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Naturen har respektindgydende kraft. I tidernes løb har mennesker frygtet de storme, 
oversvømmelser, tørker og vulkanudbrud, som naturen byder på. På dette kritiske 
tidspunkt må vi indse, at vi i stedet skal være i harmoni med naturen og tøjle dens kraft, hvis 
vi skal bekæmpe de klimaforandringer, som vi selv har forårsaget. Over halvdelen af Den 
Europæiske Investeringsbanks investeringer går nu til klima og miljømæssig bæredygtighed. 
Vi prioriterer at finansiere den grønne omstilling til vedvarende energiformer med kraft fra 
naturen, lige fra geotermisk energi til vand- og vindkraft. Derfor kommer disse naturkræfter 
på forsiden af vores vigtigste rapporter i år.
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ET BLIK PÅ EIB
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er Den Europæiske Unions bank. 
Vi er verdens største multilaterale finansielle institution og en af de største 
udbydere af klimafinansiering.

Siden EIB's oprettelse i 1958 har Banken investeret over en billion EUR i 
projekter i Europa og lande uden for Europa. Klimaindsatsen indgår i 
alt, hvad vi gør, og samtidig har vi i vores aktiviteter fokus på følgende 
prioritetsområder: klima og miljø, udvikling, innovation og færdigheder, 
små og mellemstore virksomheder, infrastruktur og samhørighed.

Den Europæiske Investeringsfond, som er en del af EIB-Gruppen, 
specialiserer sig i at støtte små og mellemstore virksomheder med 
finansiering til nye virksomheder, vækst, innovation, forskning og 
udvikling, beskæftigelse og regional udvikling.

EIB samarbejder med andre EU-institutioner om at fremme europæisk 
integration, bidrage til udviklingen i EU og støtte EU's politikker. Dette 
arbejde strækker sig ud over Europas grænser: EIB er aktiv i over 160 lande 
og forbedrer millioner af menneskers liv hvert år i EU og andre steder i 
verden.

Indbyrdes relationer har været kernen i EIB's arbejde gennem hele 
vores historie. Over hele Europa bringer EIB's investeringer EU-lande 
tættere sammen. Gennem EIB Global, som blev oprettet i 2022 for at øge 
virkningen af vores udviklingsfinansiering, hjælper vi med at imødegå 
globale udfordringer og fremme vækst og muligheder på alle kontinenter.

I en tid, hvor værdien af multilateralisme er til debat, er EIB's arbejde en 
konstant påmindelse om den kraft, der ligger i en integreret europæisk 
indsats.





Covid-19-udbruddet medførte akutte sundhedskriser og økonomiske 
nødsituationer i verden. Der var akut behov for at finde en vaccine og 
løsninger for at bremse smittespredningen. EIB har finansieret udviklingen 
og produktionen af covid-19-vacciner og har ydet betydelig støtte til andre 
foranstaltninger på sundhedsområdet både i og uden for Den Europæiske 
Union. EIB-Gruppen har også bidraget væsentligt til EU's foranstaltninger 
til inddæmning af krisens økonomiske konsekvenser for europæiske 
virksomheder og økonomien.

Lige da covid-19-krisen var begyndt at aftage, invaderede Rusland Ukraine 
og udløste en ny global krise. Som led i en koordineret international 
reaktion på denne krise har Banken mobiliseret finansiel støtte gennem 
solidaritetspakken, EIB Solidarity Package, til Ukraine for at hjælpe landet 
med at opfylde sine akutte behov. Endvidere arbejder EIB, sammen med 
Europa-Kommissionen, på at yde yderligere finansiering for at hjælpe landet 
med at opretholde kritiske offentlige ydelser for dem, der er blevet i Ukraine.

Som verdens største multilaterale långiver hjælper EIB økonomier, skaber 
arbejdspladser og fremmer lighed og bæredygtighed. Vi samarbejder med 
offentlige og private partnere og måler vores succes efter, hvor meget vores 
arbejde hjælper samfundet og forbedrer de berørte menneskers liv.

EIB's investeringer støtter aktivt den grønne omstilling. Som EU's klimabank 
bidrager EIB til at opfylde Parisaftalen – den internationale klimaaftale – og 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling gennem sin indsats over hele 
verden. En billion EUR er øremærket til investering i klima og miljømæssig 
bæredygtighed i løbet af de næste ti år.



i investeringer støttet af EIB's 
aktiviteter

i grønne investeringer

i finansiering til bæredygtig 
energi og naturressourcer 

i samlede mobiliserede 
investeringer

rejst på 
obligationsmarkederne  

i finansiering fra EIB-Gruppen

i finansiering til mindre 
virksomheder

jobs bevaret i små 
virksomheder

*  Tallene vedrører SMV'er/midcap-virksomheder, som fik tildelt EIB-støtte i 2022 eller EIF-støtte mellem oktober 2021 og september 2022 som følge af aftaler 
underskrevet med formidlere frem til udgangen af 2022.

