅLLNING
Utöver sitt fokus på de fyra ”politikområdena” infrastruktur, miljö, små och medelstora
företag och innovation har EIB också två övergripande prioriteringar: klimatåtgärder och
sammanhållning. K limat åtgärder handlar om insatser för att begränsa
koldioxidutsläpp och hjälpa företag och ekosystem att anpassa sig till klimatförändringarna.
Sammanhållning avser EU:s ursprungliga vision med att hjälpa mindre välmående
europeiska regioner att komma ifatt när det gäller levnadsstandard. Vissa projekt innefattar
flera av målen. EIB finansierade exempelvis Rimac i Kroatien genom ett lån till den kroatiska
utvecklingsbanken HBOR som mellanhand, för att stödja små och medelstora företag och
medelstora börsnoterade företag under 2012. Under 2018 beviljade EIB sedan ett direkt lån
till Rimac för att företaget skulle kunna utvidga sin forskning och utveckling och på så sätt
stödja innovation. Eftersom företagets verksamhet främjar användningen av elbilar hamnar
utlåningen under klimatåtgärder. Rimac kan också kryssa i sammanhållningsrutan genom
att de skapar arbetstillfällen i Kroatien.
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hållbart sätt, bidra till människors välbefinnande och skapa arbetstillfällen. Innovation är bra både för att
direkt skapa arbetstillfällen för välutbildade människor och indirekt öka sysselsättningen genom spridningseffekter. ”Vi måste undvika kompetensflykten från Europa,” säger Riedl.
Därför handlar finansiering av innovation mycket ofta om att finansiera de
människor som hittar nya idéer och nya lösningar. ”Vi finansierar investeringar
i anläggningstillgångar, som laboratorieutrustning, eller investeringar för att
bygga pilotanläggningar exempelvis,” förklarar Riedl. ”Men vanligtvis gäller
den största delen av kostnaden för innovation, för ett forsknings- och utvecklingsprojekt, idéerna i människors hjärnor – personal kostar.”

“

Vi vill att EU ska vara
både initiativtagare och
utförare av idéer.

”

I redovisningssammanhang hamnar hjärnor och immateriell egendom under ”immateriella tillgångar”
vars värde är svårt att fastställa och skydda. Bankerna är därför mindre villiga att använda dessa immateriella
tillgångar som säkerhet för ett lån, vilket gör det svårt för innovativa företag att få finansiering. EIB fyller det
tomrummet i Europa.
EU:s bank har en bred portfölj av finansiella produkter för att hantera olika stadier av innovation, från
lån till att hjälpa universitet att bygga upp forskningsinfrastruktur, via finansiering av uppstartsföretag,
till pengar för att hjälpa stora företag att öka innovationer.
”Regeringar i Europa använder ofta offentliga medel för att betala för forskningens första stadium, men
sedan överförs en rad goda idéer någon annanstans eftersom ekosystemet inte ger stöd till att omvandla
den utmärkta forskningen till tillämpningar när finansieringskraven ökar,” säger Riedl. ”Fördelarna hamnar
utomlands där ytterligare medel kan hittas.”
”Vi vill att EU ska vara både initiativtagare och utförare av idéer,” avslutar hon. ”Så att de betalar tillbaka
till samhället här.”

Felicitas Riedl
Avdelningschef vid EIB:s avdelning biovetenskap
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VAD KOMMER FÖRST –
HÖNAN ELLER BATTERIET?
Två stora trender kännetecknar för närvarande fordonsindustrin enligt Aris
Pofantis, EIB:s chefsingenjör inom avdelningen för digitalisering och småföretag.
Dessa är elektrifiering respektive självkörande fordon.

M

ed elektrifiering blir bilarna enklare. Elbilar har färre komponenter än bilar med förbränningsmotor
och tekniken för nästan alla dessa komponenter har mognat. Med ett undantag: batteriet.

”Batteriet är den största begränsande faktorn i dag för att elbilar ska kunna bli storskaliga. Batteriet var
aldrig avsett för serietillverkning i kommersiell skala för fordonstillämpningar, och kostnaden är fortsatt
mycket hög,” förklarar Pofantis. Bilbatteriernas energikapacitet (och därmed bilens räckvidd) är dessutom
fortfarande begränsad. Det leder till ”räckviddsoro” bland konsumenterna som är rädda för att bli stående
vid vägkanten utan någon laddningsstation inom räckhåll.
Pofantis säger att det skapar en klassisk ”hönan-och-ägget-situation”. Utan tillräckligt många elbilar på
vägarna är den ekonomiska motivationen för att sätta upp laddningsstationer begränsad. Med alltför få
laddningsstationer kommer människor att vara tveksamma till att köpa elbilar. Men det händer saker.
Under 2018 tecknade EIB den första delen av ett lån på 115 miljoner euro till Enel X, ett italienskt företag
som har installerat laddningsstationer för elbilar i hela landet.
”Vi inrättar infrastrukturen eftersom vi tänkte att när vi väl gjort det kommer marknaden att öppnas upp. Och
det är precis vad som har hänt,” berättar Alberto Piglia, chef för elbilars mobilitet vid Enel X. ”Försäljningen
av elbilar har fördubblats på bara några månader.”

Jag vill inspirera
“
till förändring och

slå på strömbrytaren
för Europa.

”

Batterier till elbilar tillverkas i stort sett endast utanför EU, vilket gör Europa beroende
av Japan, Kina och Korea. I Sverige har Northvolt för avsikt att ändra på det. Under
2018 beviljade EIB ett lån på 52,5 miljoner euro till Northvolt för en demonstrationsanläggning där företagets industriella partner kan testa sina litium-jonbatterier.
Gigafabriken kommer att ha upp till 2 500 anställda.

Northvolts grundare Peter Carlsson flyttade tillbaka till Sverige 2017 efter att ha levt
mer än ett halvt decennium i Palo Alto, Kalifornien, där han var global chef för Teslas
leverantörskedja. ”Jag vill inspirera till förändring och slå på strömbrytaren för Europa,” säger Peter.
Sverige är en lämplig plats för Northvolt eftersom där finns viktiga råvaror som behövs för batteritillverkningen,
exempelvis grafit och nickel. Sverige har också massor av billig vattenkraft och många moderna hamnar för
att exportera batterier till hela Europa och resten av världen. Företaget hoppas till och med återvinna gamla
batterier, vilket minskar behovet av andra mineraler som kobolt.
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VÄRLDENS SNABBASTE ELBIL –
OCH RULLSTOL?

