
KORT
OM EIB

2023



Kort om EIB
© Europeiska investeringsbanken, 2023.
98 -100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
info@eib.org
www.eib.org
twitter.com/eib
facebook.com/europeaninvestmentbank
youtube.com/eibtheeubank

Med ensamrätt
Alla frågor om rättigheter och licensiering ska skickas till
publications@eib.org

För ytterligare information om EIB:s verksamhet hänvisar vi till vår webbplats,   
www.eib.org
Du kan också kontakta vår informationsavdelning på info@eib.org.  
Beställ vårt e-nyhetsbrev på www.eib.org/sign-up

Naturens kraft är fantastisk. Genom tiderna har människor fruktat dess stormar, 
översvämningar, torka och utbrott. Vid denna kritiska tidpunkt inser vi att vi istället måste 
vara i samklang med naturen och utnyttja dess kraft om vi ska bekämpa klimatförändringarna 
som våra egna handlingar har orsakat. Mer än hälften av Europeiska investeringsbankens 
investeringar är nu i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet. Vår prioritering är att 
finansiera den gröna omställningen till förnybar energi från naturen, alltifrån geotermisk 
energi till vatten- och vindkraft. Det är därför som dessa naturkrafter finns med redan på 
förstasidan i våra viktigaste rapporter i år.
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KORT OM EIB
Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank. 
Vi är världens största multilaterala finansinstitut och en av de största 
finansiärerna av klimatåtgärder.

Sedan EIB upprättades 1958 har banken investerat mer än en biljon 
euro i projekt i Europa och i länder runt om i världen. Klimatåtgärderna 
genomsyrar allt vi gör och vår verksamhet är inriktad på följande prioriterade 
områden: klimat och miljö, utveckling, innovation och kompetens, små 
och medelstora företag, infrastruktur och sammanhållning.

Europeiska investeringsfonden (EIF), som är en del av EIB-gruppen, är 
specialiserad på att stödja små och medelstora företag med finansiering av 
nya företag, tillväxt, innovation, forskning och utveckling, sysselsättning 
och regional utveckling.

EIB samarbetar med andra EU-institutioner för att gynna europeisk 
integration, främja utveckling i Europeiska unionen och stödja EU:s politik. 
Detta arbete omfattar inte bara EU, utan EIB är verksam i mer än 160 länder 
och förbättrar livet för miljontals människor varje år i Europeiska unionen 
och i länder runt om i världen.

Sammanlänkning har alltid stått i centrum för EIB:s arbete. EIB:s 
investeringar runt om i EU innebär att EU-länderna närmar sig varandra. 
Genom EIB Global, som inrättades 2022 för att öka effekten av vår 
utvecklingsfinansiering, bidrar vi till att ta itu med globala utmaningar 
samt att främja tillväxt och möjligheter på alla kontinenter.

I en tid när multilateralismens värde ifrågasätts är EIB:s arbete en ständig 
påminnelse om kraften i integrerade EU-insatser.





Världen ställdes inför omedelbara hälso- och ekonomiska nödlägen i 
och med spridningen av covid-19. Det fanns ett trängande behov av att 
finna ett vaccin och lösningar för att begränsa virusets spridning. EIB har 
finansierat framtagandet och framställningen av covid-19-vacciner och har 
tillhandahållit betydande stöd för andra hälso- och sjukvårdsåtgärder både 
i och utanför Europeiska unionen. EIB-gruppen har också avsevärt bidragit 
till EU:s åtgärder för att begränsa krisens ekonomiska effekter på europeiska 
företag och på ekonomin.

Precis när covid-19-krisen började dämpas, invaderade Ryssland Ukraina, 
vilket utlöste en ny global kris. Som en del av det internationella svaret på 
krisen, mobiliserade banken finansiellt stöd genom EIB:s solidaritetspaket 
för Ukraina, för att hjälpa landet att möta akuta behov. Dessutom arbetar EIB 
tillsammans med Europeiska kommissionen för att tillhandahålla ytterligare 
finansiering, för att hjälpa regeringen att upprätthålla kritiska allmännyttiga 
tjänster för människor som har stannat kvar i Ukraina.