til fremme af innovation, 
digital og humankapital

260 
mia. EUR 

4,9  
billioner EUR    

72,45   
mia. EUR 

36,5  
mia. EUR

44,28  
mia. EUR 

14,11
mia. EUR

18,72 
mia. EUR

5,3  
mio.* 

15,52  
mia. EUR

VORES INDVIRKNING 
I 2022



har fået renere drikkevand 

nye abonnenter, der kan få 
5G-tjenester

mennesker får bedre 
sundhedsbehandling, 

herunder covid-19-vacciner

husstande, der kan få el 

flere ture med offentlig 
transport

elproduktionskapacitet, 100 % fra 
vedvarende energi

har gavn af bedre 
infrastruktur

har mindre risiko for 
oversvømmelse

ukrainske flygtninge i 
modtagelsescentre eller 

midlertidig indkvartering

570,1  
mio. 234 700

25,4  
mio. 

17  
mio. 

150,4 
mio. 

8,5  
mio. 

6,6 
mio. 

15 800 MW 3,1 
mio.

*  EIB-Gruppens samlede finansiering uden for EU omfatter – ud over EIB Global – EIF-projekter uden for EU og EIB-projekter i EFTA-området.

EIB's finansiering udgjorde i 2022 65,15 mia. EUR, 
herunder 10,82 mia. EUR i EIB Globals aktiviteter *

https://www.eib.org/en/about/key-figures




STØTTE 
TIL UKRAINE
Den Europæiske Investeringsbank står sammen med de ukrainske myndigheder 
og det ukrainske folk. Banken støtter et uafhængigt Ukraine.

Som led i en koordineret EU- og international reaktion på denne krise har 
Banken mobiliseret finansiel støtte gennem solidaritetspakken, EIB Solidarity 
Package, til Ukraine med sigte på at hjælpe landet med at opfylde sine akutte 
likviditetsbehov. Desuden arbejder EIB sammen med Europa-Kommissionen om 
at yde yderligere finansiering for at gøre det muligt for den ukrainske regering 
fortsat at levere kritiske offentlige ydelser til dem, der er blevet i landet. Herved 
sikres det, at der stadig er fødevarer, lægemidler og brændstof til rådighed, 
samtidig med at der også ydes støtte til transport, energi, byudvikling og 
digitale projekter. To omfattende finansieringspakker blev godkendt i 2022:

•  Den første var på 668 mio. EUR kort efter, at krigen var begyndt, og formålet 
var at hjælpe landet med at betale for akutte behov.

•  Den anden pakke var på 1,59 mia. EUR for at reparere beskadiget 
infrastruktur og genoptage kritiske projekter, underskrevet i juli 2022. Lidt 
over 1 mia. EUR af denne pakke er udbetalt for at hjælpe landet med at 
reparere beskadigede veje, broer og jernbaner.

EIB-instituttet, Bankens sociale og kulturelle gren, tilbød også 2,5 mio. EUR i 
humanitær hjælp til krigsramte ukrainere. Banken har hjulpet med at omdirigere 
59 mio. EUR i tilskud til at reparere tog og jernbaner i Ukraine, konstruere 
midlertidige broer, hvor de oprindelige var ødelagt af krigen, og forbedre 
sundhedspleje og boligsituationen for dem, der er tvunget til at flygte fra deres 
hjem.

Banken tilbød også tilskud til en værdi af knap 18 mio. EUR til Ukraine under 
Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund med henblik på at hjælpe 
lokalsamfund med at tage sig af omkring 700 000 mennesker, der er flygtet fra 
deres hjem. Partnerskabsfonden støttes af Østrig, Frankrig, Tyskland, Letland, 
Litauen, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige. EIB fortsætter med at 
samarbejde med europæiske partnere om at udforske yderligere muligheder 
for at støtte Ukraine og ukrainske flygtninge.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIB har været i front for EU's globale reaktion på covid-19-pandemien og 
er gået sammen med internationale organisationer som WHO og UNICEF 
om straks at sætte ind.

Krisestøtte fra EIB-Gruppen har gjort det muligt for små og mellemstore 
virksomheder og innovative opstartsvirksomheder at investere trods den 
ekstreme usikkerhed. Vi forventer at mobilisere 200 mia. EUR i finansiering 
med vores Paneuropæiske Garantifond til støtte for levedygtige 
pandemiramte virksomheder.

EIB har ligeledes bidraget til at finansiere udvikling og indkøb af covid-
19-vacciner, løsninger til smittebegrænsning og andre offentlige 
sundhedsprojekter i forbindelse med covid-19-krisen.