”När jag började med detta tyckte man att elbilar var fula och långsamma,” säger
Mate Rimac. ”Därför ville jag bevisa att de kunde vara roliga och spännande, och
snabba – till och med snabbare än bilar med förbränningsmotorer – och jag
tänkte: Jag vill bygga min egen bil.”

R

imac byggde sin egen bil och startade sitt eget bilföretag. Rimac är Kroatiens enda inhemska biltillverkare
och tillverkar den senaste batteritekniken. Rimacs bil, Concept 1, som presenterades under 2011, var
vid den tidpunkten den mest kraftfulla och vägsäkra elbilen i världen, med en
acceleration från 0 till 100 km/h på 2,5 sekunder.
Från att ha varit fascinerad av elektronik och bilar från tidig ålder har Rimac lett
företaget från en start-up i ett garage till att vara i främsta ledet vad gäller
utveckling inom e-handel och batteriteknik. Med ett första team på sex personer
har Rimac, som är baserad i en liten stad nära Zagreb, nu över 400 anställda från
26 länder och växer snabbt.

“

Samma teknik kan
användas inte bara
för sportbilar, utan
även för tåg, bussar
och till och med
rullstolar.

En sådan snabb expansion har krävt betydande investeringar. EIB stödde Rimac
med ett första lån via HBOR, Kroatiens nationella utvecklingsbank, som lånar ut
medel från EIB till små och medelstora företag. Därefter undertecknade EIB ett
hybridkapitallån på 30 miljoner euro till Rimac i december 2018, för att finansiera
företagets forskning och utveckling. EIB finansierar inte utvecklingen av särskilda bilmodeller, däremot
allmänt använd teknik för rena transporter.

”

Rimac tillför ett mycket större bidrag till europeisk elbilindustri än bara sportbilar i en nischkategori. ”Concept
1-bilen är en inkomstkälla för företaget, och visar upp tekniken,” säger Aris Pofantis. ”Om du har en elbil med
högprestanda som Concept 1, kommer människor att börja titta på elbilar på ett annat sätt.”
Rimacs teknik har ännu fler tillämpningar, enligt EIB:s investeringsansvarige Aleksandar Mihajlovic: ”Samma
teknik kan användas inte bara för sportbilar, utan även för tåg, bussar och till och med rullstolar.”
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RENSA UPP ADRIATISKA
HAVET OCH BILINDUSTRIN
När Elizabeta Žalac föddes i Đurđevac, en stad med 6 000 invånare i norra Kroatien,
körde hennes föräldrar fortfarande en Lada som tillverkats i Sovjetunionen. Nu
arbetar hon med en av världens snabbaste bilar.

E

lizabeta studerade utformning av medicintekniska produkter vid universitetet i Zagreb, och arbetade
inom det området, men hon såg få möjligheter att fortsätta sin karriär hemma. ”I början trodde jag inte
att jag skulle kunna hitta ett arbete i Kroatien, då det inte fanns många arbetstillfällen inom det område jag
var specialiserad på,” säger hon. ”Så jag funderade på att lämna landet, men jag ville
verkligen stanna i Kroatien – nära min familj och mina vänner.”

Vad som verkligen
“
var viktigt för mig
var företagets gröna
aspekt.

”

Hon såg en platsannons som ingenjör med uppgift att dokumentera batterisystem
hos Rimac. Trots att hon hade begränsad kunskap om bilar, än mindre elbilar, sökte
hon jobbet. ”Vad som verkligen var viktigt för mig var företagets gröna aspekt,”
säger Elizabeta.
Miljön är viktig för Elizabeta. Som medlem i en dykarklubb, deltar hon i en kampanj
för att rensa upp Adriatiska havets kust och Kroatiens sjöar.

Rimacs rekryterare såg hur engagerad hon var och anställde henne. Det fanns endast en annan kvinnlig
kollega på hennes avdelning. Hennes första arbetsuppgift: batterier för en elektrisk racerbil för spanska
SEAT. Hon var tveksam till att arbeta i en mansdominerad bransch, men hennes kollegor visade sig vara
mycket hjälpsamma. ”Jag ställde frågor, jag studerade när jag kom hem efter arbetet, och hade snart förstått
saker med hjälp av kollegor,” säger hon.
Efter att ha blivit befordrad till junior batteriingenjör arbetar hon idag på Rimacs halvautonoma sportbil
Concept 2, som har en topphastighet på 412 km/h. ”Jag är verkligen stolt över att jag arbetar i ett företag
som spelar en roll i en global förändring, ett företag som faktiskt har en positiv inverkan på världen och
miljön,” säger hon, ”och att allt det här händer i en liten stad och i ett litet land som Kroatien.”

Elizabeta Žalac
Junior batteriingenjör vid Rimac

24

2018 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

OBLIGATIONER SOM BINDER OSS SAMMAN
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HÅLLBARHET

DEN LÅNGA OCH KRITISKA VÄGEN
Från en svensk ö till en by i Senegal, är EIB med i kampen om att rädda klimatet
och främja solidarisk utveckling – och banken kommer att arbeta med frågorna
så länge som det behövs för att trygga en hållbar framtid.

Helena Muellers uppväxt på en ö
i Nordeuropa ledde henne in på
en livslång karriär inom miljöoch klimatfinansiering.

1

Alecta, som är en av de största
köparna av EIB:s
hållbarhetsobligationer,
undviker en investering som
avsevärt skadar miljön.

I mindre städer i norra
Egypten leder dåliga
sanitära förhållanden
till att barn blir sjuka
och att föroreningar
släpps ut i vattendrag
och i havet.

2

3
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EIB:s nya obligationer för
ökad medvetenhet om
hållbarhet stöder stora
projekt som förbättrar det
dagliga livet för miljontals
människor.

4

5

Världen måste göra mer för att
skapa en hållbar framtid.
EIB agerar genom att investera
kraftigt i klimatåtgärder.