Som världens största multilaterala långivare hjälper EIB ekonomier att 
blomstra, skapa arbetstillfällen samt främja jämlikhet och hållbarhet. Vi 
samarbetar med offentliga och privata partner och mäter våra framgångar 
efter hur mycket vårt arbete hjälper samhället och gör livet bättre för de 
människor som det berör.

EIB:s investeringar stöder aktivt den gröna omställningen. Som EU:s 
klimatbank bidrar EIB till att fullgöra åtagandena i Parisavtalet – det 
internationella fördraget om klimatförändringar – och FN:s mål för hållbar 
utveckling genom sina åtgärder runt om i världen. Vi har utlovat investeringar 
på 1 biljon euro för klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under detta 
årtionde.



i investeringar som stöds av 
EIB-gruppens verksamhet

i gröna investeringar

i finansiering av hållbar 
energi och naturresurser 

i totala investeringar som 
mobiliserats

har lånats upp på 
obligationsmarknaderna

i finansiering från  
EIB-gruppen

i finansiering till mindre 
företag

arbetstillfällen vid små 
företag har bibehållits

*  Siffrorna gäller små och medelstora företag/medelstora börsnoterade företag som erhöll stöd från EIB under 2022 eller stöd från EIF mellan oktober 2021 och 
september 2022 som ett resultat av transaktioner som tecknats med mellanhänder fram till slutet av 2022.

för att främja innovation, 
digitalisering och humankapital

260  
miljarder 

euro 

4,9  
biljoner  

euro 

72,45 
miljarder 

euro 

36,5 
miljarder 

euro

44,28 
miljarder 

euro 

14,11 
miljarder 

euro

18,72 
miljarder 

euro

5,3  
miljoner*

15,52 
miljarder 

euro

RESULTATET AV VÅRT ARBETE 2022



människor har fått renare 
dricksvatten 

nya abonnenter med tillgång 
till 5G

människor som åtnjuter förbättrade 
hälso- och sjukvårdstjänster, 
inklusive vaccin mot covid-19

hushåll har fått el 

fler kollektivtrafikresor

i elproduktionskapacitet, varav 
100 % från förnybara energikällor

människor har fått bättre 
infrastruktur

människor löper en lägre risk 
att drabbas av översvämning

ukrainska flyktingar i 
mottagningscenter eller tillfälliga 

boendeanläggningar

570,1 
miljoner 234 700

25,4  
miljoner

17  
miljoner 

150,4 
miljoner

8,5  
miljoner

6,6  
miljoner

15 800 MW 3,1  
miljoner 

*  EIB-gruppens totala finansiering utanför Europeiska unionen omfattar – förutom EIB Global – EIF:s projekt utanför Europeiska unionen och EIB-projekt i Europeiska 
frihandelssammanslutningen.

EIB:s finansiering uppgick till 65,15 miljarder 
euro under 2022, vilket inkluderar EIB Global:s 
verksamhet* på 10,82 miljarder euro 

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




STÖD  
TILL UKRAINA
EIB står vid de ukrainska myndigheternas och det ukrainska folkets sida. 
Banken stöder ett självständigt Ukraina.

Som en del av ett samordnat svar från EU och omvärlden på denna kris har 
vi mobiliserat ekonomiskt stöd genom EIB:s solidaritetspaket för Ukraina, för 
att hjälpa den ukrainska regeringen att tillgodose sitt omedelbara behov av 
likviditet. I samarbete med Europeiska kommissionen arbetar EIB dessutom 
med att tillhandahålla ytterligare finansiering för att den ukrainska regeringen 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla kritiska allmännyttiga tjänster till de 
människor som har stannat kvar i landet och säkerställa fortsatt tillgång till 
livsmedel, medicinska förnödenheter och bränsle. Samtidigt ges även stöd till 
projekt inom områdena transport, energi, stadsutveckling och digitalisering. 
Två stora finansieringspaket godkändes under 2022:

•  Ett första paket på 668 miljoner euro kort efter att kriget bröt ut, för att 
hjälpa regeringen att betala för akuta behov.

