
KORT OM 

EIB

2020





Europeiska investeringsbanken (EIB) förbättrar livet för 
miljontals människor varje år genom att bidra till projekt 
om alltifrån ren energi i Estland till dricksvatten i Lesotho 
eller ett bättre sjukhus i Kroatien. 

Som EU:s klimatbank hjälper vi världen att nå målen i  
Parisavtalet och målen för hållbar utveckling. Vi förbinder 
oss att skapa klimatinvesteringar på en biljon euro under 
nästa årtionde.

Sedan 1958 har vi tillhandahållit lån och expertrådgiv-
ning för tusentals projekt i över 160 länder. Vi investerar 
i Europas framtid genom att arbeta hand i hand med  
Europeiska kommissionen och flera andra institutioner. 

Som den största och mest miljövänliga multilaterala lån-
givaren hjälper vi ekonomier att blomstra, skapa arbets-
tillfällen och främja jämlikhet. Vi mäter vårt arbete i hur 
mycket det hjälper samhället, eftersom varje investering 
innebär en förbättring av någons liv.  



Det nya mödra- och barnavårdssjukhuset i Rijeka, 
Kroatien, gör livet enklare för 600 000 människor. Det 
har fått ett lån från EIB samt rådgivande stöd från EIB 
och Europeiska kommissionen.



Resultatet av vårt 
arbete 2019

280 miljarder euro i investeringar med stöd från EIB:s 
verksamhet

72,2 miljarder euro i finansiering från EIB-gruppen

1 095 godkända projekt

50,3 miljarder euro har lånats upp på 
obligationsmarknaderna 

Över 25 miljarder euro i finansiering till mindre företag

Över 19 miljarder euro till klimatåtgärder

Över 16 miljarder euro till miljöskydd 

Över 14 miljarder euro för att främja innovation

4,4 miljoner arbetstillfällen vid små företag har 
bibehållits

10 miljoner  människor har fått renare 
dricksvatten 

12 miljoner  människor har fått en bättre hälso- 
och sjukvård 

7,4 miljoner  hushåll har anslutits till elnäten 

117 miljoner  människor har fått bättre 
mobilanslutning 

631 miljoner  fler kollektivtrafikresor

1,7 miljoner  människor löper en lägre risk att 
drabbas av översvämningar

5,1 miljoner  kvadratmeter i energieffektiva 
byggnader



De projekt som EIB gav stöd till under 2019 
kommer att generera 13 177 MW i energi, 
vilket räcker till försörjning av 7,4 miljoner 
hushåll.



Klimat
Klimatet är vår generations största utmaning. Det  
kommer att vara avgörande för våra barns välbefinnande  
och förväntade livslängd. Våra klimat- och energimål  
fastställer nya standarder både i och utanför Europa. Inom 
en snar framtid kommer vi att sluta stödja fossila bränslen 
och avsätta 50 procent av våra investeringar för klimat- 
åtgärder och hållbarhet.

Vi bidrar till kampen mot klimatförändringarnas effekter 
på sårbara samhällen, skyddet av den biologiska mång-
falden och främjandet av ett hållbart jordbruk. Dessutom 
bevarar vi naturresurser och gör miljön säker för kom-
mande generationer. Vi har ett klimattänk i allt vi gör.  
Varje projekt som vi stöder för innovation, småföretagande  
eller infrastruktur måste uppfylla våra klimatmål. 



Det estniska företaget Elcogen 
tillhandahåller effektiv och ren 
bränslecellsbaserad elektricitet till 
massmarknaden med stöd från EIB.



Innovation 
Innovation upprätthåller Europas konkurrenskraft och 
skapar högkvalitativa arbetstillfällen. EIB-gruppen gör 
det möjligt för europeiska företag att uppfinna senaste 
teknik. Vi gör banbrytande idéer till företagsframgångar.

Banken stöder storskalig forskning och utveckling såväl 
som små, specialiserade företag. Våra investeringar inom 
områden som telekommunikation, luftfart, medicin och 
digitalisering är en godkännandestämpel som bidrar till 
ytterligare finansiering från den privata sektorn.

Vi stöder flera steg i innovationsledet. Tack vare lån från 
banken kan universitet uppföra och bygga ut forsknings-
anläggningar, och nystartade företag kan utöka sin per-
sonal och skaffa bättre utrustning. Vi vårdar idéer som gör 
världen till en bättre plats att leva i.



Ett banbrytande projekt i Italien mellan EIB och 
Unicredit stöder flera hundra innovativa företag 
som leds av kvinnor. 



Inkludering
Banken erbjuder en lång rad finansiella produkter till 
gynnsamma villkor. Vi lånar ut till den offentliga och pri-
vata sektorn. Vi ger bättre möjligheter för småföretag 
och ungdomar. Vi stöder kvinnliga entreprenörer genom 
att ge dem tillgång till lån och chefsbefattningar. Vi gör 
det möjligt för låginkomsttagare, egenanställda och  
mikroföretag att få tillgång till finansiering och företags-
rådgivning. Vi ser till att ingen lämnas i sticket.

EIB lånar inte ut mer än hälften av projektkostnaden. På så 
sätt fungerar vi som en katalysator för ett större deltagande  
av den privata sektorn, vilket ökar investeringsnivån för 
projekten. Vi erbjuder även tekniskt stöd för att säker- 
ställa att projekten blir framgångsrika.



Ett EIB-finansierat utvecklingsprojekt i 
Lesotho, Afrika, ger rent dricksvatten och 
sanitet till 300 000 människor i många delar 
av låglandsområdena.



Hållbarhet 
EIB anskaffar kapital genom att emittera obligationer på 
de internationella kapitalmarknaderna. Vårt utmärkta 
kreditbetyg innebär att vi kan låna upp medel till förmån-
liga villkor. Detta är fördelar som våra kunder drar nytta 
av.  

Våra kapitalmarknadsexperter var de som skapade och  
utvecklade den gröna och hållbara obligationsmarknaden.  
Vi är nu den största överstatliga emittenten av gröna 
obligationer. Dessa obligationer stöder förnybar energi, 
energieffektivitet, rent vatten och sanitet. Vi gör så att  
finansiering blir hållbar. 



Åtagande
Vi är öppna i och ansvarar för all vår verksamhet. Våra 
höga miljöskyddsnormer och sociala normer gör oss till 
en utmärkt partner. Vi har en högkvalificerad, engagerad  
och diversifierad personal bestående av ekonomer,  
ingenjörer, finansanalytiker och klimatexperter som 
dagligen arbetar med lokala experter, institutioner och  
myndigheter runt om i världen. 



För mer information om vad vi erbjuder,  
se www.eib.org/products.

Europeiska investeringsbanken 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken 
(EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF).

EIB är Europeiska unionens bank. Den är världens största 
multilaterala upplånare och långivare. EIB har sitt säte i 
Luxemburg och har ett stort nätverk av lokala och regio-
nala kontor både i och utanför Europa. 

EIF stöder småföretag genom att förbättra deras tillgång 
till finansiering i Europa och i ett antal länder utanför  
Europa. EIF utformar och utvecklar instrument för risk- 
och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansiering för att 
främja innovation och sysselsättning.
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