7

6

Grameen Crédit
Agricole Foundation
använder små lån för att
bekämpa fattigdom och
hjälpa kvinnor på den
afrikanska landsbygden.

När Soukeyna Bâ var ung gick
hon många kilometer varje dag
med sin mormor för att hjälpa
människor i nöd. Nu kämpar hon
för kvinnors rättigheter och
ekonomiska inflytande i Senegal
och i andra länder.
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1

UPPVÄXT
PÅ EN SPECIELL PLATS
Helena Mueller växte upp på Öland och kommer ihåg när lärarna varnade
henne att intilliggande Östersjön var på väg att bli sjuk av avloppsvatten,
industriutsläpp och kemikalier. ”När man är uppvuxen på en speciell plats
som Öland, där du har havet, himlen och naturen omkring dig, är det naturligt
att bry sig mycket om miljön,” säger Helena, som tackar sina lärare och ölivet
för att ha lett in henne på en karriär inom miljöfinansiering och hållbarhet.

H

elena, som bor nära Stockholm, lämnade nyligen ett jobb som hållbarhetskonsult hos revisionsbolaget
KPMG för att hjälpa nystartade företag att använda digital teknik och arbeta på ett hållbart sätt.
Under 2018 hjälpte hon till att grunda ett nystartat techbolag Doconomy. Det svenska företaget utvecklar
en mobil banktjänst där människor kan följa sin klimatpåverkan och kompensera för den genom att
investera i miljöprojekt eller placera sitt sparkapital i hållbara fonder.
”När vi diskuterar klimatkrisen, så tycker jag att det verkligen är viktigt att vi börjar lyfta fram hur den globala
uppvärmningen och klimatförändringen inverkar på människor runtom i världen,” säger hon. ”Det är inte
endast naturen som vi skadar, utan också andra människor. Varje människa har rätt till ett anständigt liv.”

“

Helena var glad att höra att hennes pensionsfond, som förvaltas av svenska fondförvaltaren Alecta, investerar
i EIB:s miljöobligationer. Alecta är en av de största köparna av EU-bankens nya obligationer för ökad medvetenhet om hållbarhet, som lanserades under 2018. ”Jag tycker att det är jättebra att min pension förvaltas
på detta sätt,” säger hon. ”Ett av de viktigaste besluten som du kan fatta för att
minska din negativa inverkan på planeten är att investera hållbart – det kan ha en
jättestor inverkan.”

Det är svårt att
inte känna starkt för
miljön när man omges
av den.

”

”Finansinstitut behöver lägga mer tid på att utbilda allmänheten om ansvarsfulla
investeringar,” säger Helena, ”och de borde försöka berätta historierna som ligger
bakom all data.”

EIB arbetar hårt för att påvisa att bankens gröna obligationer tar itu med klimatfrågan
och att bankens hållbarhetsobligationer resulterar i en korrekt inverkan. Banken var
den första emittenten som tog fram detaljerade regler för rapportering om inverkan av projekt, som
finansieras av gröna obligationer, och ledde utarbetandet av en harmoniserad ram för rapportering av
inverkan för alla emittenter av gröna obligationer.
”Banker är så fokuserade på pengar och finanssidan av saker, och att investera pengar,”
säger hon. ”De tänker inte alltid på samhällsengagemang eller att visa människor vad
som händer, inte heller på att göra frågorna mer personliga och förmedla historierna.”

Helena Mueller
Miljöentreprenör
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2

ETT ANSVAR ATT SKYDDA
FRAMTIDEN

Den svenska pensionsförvaltaren Alecta har under årtionden varit medveten om
vikten av att investera ansvarsfullt, men för tre år sedan satte de en person som
ansvarig för frågan. Peter Lööw var projektledare och riskanalytiker hos Alecta
under 15 år innan han tog sig an den nya rollen. Peter ser till att Alecta konstant
väger in miljömässiga och sociala faktorer samt hållbarhet när investeringar
beaktas. Detta kräver mycket arbete. Alecta är den största förvaltaren av pensionsfonder för anställda i Sverige och representerar välrenommerade företag som
Volvo, ABB och Ericsson.

”

Att tjäna pengar för kunder och skydda miljön är inte motsatta idéer,” säger
Peter. ”Vi diskuterar den här frågan hela tiden. Dessa två mål är inte motstridiga.
Om du är en långsiktig investerare i ordets rätta bemärkelse, måste du ta hänsyn till
mer än finansiella data, och det inkluderar samhället, klimatet och miljön, eftersom
alla dessa frågor kommer att påverka dina investeringar.”
Alecta undviker en investering om den inte är hållbar eller om den inte uppfyller
fondens ansvarsfulla investeringsmodell.

Vi tycker om att
“
ha gröna och hållbara
tillgångar i vår
portfölj.

”

”Vi är inte en filantropisk organisation, men vi tycker om att ha gröna och hållbara tillgångar i vår portfölj.
Våra kunder förväntar sig detta och vi vill göra det,” säger Peter.
Alecta förvaltar 85 miljarder euro i pensionspengar för 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företag.
Den innehar 3 miljarder euro i gröna obligationer och 450 miljoner euro i andra hållbara investeringar.
Bolaget var en av de största köparna av EIB:s nya obligationer för ökad medvetenhet om hållbarhet, när
det första obligationslånet på 500 miljoner euro emitterades i september. Alecta var en hörnstensinvesterare
och köpte 50 miljoner euro av de nya obligationerna.
”Vi värdesätter att EIB är öppna mot oss,” säger Peter.