•  Ett andra paket på 1,59 miljarder euro undertecknades i juli 2022, för att 
reparera skadad infrastruktur och återuppta brådskande projekt. Litet 
mer än 1 miljard euro från detta paket har betalats ut för att hjälpa landet 
att reparera skadade vägar, broar och järnvägar.

EIB-institutet, som är EU-bankens sociala och kulturella institut, tillhandahöll 
också 2,5 miljoner euro i humanitärt bistånd till ukrainare som har drabbats av 
kriget. Banken hjälpte till att ändra inriktningen på 59 miljoner euro i bidrag så 
att de kunde användas för att reparera tåg och järnvägar i Ukraina, installera 
tillfälliga broar som förstörts av kriget, förbättra hälso- och sjukvården samt 
förbättra bostäder för människor som tvingats fly från sina hem.

Banken tillhandahöll också bidrag på närmare 18 miljoner euro till Ukraina 
från förvaltningsfonden för tekniskt bistånd till östra partnerskapet, för att 
hjälpa samhällen att ta hand om cirka 700 000 personer som har flytt sina 
hem. Partnerskapsfonden stöds av Österrike, Frankrike, Tyskland, Lettland, 
Litauen, Polen, Sverige och Förenade kungariket. EIB fortsätter att samarbeta 
med europeiska partner för att undersöka ytterligare möjligheter att stödja 
Ukraina och ukrainska flyktingar.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIB har befunnit sig i frontlinjen för Europeiska unionens globala åtgärder 
mot covid-19-pandemin och har gått samman med internationella 
organisationer som Världshälsoorganisationen och FN:s barnfond för att 
vidta omedelbara åtgärder.

Små och medelstora företag samt innovativa nystartade företag har, 
tack vare krisstöd från EIB-gruppen, kunnat investera trots en extrem 
osäkerhet. Vi räknar med att mobilisera 200 miljarder euro i finansiering 
genom vår Europeiska garantifond, som stöder livskraftiga företag som 
har fått kämpa på grund av pandemin.

EIB har även bidragit till finansieringen av framtagandet och inköpen av 
covid-19-vacciner, lösningar för att begränsa virusets spridning och andra 
folkhälsoprojekt i samband med covid-19-krisen.

EIB tillhandahåller ett lån på 15 miljoner euro  
till Spindiag GmbH, för att finansiera 
utvecklingen av det unga företagets  

PCR-baserade diagnostiktestplattform  
som kommer att användas i 

sjukvårdsinrättningar.

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


Under pandemin finansierade EIB det italienska 
nystartade företaget Eggtronic, som uppfann en 
energisnål kraftomvandlare. Tack vare den högre 
energieffektiviteten ger Eggtronics omvandlare 
ett mycket lägre koldioxidavtryck än liknande 
utrustning.



KLIMAT  
OCH ENERGI
Klimatförändringarna är vår generations största globala utmaning. Att nå 
klimatmålen kommer att vara avgörande för våra barns välbefinnande. 
EIB:s klimat- och energimål fastställer nya standarder både i och utanför 
Europa. Vi stöder inte längre projekt med fossila bränslen och kommer att 
avsätta 50 procent av våra investeringar för klimatåtgärder och hållbarhet 
fram till 2025.

Rysslands aggression i Ukraina har drivit Europa in i en energikris, vilket gör 
att behovet av åtgärder är ännu mer brådskande. Invasionen har påmint oss 
om vikten av att trygga energiförsörjningen – energi är en säkerhetsfråga 
och utfasningen av fossila bränslen är en fråga om strategiskt oberoende.

