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Hvad enten det gælder ren energi i Estland, drikkevand i 
Lesotho eller et bedre hospital i Kroatien, forbedrer Den 
Europæiske Investeringsbank millioner af menneskers liv 
hvert år. 

Som Europas klimabank bidrager vi til, at verden kan op-
fylde Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Vi forpligter os til 
at skabe klimainvesteringer for 1 billion EUR i løbet af de 
næste ti år.

Siden 1958 har vi ydet lån og ekspertbistand til tusindvis 
af projekter i over 160 lande. Vi investerer i Europas frem-
tid i samarbejde med Europa-Kommissionen og mange 
andre institutioner. 

Som den største og grønneste multilaterale långiver 
hjælper vi således økonomien, skaber arbejdspladser og 
fremmer lighed. Vi måler vores indsats efter, hvor meget 
den hjælper samfundet, for bag enhver investering er et 
liv forbedret.  



I Rijeka, Kroatien, gør det nye hospital for mødre og 
børn livet nemmere for 600 000 mennesker. Det har 
modtaget et lån fra EIB suppleret med rådgivning fra 
EIB og Kommissionen.



Vores indvirkning i 
2019

280 mia. EUR  i investeringer støttet af EIB’s 
aktiviteter

72,2 mia. EUR  i finansiering fra EIB-Gruppen

1 095 projekter undertegnet

50,3 mia. EUR  rejst på obligationsmarkederne 

Over 25 mia. EUR  i finansiering til mindre virksomheder

Over 19 mia. EUR  til klimatiltag

Over 16 mia. EUR  til miljøbeskyttelse 

Over 14 mia. EUR  til fremme af innovation

4,4 mio. jobs bevaret i små virksomheder

10 mio. har fået renere drikkevand 

12 mio. har fået bedre sundhedspleje 

7,4 mio. husstande er tilsluttet elektricitet 

117 mio. har fået bedre mobilforbindelse 

631 mio. flere ture med offentlig transport

1,7 mio. har mindre risiko for oversvømmelse

5,1 mio. m2 energieffektive bygninger



EIB-støttede projekter i 2019 vil producere 
13 177 MW energi, nok til at forsyne 
7,4 mio. husstande.



Klima
Klimaet er vores generations største udfordring. Det vil 
være afgørende for vores børns trivsel og levetid. Vores 
klima- og energimål sætter nye standarder i Europa og vi-
dere ud i verden. I den nærmeste fremtid ophører vi med 
at støtte fossile brændsler og øremærker 50 % af vores 
investeringer til klimatiltag og bæredygtighed.

Vi hjælper med at håndtere klimaforandringernes på-
virkning af sårbare lokalsamfund, idet vi beskytter biodi-
versiteten og fremmer bæredygtigt landbrug. Vi bevarer 
også naturressourcer og gør miljøet til et sikkert sted for 
fremtidige generationer. Vi tænker klimaet ind i alt, hvad 
vi gør. Hvert eneste projekt, vi støtter med sigte på inno-
vation, små virksomheder eller infrastruktur, skal opfylde 
vores klimamål. 



Med støtte fra EIB leverer Elcogen i Estland 
effektiv og ren brændselscellebaseret el til 
massemarkedet.



Innovation 
Innovation bevarer Europas konkurrenceevne og ska-
ber jobs med høj værdi. EIB-Gruppen gør det muligt for 
europæiske virksomheder at udvikle idéer til avanceret 
teknologi. Vi forvandler banebrydende idéer til forret-
ningssucceser.

Banken støtter forskning og udvikling i stor skala, men 
også små, specialiserede virksomheder. Vores investe-
ringer i sektorer som telekommunikation, luftfart, læge-
midler og digitalisering er en blåstempling, der tiltrækker 
yderligere finansiering fra den private sektor.

Vi støtter innovation på mange stadier. Med Bankens lån 
i ryggen kan universiteter bygge og udvide forsknings- 
faciliteter, og opstartsvirksomheder kan ansætte flere 
medarbejdere og opgradere deres udstyr. Vi gøder de 
idéer i kreative hjerner, som gør verden til et bedre sted 
at bo.



I Italien er EIB og Unicredit gået sammen i et 
pionerprojekt om at støtte flere hundrede 
innovative virksomheder med kvindelig ledelse. 



Inklusion
Banken tilbyder en bred vifte af finansielle produkter på 
gunstige vilkår. Vi yder lån til den offentlige og private 
sektor. Vi giver små virksomheder og unge flere mu-
ligheder. Vi støtter kvindelige iværksættere ved at give 
dem adgang til lån og lederstillinger. Vi gør det muligt 
for mennesker med lav indkomst, selvstændige og mi-
krovirksomheder at opnå finansiering og rådgivning om 
deres forretning. Vi sørger for, at ingen kommer bagud.

EIB-lån dækker højst halvdelen af udgifterne til et projekt. 
Derfor kan vi fungere som katalysator for at øge den pri-
vate sektors engagement med henblik på større investe-
ringer i projekter. Vi tilbyder også teknisk bistand for at 
sikre, at projektet har succes.



Et EIB-udviklingsprojekt i Lesotho, Afrika, 
sørger for rent drikkevand og sanitet til  
300 000 mennesker i mange egne af 
lavlandet.



Bæredygtighed  
EIB rejser midlerne ved at udstede obligationer på de in-
ternationale kapitalmarkeder. Vores fremragende kredit-
værdighed giver os mulighed for at rejse midler til en god 
rente. De fordele giver vi videre til vores kunder.  

Vores kapitalmarkedseksperter har skabt og udviklet 
markedet for grønne og bæredygtige obligationer. Vi er 
nu den største overnationale udsteder af grønne obliga-
tioner. Obligationerne støtter vedvarende energi, ener-
gieffektivitet, rent vand og sanitet. Vi fører bæredygtig 
finansiering ud i livet. 



Forpligtelse
Vi sikrer gennemskuelighed og ansvarlighed i alle vores 
aktiviteter. Vores høje miljøstandarder og sociale stan-
darder gør os til en fremragende partner. Vores højt 
kvalificerede, engagerede og mangfoldige medarbejde-
re omfatter økonomer, ingeniører, finansanalytikere og 
klimaspecialister, som løbende samarbejder med lokale 
eksperter, institutioner og regeringer over hele verden. 



Læs mere om, hvad vi tilbyder,  
på www.eib.org/products.

Den Europæiske Investeringsbank 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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EIB-Gruppen består af Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

EIB er EU’s bank. EIB er verdens største multilaterale lånta-
ger og långiver. EIB har hovedkontor i Luxembourg og et 
stort netværk af lokale og regionale kontorer i Europa og 
resten af verden. 

EIF støtter små virksomheder ved at give dem bedre ad-
gang til finansiering i Europa og en række lande uden for 
Europa. EIF udformer og udvikler venture- og vækstka-
pital, garantier og mikrofinansieringsinstrumenter med 
henblik på at fremme innovation og beskæftigelse.
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