Peter Lööw
Hållbarhetsansvarig Kapitalförvaltning vid Alecta
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3

NYA OBLIGATIONER
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Finansiera rent dricksvatten för miljoner människor

V

atten är en värdefull resurs, men den är också dyr att finansiera, då omfattande infrastruktur behövs
för att rena och pumpa det till bostäder och företag. En av EIB:s senaste produkter är obligationer för
ökad medvetenhet om hållbarhet. Obligationerna kommer att finansiera vattenprojekt i Europa, men även på
platser som Östafrika och norra Egypten, där färskvatten och sanitära tjänster saknas i landsbygdsområden
och vissa städer. Hållbarhetsobligationerna bygger på framgången med bankens gröna obligationer och
kommer att bidra till flera av FN:s mål för hållbar utveckling.
EIB emitterade sitt första obligationslån för ökad medvetenhet om hållbarhet i september, genom vilken
500 miljoner euro lånades upp för att finansiera projekt som tacklar sociala frågor och miljöfrågor utöver
klimatförändringen. Begreppet ”medvetenhet” återspeglar bankens obligationer för ökad medvetenhet
om klimatsituationen, som lanserades 2007 som världens första gröna obligationer.
EIB hoppas att hållbarhetsobligationerna blir lika framgångsrika som de gröna obligationerna, som har
anskaffat över 23 miljarder euro under 11 år och hjälpt till att skapa en global grön obligationsmarknad
som uppgår till mer än 400 miljarder euro.
EIB:s hållbarhetsobligationer kommer att ge en detaljerad rapportering, som exempelvis antalet människor
som har fått tillgång till rinnande vatten tack vare investeringen. ”I Malawi kan det finnas 10 000 människor
som lever i slummen och är beroende av vatten från en brunn,” säger Thomas van
Gilst, som är ansvarig för vattenförvaltning inom EIB. ”Vi kan äntligen dra vattenledningar
till dem från det centrala vattensystemet, och alla kostnader i samband med anslutningen kan bli berättigade till finansiering från hållbarhetsobligationerna.”

Obligationer har
“
inte en direkt inverkan

Ett av de första EIB-projekten som finansierades med hållbarhetsobligationerna
på människors liv. Men kommer att bygga och upprusta avloppsreningsverk i området Kafr El Sheikh i norra
Egypten, där många människor inte är anslutna till det offentliga avloppsnätet. Proprojekten har det.
jektet kommer att förbättra livskvalitén och miljön för en landsbygdsbefolkning på
uppskattningsvis 470 000 människor. ”Detta projekt i Egypten kommer att förändra
vardagen för väldigt många människor,” säger Patricia Castellarnau, som är
vattenekonom inom EIB.

”

Framöver kommer obligationerna att potentiellt utvidgas från att enbart ha omfattat
vattenprojekt till att inkludera mer sociala sektorer, som hälso- och sjukvård, utbildning
och byggande av hållbara städer.
Patricia Castellarnau
EIB:s vattenekonom
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UNDER 2018 STÖDDE EIB:S GRÖNA
OBLIGATIONER

44

€1,7 md

16
länder

projekt

i investeringar

FÖRDELNING AV KÖP AV OBLIGATIONER FÖR ÖKAD MEDVETENHET OM HÅLLBARHET PER LAND
Frankrike
Belgien, Nederländerna, Luxemburg Nordiska länderna

28 %

Förenade
kungariket

Asien

21 %

18 %

13 %

Italien

Övriga 1 %

3 %3 %

EIB:S MÅL FÖR VATTENPROJEKT
SOM FINANSIERAS AV OBLIGATIONER FÖR ÖKAD MEDVETENHET OM HÅLLBARHET

– Tillgång till vatten och avlopp
– Förebyggande och kontroll av föroreningar
– Bevarande av naturresurser
– Riskhantering av naturkatastrofer
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BÄTTRE SANITET,
FRISKARE BARN
Avloppstjänster och dricksvatten har blivit bättre i Egyptens största städer under
de senaste årtiondena, men det är en annan situation i mindre städer. På landsbygden har många hem ingen anslutning till en allmän avloppsledning. I vissa
områden finns inte ens ett allmänt avloppsnät. De flesta bostäder och företag
använder septiska tankar vars innehåll ibland dumpas i kanaler och kloaker. Det är
vanligt att avloppsvattnet läcker ut i marken eller i Medelhavet.

P

å landsbygden i Egypten är endast 18 % av bostäderna anslutna till allmänna avloppsnät och 12 till 15 %
av befolkningen har inget rinnande vatten. Hygienproblemen orsakar sjukdomar, särskilt bland barn.
Bristen på rent vatten och sanitetstjänster har gjort att diarré är ett av de största hälsoproblemen för småbarn
på landsbygden i landet.
”Egypten försöker att ändra på detta,” säger Maria Diamanti, vatteningenjör hos EIB. ”Men det finns
många projekt på landsbygden, så det kommer att ta tid att tillhandahålla lämpliga sanitetstjänster överallt.
Vi förbättrar livet steg för steg.”
Ett av de senaste projekten i Egypten gäller byggandet och upprustningen av avloppsreningsverk i området Kafr
El Sheikh i norra Egypten, nära Medelhavet. Egypten kommer att bygga och utvidga fem avloppsreningsverk
och installera 694 km avloppsrör. Arbetet kommer att förbättra sanitära förhållanden och tillhandahålla vatten
för konstbevattning för närmare 470 000 människor. Det kommer också att minska föroreningarna som släpps
ut i Nilen, Medelhavet och den närliggande sjön Burullus, som 70 % av landets fiskindustri är beroende av.

EIB godkände ett lån på 77 miljoner euro för projektet som uppgår till totalt 160 miljoner euro. Detta backas upp
av EIB:s nya obligationer för ökad medvetenhet om hållbarhet. Obligationerna, som första gången emitterades
av banken i september, stöder sociala och gröna projekt samt miljöprojekt runtom i
världen. ”Egypten har ett stort investeringsgap vad gäller avloppssystem,” säger EIB:s
vattenekonom Patricia Castellarnau. ”Projektet kommer att ge tusentals människor
Vi förbättrar livet tillgång till sanitära tjänster, och det kommer att finnas många andra fördelar som
konstbevattning, minskade föroreningar och renare kanaler. Den miljömässiga och
steg för steg.
sociala inverkan kommer att vara enorm i Egypten, vilket är precis vad vi vill uppnå
med hållbarhetsobligationerna.”