EIB:s transaktioner påskyndar ekonomiernas gröna tillväxt och utfasning 
av fossila bränslen. Vi stöder projekt för energieffektivitet och förnybar 
energi, som båda bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en förstärkning 
av vår energisäkerhet. Alla våra åtgärder bidrar till en hållbar social och 
ekonomisk tillväxt.

EIB:s investeringar bidrar även till att bekämpa klimatförändringarnas 
effekter på sårbara samhällen, skydda den biologiska mångfalden och 
främja ett hållbart jordbruk. Vi bevarar naturresurser och gör miljön säker 
för kommande generationer. Varje projekt som EIB stöder, oavsett om det 
rör innovation, småföretag eller infrastruktur, måste vara i linje med våra 
klimatmål.

https://www.eib.org/climate




INNOVATION
Innovation upprätthåller Europas konkurrenskraft och skapar 
högkvalitativa arbetstillfällen. EIB stöder många innovationsskeden och 
främjar idéer som ger en bättre levnadsstandard.

Vi 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 till sådana projekt.  
EIB-gruppen gör det möjligt för europeiska företag att skapa och utveckla 
senaste teknik.

Tack vare EIB:s lån kan universitet uppföra och bygga ut forskningsanlägg- 
ningar, och nystartade företag kan utöka sin personal och skaffa bättre 
utrustning. Med EIB:s stöd omvandlas banbrytande idéer till affärs- 
framgångar.

EIB stödde Anaconda, ett spanskt 
banbrytande företag som har utvecklat en 

kostnadseffektiv behandling som hjälper 
läkarna att rädda liv och minskar risken för 

funktionsnedsättning efter en stroke.

https://www.eib.org/en/about/priorities/innovation/index.htm
https://www.eib.org/innovation




INKLUDERING
EIB skapar möjligheter för småföretag och ungdomar och stöder kvinnliga 
företagare genom att ge dem tillgång till lån och handledning. Vi gör 
det möjligt för låginkomsttagare, egenföretagare och mikroföretag att 
få finansiering och företagsrådgivning, för att se till att deras projekt blir 
lyckade.

Vi lånar vanligtvis ut högst hälften av projektkostnaden. Syftet med EIB:s 
engagemang är att fungera som en katalysator för att göra den privata 
sektorn mer delaktig och på så sätt öka investeringen i ett projekt.

EIB är den ledande långivaren till småföretag på 
västra Balkan och hjälper närmare 30 000 företag 

och upprätthåller en halv miljon arbetstillfällen. 
Som ett resultat av vårt arbete har mer än  

1 800 skolor i Serbien snabbare 
internetanslutningar och bättre digital  

utrustning, vilket innebar att lärare kunde  
erbjuda distansundervisning till eleverna  

i hemmet under pandemin.





HÅLLBARHET
EIB anskaffar kapital genom att emittera obligationer på de internationella 
kapitalmarknaderna. Vårt utmärkta kreditbetyg innebär att vi kan låna 
upp medel till förmånliga villkor, och dessa fördelar kommer våra kunder 
till del.

EIB:s kapitalmarknadsexperter var de som skapade och utvecklade 
de gröna och hållbara obligationsmarknaderna. Vi är den största 
överstatliga emittenten av gröna obligationer, som stöder förnybar energi, 
energieffektivitet, rent vatten och sanitet.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
EIB Global, som är EIB:s utvecklingsdirektorat, inrättades 2022 för att 
öka effekten av vår utvecklingsfinansiering. EIB har investerat över 
70 miljarder euro utanför Europeiska unionen under det senaste årtiondet 
(2012–2022) och har varje år mobiliserat miljarder i investeringar från den 
privata sektorn. EIB Global förstärker EIB:s inverkan genom att närma sig 
lokalsamhällen, företag och institutioner runt om i världen.

EIB kommer att öka sitt stöd till lokala mikrofinansieringsinstitut i regioner 
där människor ofta inte har tillgång till banker. Att människor kan få lån 
innebär att företag anställer fler arbetstagare, att kvinnor blir oberoende, 
att förflyttningar minskar och att hushållen kan arbeta sig ur fattigdom.