EIB yder et lån på 15 mio. EUR til Spindiag 
GmbH til finansiering af udvikling af den unge 

virksomheds PCR-baserede diagnostiske 
testplatform til sundhedsfaciliteter.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Under pandemien finansierede EIB den italienske 
opstartsvirksomhed Eggtronic, som har 
opfundet en energibesparende effektomformer. 
Fordi Eggtronics' omformere har så høj 
energieffektivitet, er deres kulstofaftryk meget 
mindre end andre lignende enheders.



KLIMA OG ENERGI
Klimaforandringer er vores generations største globale udfordring. 
Opfyldelse af klimamålene vil være afgørende for vores børns trivsel. EIB's 
klima- og energimål sætter nye standarder i Europa og videre ud i verden. 
Vi støtter ikke længere projekter baseret på fossile brændsler, og vi vil 
øremærke 50 % af vores investeringer til klima og bæredygtighed inden 
udgangen af 2025.

Ruslands aggression i Ukraine har skubbet Europa ud i en energikrise, så 
der er endnu mere akut behov for handling. Invasionen har mindet os om, 
hvor vigtigt det er at beskytte vores energiforsyningssikkerhed – energi er 
et sikkerhedsproblem, og dekarbonisering er et spørgsmål om strategisk 
autonomi.

EIB's finansieringer sætter skub i den grønne vækst og dekarboniseringen af 
økonomier. Vi støtter projekter inden for energieffektivitet og vedvarende 
energi, hvilket hjælper med at reducere CO₂-udledningen og styrker vores 
energisikkerhed. Alle vores handlinger bidrager til bæredygtig social og 
økonomisk vækst.

EIB's investeringer håndterer også klimaforandringernes påvirkning 
af sårbare lokalsamfund, idet vi beskytter biodiversiteten og fremmer 
bæredygtigt landbrug. Vi bevarer også naturressourcer og gør miljøet 
sikkert for fremtidige generationer. Alle projekter, som EIB støtter, uanset 
om det drejer sig om innovation, små virksomheder eller infrastruktur, skal 
være tilpasset vores klimamål.

https://www.eib.org/climate




INNOVATION
Innovation bevarer Europas konkurrenceevne og skaber jobs med høj 
værdi. EIB støtter innovation på mange stadier og fremmer idéer, der 
forbedrer levestandarden.

Vi støtter forskning og udvikling i stor skala, men også små, specialiserede 
virksomheder. Vores investeringer i sektorer som telekommunikation, 
luftfart, lægemidler og digitalisering er en blåstempling, der tiltrækker 
yderligere finansiering fra den private sektor til de pågældende projekter. 
EIB-Gruppen gør det muligt for europæiske virksomheder at skabe og 
udvikle avanceret teknologi.

Med EIB-lån i ryggen bygger og udvider universiteter deres 
forskningsfaciliteter, og opstartsvirksomheder ansætter flere 
medarbejdere og opgraderer deres udstyr. Med støtte fra EIB forvandles 
banebrydende idéer til forretningssucceser.

EIB støttede Anaconda, en spansk 
pionervirksomhed, som har udviklet 
en omkostningseffektiv behandling, 

der hjælper læger med at redde liv og 
førlighed efter et slagtilfælde.

https://www.eib.org/innovation




INKLUSION
EIB giver små virksomheder og unge flere muligheder og støtter kvindelige 
iværksættere ved at give dem adgang til lån og coaching. Vi gør det muligt 
for mennesker med lav indkomst, selvstændige og mikrovirksomheder at 
opnå finansiering og rådgivning om deres forretning for at sikre deres 
projekters succes.

Vores lån dækker normalt højst halvdelen af udgifterne til et projekt. EIB's 
involvering gør, at vi kan fungere som katalysator for at øge den private 
sektors engagement med henblik på større investeringer i projekter.

EIB er den førende långiver til små 
virksomheder i Vestbalkan, hvor Banken 

hjælper næsten 30 000 virksomheder og 
bevarer en halv million jobs. Som følge af 

vores arbejde har over 1 800 skoler i Serbien 
fået hurtigere internetforbindelser og bedre 

digitalt udstyr, så lærerne kunne undervise 
eleverne online derhjemme under pandemien.





BÆREDYGTIGHED
EIB rejser midlerne ved at udstede obligationer på de internationale 
kapitalmarkeder. Vores fremragende kreditværdighed giver os mulighed 
for at rejse midler til en god rente, og de fordele giver vi videre til vores 
kunder.