“

”

Maria Diamanti
EIB:s vatteningenjör
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5

HÅLLBARHET
I DET LÅNGA LOPPET

H

ållbar utveckling har stått högt upp på EIB:s agenda under många år, men det får mer uppmärksamhet
nu när Förenta Nationerna har antagit 17 mål för hållbar utveckling för att eliminera fattigdom och
hunger, förbättra hälsa och utbildning, bekämpa global uppvärmning och öka jämställdhet. EIB:s finansiering
och tekniska stöd hjälper hållbara projekt i mer än 160 länder och mobiliserar privat finansiering, som
uppmuntrar andra att matcha vår långsiktiga investering. ”Vi stöder den harmoniska utvecklingen av ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter av människors liv,” säger Marco Beros,
EIB:s chefsingenjör.
Ett viktigt sätt för att göra planeten mer hållbar är att bekämpa klimatförändringar.
EIB är världens största multilaterala tillhandahållare av grön finansiering och den
största emittenten av gröna obligationer. Banken investerar åtminstone 25 % av
sin finansiering i klimatåtgärder. Till 2020 har EIB som mål att avsätta åtminstone
35 % av sin finansiering i utvecklingsländer till investeringar som tacklar klimatförändringar. EIB kommer att finansiera klimatrelaterade investeringar som uppgår
till 100 miljarder US-dollar mellan 2016 och 2020, vilket kommer att avsevärt bidra
till Parisavtalets mål. ”För att nå dessa mål integrerar EIB klimatåtgärder i sin
verksamhet,” säger Monica Scatasta, direktör för miljö-, klimat- och sociala frågor
inom EIB. ”Vi arbetar intensivt för att säkerställa att alla våra transaktioner senast
2020 tar i beaktande klimatförändringar och att de är förenliga med Parisavtalet.”

Totala klimatinvesteringar

“

Vi arbetar
intensivt för att
säkerställa att alla
våra transaktioner
senast 2020
tar i beaktande
klimatförändringar
och att de är förenliga
med Parisavtalet.

”

€16,2 md

€1,1 md		 Anpassning till klimatförändringar
€4,1 md		 Förnybar energi
€2,7 md		 Energieffektivitet
€1,1 md		 Forskning, utveckling och innovation
€6,0 md		 Lägre koldioxidutsläpp från transporter
€1,2 md		 Övriga begränsande klimatåtgärder

Monica Scatasta
EIB:s direktör för miljö-,
klimat- och sociala frågor
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AKTIVIST
SEDAN BARNDOMEN
Soukeyna Bâ följde i sin mormors fotspår och blev en ledare för kvinnors
rättigheter

S

oukeyna N’Diaye Bâ förlorade sin far när hon var sex år. Hennes mamma tvingades återvända till skolan
för att få ett bättre jobb och kunna försörja sin enda dotter. Soukeyna togs om hand i olika hem i byar
och samhällen på landsbygden i Senegal där hon bodde hos mostrar och fastrar eller mor- och farföräldrar.
Denna svåra uppväxt lärde henne att bli självständig och att arbeta med alla typer av människor. Hon
växte upp till att bli en ledare i sitt land och i hela Afrika för kvinnors rättigheter och hållbar utveckling.
”När jag var ung brukade jag gå med min mormor för att besöka människor,” säger Soukeyna, som nu är
68 år gammal och bor i Dakar. ”Hon hjälpte alltid människor och gick alltid många kilometer varje dag för
att besöka dem. Ibland reste hon långa sträckor bara för att säga hej. Hon lärde mig
hur viktigt det är att sträcka ut handen.”

Livet är
“
mycket svårt för

Soukeyna har sträckt ut handen mycket under de senaste årtiondena. 1987 kom
hon på idén att ge kvinnor på marknader små lån från sina egna medel. Hon hjälpte
dem att starta företag som sålde mat och andra produkter eller tyger. Hon lärde dem
småbönder.
om försäljning, vinst och utgifter. Hon omvandlade denna idé till mikrofinansieringsinstitutet Female Business Development in Africa som idag hjälper kvinnor i hela
Senegal och skapar starka band runtom i världen med andra mikrofinansierings
institut. Hon medfinansierade de alternativa finansinstitutens internationella nätverk, som är en global
grupp av mikrofinansieringsorganisationer som hjälper utvecklingsländer att göra mer för kvinnor, fattiga
och landsbygdsbefolkning.

”

”Kvinnor växer upp till att bli mycket starka i Senegal, men de fick inte något finansiellt stöd. Det är därför
som jag startade min organisation,” säger Soukeyna, ”Jag visste att vi behövde göra mer för att ge dem
möjligheter och reell tillgång till finansiella resurser, så de kunde bli en del av ekonomin.”
Soukeyna är styrelseledamot i Grameen Crédit Agricole Foundation, en organisation som är övertygad om
att mikrokrediter för alla är det bästa sättet att eliminera fattigdom och stimulera ekonomin i utvecklingsländer. EIB stödjer Grameen med ett lån på 12 miljoner euro.

Soukeyna Bâ
Mikrokreditentreprenör
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EN STIFTELSE FÖR
MIKROKREDITER ARBETAR FÖR
ATT LYFTA MÄNNISKOR UR
FATTIGDOM

Grameen förbättrar sjuk- och hälsovård, vatten och sanitet i landsbygdssamhällen
runtom i världen.

N

är Eric Campos tänker på Afrikas framtid, tar han en lång paus innan han börjar tala. ”Afrikas framtid
skulle kunna vara en framgång eller ett fruktansvärt misslyckande,” säger han.

Campos är VD för Grameen Crédit Agricole Foundation, en organisation som är
specialiserad på mikrofinansiering till de fattigaste regionerna i världen. Stiftelsen
är övertygad om att små lån är ett av de bästa sätten att eliminera fattigdom,
förbättra ekonomin och ge kvinnor lika rättigheter i utvecklingsländer. Stiftelsen är
särskilt engagerad på landsbygden i Afrika, vilket står för 80 % av deras verksamhet.
Stiftelsen bildades 2008 av den franska banken Crédit Agricole Group och Grameen
Trust, en icke-vinstdrivande organisation som startades av Muhammad Yunus, en
bangladeshisk social entreprenör. Han tilldelades Nobels fredspris 2006 tillsammans
med Grameen Bank för att ha varit banbrytande med att utveckla konceptet för
mikrokrediter till fattiga.

“

Genom att
låna ut till lokala
institutioner som
förmedlar pengarna
direkt i sina områden,
främjar vi ekonomiskt
oberoende för
enskilda individer.