Vi kommer att göra EIB:s sektorsexpertis mer tillgänglig på lokal nivå 
och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till lokala partner. Vi 
tillhandahåller oberoende rådgivning, som bygger på den erfarenhet 
som vi har fått genom att arbeta i ett stort antal länder och inom en rad 
olika sektorer. Dessa rådgivningstjänster kan ges tillsammans med EIB:s 
finansiella produkter men de kan också erbjudas fristående från eventuell 
finansiering.

Småföretag i Kongo fick lån från EIB under 
pandemin till en rimlig ränta, i stället för de 

mycket höga räntor som informella långivare 
erbjuder. På så sätt hjälper EIB dessa företag 

och deras samhällen.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Klimatförändringarna, covid-19-pandemin och andra kriser innebär att 
de miljarder som vi investerar tillsammans med våra internationella och 
nationella partnerbanker måste bli till biljoner genom nya partnerskap 
och fortsatt samarbete med globala finansinstitut. EIB:s engagemang 
uppmuntrar framför allt deltagande från den privata sektorn, vilket lockar 
till sig nya investeringar.

Bara utvecklingsländerna behöver extra årliga investeringar på över två 
biljoner euro för att nå FN:s mål för hållbar utveckling och målsättningarna 
i Parisavtalet för att bekämpa klimatförändringarna.

Som EU:s klimatbank arbetar EIB till stöd för den europeiska gröna given, 
som är Europeiska unionens färdplan för att säkerställa att dess klimat-, 
energi-, transport- och skattepolitik minskar växthusgasutsläppen med 
minst 55 procent till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). Europeiska 
unionen står dock för endast 10 procent av de globala utsläppen. EIB 
Global kommer därför att bidra till EU:s insatser för att fasa ut fossila 
bränslen utanför EU, till stöd för en global grön giv.

EIB Global är en viktig allierad till Europeiska kommissionen i dess Global 
Gateway-program på 300 miljarder euro som syftar till att stödja projekt 
som förbättrar den globala och regionala konnektiviteten inom områdena 
digitalisering, klimat, transport, hälsa, energi och utbildning. Utvecklingslån 
och finansiella partnerskap påskyndar tillväxten, gör landsbygdsområden 
mer välmående, hjälper städer att vara mer innovativa samt stärker 
ekonomierna.

Det arbete som EIB Global bedriver stöder länder som försöker att öka 
jämställdheten och stärka kvinnors egenmakt i arbetslivet genom att 
samarbeta med kvinnoledda företag. Vi hjälper miljontals människor som 
saknar tillgång till rent vatten, elektricitet, vacciner, en god hälso- och 
sjukvård samt lämpliga avfallshanteringssystem.





VÅRA ÅTAGANDEN
Europeiska investeringsbanken är ansvarig inför EU-medborgarna. Banken 
stöder projekt som främjar Europeiska unionens prioriteringar och mål, 
inklusive klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet, innovation och 
kompetens, infrastruktur, små och medelstora företag, sammanhållning 
och utveckling. EIB säkerställer att alla projekt som banken stöder – oavsett 
om de är inom sektorerna för energi, transport, industri eller jordbruk – 
är anpassade till målen i Parisavtalet. Bland personalen finns ekonomer, 
ingenjörer, finansanalytiker och klimatexperter som dagligen samarbetar 
med lokala experter, institutioner och myndigheter runt om i världen.

http://www.eib.org/cr






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

EIB är Europeiska unionens bank. Den är världens största multilaterala emittent 
och långivare. Banken har sitt säte i Luxemburg och har ett stort nätverk av lokala 
och regionala 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.

EIB Global är EIB:s internationella utvecklingsdirektorat. EIB Global inrättades 
2022 och fortsätter EIB:s åtagande sedan flera decennier att finansiera utveckling, 
klimatåtgärder, innovation och hållbarhet runt om i världen.
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