EIB's kapitalmarkedseksperter har skabt og udviklet markedet for grønne 
og bæredygtige obligationer. Vi er den største overnationale udsteder af 
grønne obligationer, som støtter vedvarende energi, energieffektivitet, 
rent vand og sanitet.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
EIB Global blev skabt som EIB's udviklingsdirektorat i 2022 for at øge 
indvirkningen af vores udviklingsfinansiering. EIB har investeret over 70 
mia. EUR uden for EU i løbet af de seneste ti år (2012-2022) og har hvert 
år mobiliseret milliarder i investeringer fra den private sektor. EIB Global 
forstærker EIB's indvirkning ved at bevæge sig tættere på lokalsamfund, 
virksomheder og institutioner over hele verden.

EIB vil udvide sin støtte til lokale mikrofinansieringsinstitutter i regioner, 
hvor der ofte ikke er adgang til banker. Når det er muligt at få kredit, 
ansætter virksomhederne flere medarbejdere, kvinder bliver uafhængige, 
fordrivelse reduceres, og husholdningerne kan arbejde sig ud af fattigdom.

Vi vil øge tilgængeligheden af EIB's sektorekspertise på lokalt niveau, idet 
vi udveksler viden og erfaring med lokale partnere. Vi yder uafhængig 
rådgivning, der bygger på erfaring fra arbejde i en lang række lande og 
sektorer. Rådgivningen kan ydes sammen med EIB's finansielle produkter, 
men kan også tilbydes uden finansiering.

Små virksomheder i Congo modtog lån fra 
EIB under pandemien til en rimelig rente 

frem for de uformelle långiveres meget 
høje renter, og EIB hjalp således disse 
virksomheder og deres lokalsamfund.

http://www.eib.org/global




Klimaforandringerne, covid-19-pandemien og andre kriser kræver, at de 
milliarder, vi investerer sammen med vores internationale og nationale 
partnerbanker, bliver til billioner gennem nye partnerskaber og fortsat 
samarbejde med globale finansielle institutioner. Det vigtigste er, at EIB's 
engagement tilskynder til deltagelse fra den private sektor, hvilket tiltrækker 
nye investeringer.

Udviklingslandene alene har brug for over 2 billioner EUR i ekstra årlige 
investeringer for at kunne opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
og Parisaftalens ambitioner for håndtering af klimaforandringerne.

Som EU's klimabank arbejder EIB til fordel for den europæiske grønne pagt, der 
er EU's plan for at sikre, at dens klima-, energi-, transport- og skattepolitikker 
reducerer udledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden udgangen 
af 2030 (i forhold til niveauet i 1990). EU står imidlertid kun for 10 % af den 
globale udledning, så EIB Global vil bidrage til at udvide Europas indsats for 
dekarbonisering ud over Europas grænser og dermed støtte en global grøn 
pagt (Global Green Deal).

EIB Global er en nøglepartner for Europa-Kommissionen i dennes Global 
Gateway-program på 300 mia. EUR til støtte for projekter, der forbedrer 
global og regional konnektivitet inden for digitalisering, klima, transport, 
sundhed, energi og uddannelse. Udviklingslångivning og finansielle 
partnerskaber sætter skub i væksten, øger velstanden i landområder, gør 
byer mere innovative og styrker økonomier.

EIB Globals arbejde støtter landenes indsats for at forbedre ligestilling 
mellem kønnene og give kvinder flere muligheder på arbejdspladsen 
ved at samarbejde med virksomheder med kvindelig ledelse. Vi hjælper 
millioner af mennesker uden adgang til rent vand, elektricitet, vacciner, god 
sundhedspleje og tilstrækkelige affaldssystemer.





FORPLIGTELSE
Den Europæiske Investeringsbank er ansvarlig over for EU's borgere. Banken 
støtter projekter, som fremmer EU's prioriteter og mål, herunder klima og 
miljømæssig bæredygtighed, innovation og færdigheder, infrastruktur, 
små og mellemstore virksomheder, samhørighed og udvikling. EIB 
sikrer, at alle de projekter, den støtter – uanset om de vedrører energi-, 
transport- industri- eller landbrugssektoren – er i overensstemmelse med 
Parisaftalens mål. Vores medarbejdere omfatter økonomer, ingeniører, 
finansanalytikere og klimaspecialister, som løbende samarbejder med 
lokale eksperter, institutioner og regeringer over hele verden.

http://www.eib.org/cr






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

EIB er EU's bank. EIB er verdens største multilaterale låntager og långiver. Banken 
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 adgang til finansiering i 
Europa og en række lande uden for Europa. EIF udformer og udvikler venture- 
og vækstkapital, garantier og mikrofinansieringsinstrumenter med henblik på at 
fremme innovation og beskæftigelse.

EIB Global er EIB's internationale udviklingsdirektorat. EIB Global blev oprettet 
i 2022 og fortsætter EIB's årtier lange forpligtelse til at finansiere udvikling, 
klimatiltag, innovation og bæredygtighed over hele verden.
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