”Förbättrad hälso- och sjukvård, vattenförsörjning och sanitära tjänster är väldigt
bra för landsbygdssamhällen i Afrika,” säger Campos, men hans organisation vill
visa att ett av de bästa sätten att göra landsbygdsområden hållbara är att ge små lån till förmånliga räntor
till kvinnor och bönder. ”Små lån till kvinnor hjälper familjer och barn att leva hälsosammare. Finansiering
till bönder hjälper ett helt samhälle,” säger han.

”

EIB:s lån på 12 miljoner euro till Grameen Crédit Agricole Foundation finansierar lån till mikrofinansinstitut i
Västafrika. Stiftelsen är verksam i 38 länder och har beviljat lån på över 200 miljoner euro till närmare
90 mikrofinansinstitut runtom i världen. En stor majoritet av mottagarna av dessa mikrolån bor på
landsbygden.

Eric Campos
VD, Grameen
Crédit Agricole Foundation
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JÄMSTÄLLDHET

FÖRSÖK AVFÄRDA HÄLFTEN
AV JORDENS BEFOLKNING
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ekonomiskt motiverat för hela världsekonomin. Om kvinnor var fullt ut integrerade i ekonomin, skulle världens BNP
kunna öka med ytterligare 12 biljoner US-dollar till 2025, enligt en rapport från
McKinsey Global Institute. Ökad jämställdhet är bra för kvinnor, deras familjer,
samhällena som de lever i och i slutändan för företag och ekonomin. Under 2018
arbetade EIB aktivt för jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt genom
en rad projekt, initiativ och partnerskap.

Mer än ett klädesplagg: en
modeskola i Etiopien
bygger upp ett nätverk för
kvinnliga entreprenörer.

1

“

Vi måste noggrant utforma alla våra
projekt så att både kvinnor och män kan dra
nytta av dem. Det handlar också om att välja
rätt sektor, då vissa av dem kommer att skapa
en gynnsammare miljö för jämställdhet.

”

Julia Chambers
Senior specialist på social utveckling vid EIB
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Jämställdhet och
klimatförändringar:
(Förnybar)
kvinnokraft

2

“

Kvinnor är katalysatorer för
förändring. Att ge kvinnor egenmakt
kommer att hjälpa oss alla att ta itu
med akuta utmaningar: klimatåtgärder,
irreguljär migration och att målen för
hållbar utveckling uppnås.

Maria Shaw-Barragan
EIB:s direktör för globala partner

”

3

En mikrofond ger
egenmakt åt
jordanska kvinnor.

STRATEGISK EGENMAKT
Med sin strategi för jämställdhet och kvinnors ekonomiska
egenmakt har EIB som målsättning att placera kvinnors och
flickors rättigheter centralt i sin verksamhet. På så sätt
kommer banken att ytterligare bidra till Förenta Nationernas
Agenda 2030 för hållbar utveckling, och särskilt till femte
målet för hållbar utveckling, som syftar till att ”uppnå
jämställdhet och ge egenmakt till alla kvinnor och flickor.”

4
I spetsen för AI och hälsa:
Peptider och en kvinnlig
entreprenör.
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FRAMTIDENS
MODELL

I

Etiopien, även om du inte är någon som följer modet, är det mycket sannolikt att du har hört talas om Next
Fashion Design, en av landets ledande modeskolor. Bakom skolans framgång finns Sara Mohamed, som är
känd för att sätta en unik prägel på traditionella etiopiska kläder och för att vara kreativ i sin design av kläder.
Mohamed är fotomodellen som blev designer. Hon grundade Next Fashion Design 2013 och har sedan
dess arbetat med att skapa sin egen nisch i modeindustrin. Ännu mer viktigt är att hon uppmuntrar sina
studenter att göra samma sak.
Skolans program varar mellan tre månader och två år, och 80 % av studenterna är kvinnor. Under hösten
2018 erhöll Mohamed ett lån från Etiopiens ENAT Bank, som backades upp av en kreditlinje från EIB. ”Om jag
stärker en kvinnas egenmakt, kommer den kvinnan att inspirera en annan kvinna som i sin tur kommer att
inspirera en annan kvinna,” säger Mohamed. ”Det är som en kedja där vi växer upp tillsammans.”

Det är som en
“
kedja där vi växer

EIB stöder också projektet för utveckling av kvinnligt entreprenörskap i Etiopien. Projektet
finansierar mikroföretag och småföretag som ägs eller är delägda av kvinnor. Det startade
2013 med ett lån på 50 miljoner US-dollar från Världsbanken. Projektet har sedan dess
erhållit finansiering från både Italiens och Japans regering, och i november 2018 från EIB,
som tillhandahöll ett långfristigt lån på 30 miljoner euro. Projektet ”har fyllt detta snabbväxande och underfinansierade kundsegment,” säger Enrico Pini, EIB:s investeringsansvarige
för lånet.

upp tillsammans.
Om jag stärker en
kvinnas egenmakt,
kommer den kvinnan Projektet är en banbrytande modell, precis som Saras modeskola.
att inspirera en
annan kvinna som i
sin tur kommer att
inspirera en annan
kvinna.

”

Sara Mohamed
Grundare av Next Fashion Design
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(FÖRNYBAR)
KVINNOKRAFT

Kvinnor är ofta bland de mest utsatta för effekterna av klimatförändringarna.
De kan också vara de mest effektiva aktörerna för att bekämpa dem. Banken
arbetar med att integrera jämställdhetsfrågor i sina nuvarande insatser för att
tackla klimatförändringar.

E

l till flickorna i Indien. I byar i Indiens delstater Telangana och Andhra Pradesh
brukade hushåll uppleva elavbrott på upp till 12 timmar dagligen. ”Vi hade
ingen fläkt eller lyse. Barnen hade svårt att studera. Under sommaren var det väldigt
varmt, och det är svårt för barnen att klara värmen. Fläktar och lampor kommer till
bra användning,” säger en av de många kvinnorna lokalt som drar nytta av EIB:s
långfristiga lån på 150 miljoner euro till Indiens utvecklingsbyrå för förnybar energi.

“

D-light ger mig
flera arbetstimmar
och en ljusare
timma.

”

Den nya kreditlinjen på 150 miljoner euro stöder investeringar på 500 miljoner euro i förnybar energi
och uppförandet av både solenergianläggningar och vindkraftsparker runtom i Indien. I Telangana och
Andhra Pradesh har dessa investeringar resulterat i att samhällen har fått tillförlitlig förnybar energi och
att kvinnors och flickors liv har förbättrats. Bättre gatubelysning gör att kvinnor känner sig säkrare när
de promenerar på gatorna nattetid och hjälper dem att få tid till att studera. Projektet betyder också ren
energi till mer än 1,1 miljoner indiska hushåll.
Säkerhet för kvinnor är också en viktig fråga för stora infrastrukturprojekt. Ta tunnelbanan i Bangalore, en
av världens snabbaste växande städer. Stadens invånare gör mer än 400 000 resor dagligen i tunnelbanan,
vilket motsvarar mer än 150 miljoner resor årligen. En anledning till att tunnelbanan är populär beror på
särskilda bestämmelser för kvinnliga passagerare, vilket var resultatet av ett samråd med kvinnor lokalt.
Tunnelbanan reserverar två vagnar i varje tåg enbart för kvinnliga passagerare, vilket är särskilt viktigt när
tågen är fullsatta. ”Särskilt när tåget går till Mysore Road blir det väldigt trångt och sedan är det överfullt.
Då känner sig kvinnorna obekväma,” säger en kvinnlig passagerare.

EN LJUSARE TIMMA

Margaret Anyango
Ägare av en speceriaffär i Nairobi

När solen gick ner brukade Margaret Anyangos försäljning av matvaror upphöra. Men inte längre. En
utrustning för solenergi från företaget D-light har gjort att hennes affär i Nairobi syns även på långt håll.
”Oavsett hur långt bort kunderna är, kan de se att den fortfarande är öppen tack vare att den är upplyst,”
säger hon. D-light erbjuder ett sortiment av ej nätanslutna, soldrivna belysningsprodukter, bland annat solpaneler, laddare för
mobiltelefoner, soldriven belysning, strömbrytare, ficklampor, FM-radio och även TV. Det är lätt att använda panelerna och de kan
fungera som ett privat elnät. De är också billiga, tack vare ett system för förbetalning. Så här långt har solutrustningen sålts till
200 000 kunder i Kenya. D-light säkrade ett lån på 25 miljoner US-dollar från EIB i mars 2018. ”D-light ger mig fler arbetstimmar,”
säger Margaret, ”och en ljusare timma.”
FÖRSÖK AVFÄRDA HÄLFTEN AV JORDENS BEFOLKNING
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MIKROLÅN MED STOR
INVERKAN

U

nder 20 år har Microfund for Women tillhandahållit finansiering till företag som ägs av kvinnor runtom
i Jordanien och fyllt en lucka på marknaden som uppstått på grund av att lokala banker inte lånar ut,
därför att de ofta inte har tillräckliga resurser för att ge lån till småföretag. Microfunds närvaro håller på att
förändra Jordaniens kultur. Microfunds lån uppmuntrar kvinnor att arbeta och bli entreprenörer, vilket leder
till ökad jämlikhet mellan kvinnor och män.
70 % av de människor som lever i fattigdom i Jordanien är kvinnor. De tjänar mindre än män, har liten
kontroll över egendom, och har ofta det dubbla ansvaret som huvudsaklig vårdnadshavare och familjeförsörjare i hushållet. Microfund arbetar också med syriska flyktingar, där 1,4 miljoner av dem har bosatt
sig i Jordanien till följd av Syriens inbördeskrig.

70 % av de människor
som lever i fattigdom i
Jordanien är kvinnor.  

EIB emitterade en ny kreditlinje på 5 miljoner US-dollar till Microfund for Women,
huvudsakligen för att hjälpa kvinnliga entreprenörer, egenföretagare och grupper
av mikroentreprenörer, som exempelvis en grupp av kvinnliga syriska flyktingar.
EIB:s kreditlinje kommer att stödja lån till 146 000 mottagare, varav 96 % förväntas
vara kvinnor.

Lånet backas upp av instrumentet för mikrokrediter för södra grannskapet. Denna lånefacilitet på
71,3 miljoner euro kombinerar EIB:s egna medel med medel från Europeiska kommissionen som finns
tillgängliga inom investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken. Kreditlinjen är det andra EIB-lånet till
Microfund for Women, efter att 2 miljoner euro tillhandahölls i finansiering under 2014.

EIB:s kreditlinje
kommer att stödja lån
till 146 000 mottagare,
varav 96 % förväntas
vara kvinnor.
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I SPETSEN FÖR
ARTIFICIELL INTELLIGENS
OCH HÄLSA

Endast 10 % av finansiering från investerare inom EU går till nystartade företag
som leds av kvinnor. EIB har som målsättning att fylla detta gap genom att
stödja dessa företag i alla deras utvecklingsskeden.

D

e fragment av proteiner som kallas peptider kan begränsa spridningen av
sjukdomar i människokroppen. Problemet är att hitta dem. De är trots allt
endast några få molekyler bland miljarder i en enda planta. Men ett irländskt företag, Nuritas, har utvecklat en teknik baserad på artificiell intelligens som gör det
möjligt för forskare att upptäcka peptider snabbare och få ut dem på marknaden
snabbare, samtidigt som kostnaderna blir betydligt lägre.

“

Vårt mål är
globalt och det
är att förbättra
livet för miljarder
människor.

”

”Nyckeln till att förebygga många sjukdomar ligger i livsmedelsdata,” säger Nora
Khaldi, grundare och forskningschef vid Nuritas. Khaldi, som är irländska och fransyska, studerade matematik
och tog en doktorsexamen i molekylär evolution och bioinformatik. ”Vårt mål är globalt och det är att
förbättra livet för miljarder människor.”

Med sin disciplin och sitt engagemang har Khaldi omsatt sin kunskap i praktiken. Hennes företag är det första
att använda artificiell intelligens och DNA-analys för att hitta och låsa upp peptider från naturliga källor som mat.
Endast 10 % av finansiering från investerare inom EU går till nystartade företag som leds av kvinnor. EIB har som
målsättning att fylla detta gap genom att stödja dessa företag i alla deras utvecklingsskeden. EIB tillhandahöll
30 miljoner euro till Nuritas – det första irländska bioteknikföretag som backas upp av Europeiska fonden för
strategiska investeringar inom investeringsplanen för Europa – för att påskynda utvecklingen av deras plattform
för artificiell intelligens, som syftar till att upptäcka peptider som kan förebygga och behandla sjukdomar med
branschledande snabbhet och precision.
”Vi har blivit imponerade av deras innovativa användning av teknik och nivån på globala avtal som redan har
ingåtts,” säger Stefano Marzario, EIB:s investeringsansvarige som arbetar med Nuritas.
”Vårt mål är att hitta innovativa och snabbväxande företag, särskilt de som leds av kvinnor.
Nuritas passar som hand i handsken.”

Nora Khaldi
Grundare och forskningschef vid Nuritas

FÖRSÖK AVFÄRDA HÄLFTEN AV JORDENS BEFOLKNING

41

LEDNINGSSTRUKTUR
EIB är ett EU-organ, ansvarigt inför medlemsstaterna, och
en bank som följer tillämplig bästa bankpraxis vid
beslutsfattande, förvaltning och kontroller.
Bankens råd består av ministrar från var och en av de
28 medlemsstaterna, vanligt vis finansministern.
Rådsmedlemmarna fastställer riktlinjerna för bankens
k re ditp olitik o ch go dk änner en gång p er år
årsre dovisningshandlingarna. D e b eslutar om
kapitalökningar och bankens deltagande i finansiering
utanför EU. Rådet utser dessutom ledamöterna i styrelsen,
direktionen och revisionskommittén.
Styrelsen fattar beslut om lån, upplåningsprogram och
andra finansiella frågor. Styrelsen sammanträder tio gånger
per år för att kontrollera att banken drivs i enlighet med
EU-fördragen, bankens egen stadga och de allmänna
riktlinjer som bankens råd har fastställt. Styrelsen består av
29 ledamöter, där medlemsstaterna respektive Europeiska
kommissionen har vardera nominerat en ledamot. Antalet
suppleanter är 19. För att utvidga styrelsens fackkunskaper
kan sex experter adjungeras som deltar i styrelsens möten
som rådgivare utan rösträtt. Om inget annat föreskrivs i
stadgarna ska beslut fattas av en majoritet motsvarande
minst 50 % av medlemsstaternas tecknade kapital och en
tredjedel av de styrelseledamöter som har rösträtt. Bankens
president är styrelsens ordförande, men har ingen rösträtt.
Direktionen är bankens permanenta beslutsfattande
organ. Den ansvarar för bankens dagliga verksamhet,
förbereder styrelsens beslut och ser till att dessa
genomförs. Direktionen sammanträder en gång i veckan
och arbetar under presidentens ledning och styrelsens
överinseende. De övriga åtta ledamöterna är EIB:s
vicepresidenter. Ledamöterna utnämns för en förnybar
period på sex år och är enbart ansvariga inför banken.
Banken har dessutom en oberoende revisionskommitté
som lyder direkt under bankens råd. Den ansvarar för
revisionen av bankens räkenskaper och kontrollerar att
b anke ns ve r k s am h e t fö lj e r b äs t a b ank p r a x is .
Revisionskommitténs utlåtande lämnas till rådet
t i l ls a m m a n s m e d s t y r e ls e n s å r s r e d o v i s n i n g .
Revisionskommittén består av sex ledamöter, som utses
på en mandatperiod som omfattar sex räkenskapsår i rad
och inte kan förnyas.
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VAD HÄNDER
HÄRNÄST?
Banken har fastställt ett mål för
nya avtalade lån på
63 miljarder euro för 2019. Detta
mål förutsätter att det inbetalda
kapitalet på 3,5 miljarder euro,
som förväntas återkallas av
Förenade kungariket som en följd
av Brexit, kommer att ersättas.

Bankens verksamhet har
utvecklats mycket under senare
år i och med att vi har tagit på oss
en större roll när det gäller att
genomföra EU:s politiska initiativ.
Bankens arbete med Europeiska
fonden för strategiska
investeringar för att mobilisera
privat finansiering till viktiga
projekt och vår fokusering på att
genomföra finansieringsmandat
har inneburit inget mindre än att
EIB-gruppens DNA har
förändrats.

Höjdpunkter från EIB:s verksamhetsplan 2019

Bankens särskilda transaktioner med
högre risk, som inkluderar projekt
kopplade till Europeiska fonden för
strategiska investeringar, fortsätter
att expandera bankens verksamhet
utanför sina traditionella kunder och
marknader, och kräver ofta en större
arbetsinsats. En stor andel av
transaktionerna – omkring 50 % –
kommer att genomföras med nya
kunder, vilket följer mönstret under
senare år. Den siffran ökar till 80 %
för nya produkter och initiativ för
särskilda transaktioner.

Rådgivningstjänster fortsätter att
utgöra en viktig del av bankens
verksamhet. Vår prognos är 528 nya
uppdrag under 2019, ungefär samma
nivå som 2018, vilket kommer att stödja
investeringar på 45 miljarder euro. Vi
avsätter åtminstone 25 % av bankens
egen utlåningskapacitet till
klimatprojekt varje år och har som mål
att öka den andel av finansieringen i
utvecklingsländer som går till
klimatåtgärder från 25 % till 35 %.
Banken har åtagit sig att finansiera
investeringar i klimatåtgärder i hela
världen på totalt
100 miljarder US-dollar mellan 2016 och
2020. Vi fortsätter också att fokusera
på infrastrukturprojekt, särskilt de som
minskar avfall och bevarar resurser.

Banken fortsätter att ha ambitiösa mål för
utlåningen till små och medelstora företag
samt medelstora börsnoterade företag, där
en växande andel av finansieringen går till
innovativa företag. Det gör att mindre
företag och medelstora börsnoterade företag
kommer att dra nytta av ett konkret stöd som
beräknas uppgå till 17,4 miljarder euro
under 2019. Om finansieringen från
Europeiska investeringsfonden inkluderas,
kan EIB-gruppens stöd till småföretag komma
att överstiga 22 miljarder euro under 2019
och 2020.

Banken, som fyllde 60 år under
2018, förändras ständigt. Den
fortsätter att vara fast besluten
att maximera inverkan på
områden som social
sammanhållning, konkurrenskraft
och klimatförändringar och att
stödja EU som en stabiliserande
kraft på global nivå.

VAD HÄNDER HÄRNÄST?
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