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HVAD INDEHOLDER BERETNINGEN

Når man står over for en krise af hidtil uset omfang og massive behov, giver det ingen mening bare at 
fortsætte som normalt. Reaktionen er nødt til at være innovativ. Den skal byde ind med nye løsninger, 
der peger frem mod en anderledes fremtid.

I 2021 oplevede Den Europæiske Investeringsbank to store trusler, nemlig klimakrisen og 
coronapandemien, alt imens udfordringerne på udviklingsområdet blev mere presserende. EU’s bank 
håndterede disse farer ved at tænke og handle hurtigt – i nye retninger.

Det kan betyde investering i en innovativ virksomhed. Eller at skabe et innovativt finansielt værktøj til 
at bistå virksomheder, der var sunde inden pandemien, med at komme igennem kriseperioden. Men 
grundtanken var altid at benytte en anderledes og mere effektiv tilgang – at bygge en ny vej til en 
bæredygtig, grøn og inklusiv fremtid.

Aktivitetsberetningen fremhæver vores kriserespons på covid-19 gennem Den Paneuropæi-
ske Garantifond, der er helt uden sidestykke, og vores støtte til sundhedsvirksomheder, som 
arbejder på at finde en kur mod og behandlinger af sygdommen. Den viser omfanget af vores 
opbakning til virksomheder, som flytter grænserne for klimaindsatsen – nogle gange helt ud 
i det ydre rum. Beretningen viser vores engagement i en bedre fremtid for alle europæere i 
vores samhørighedsinvesteringer og for alle verdensborgere gennem vores udviklings - 
samarbejde.

Innovation danner rammen om fremtiden. I de tre hovedafsnit beskrives den fremtid, vi sigter efter. Det 
vil være en sund verden. En grøn verden. En inklusiv verden.

Resten af beretningen beskriver baggrunden for disse investeringer. Fra de strategiske tanker i 
formandens forord til data om Bankens långivning og låntagning og et blik på det kommende år i 
højdepunkterne fra Gruppens forretningsplan.

Beretningen fortæller historien om en central finansiel institution, hvis ambition er at 
bidrage til at løse vores aktuelle problemer – inspireret af visionen om en sund, grøn og 
inklusiv fremtid.
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D en Europæiske Investeringsbank-Gruppe har været i front i EU’s globale reaktion på covid-19-
pandemien. Vi har handlet hurtigt og fleksibelt i vores reaktion på de ekstraordinære tider. Vi 

har leveret varen lige fra krisestøtte til små og mellemstore virksomheder og innovative 
opstartsvirksomheder til finansiering til vacciner og offentlige sundhedsprojekter.

EIB-Gruppen har løsnet op for sine investeringer i en situation med ekstrem usikkerhed. Vores 
Paneuropæiske Garantifond har holdt kreditkanalerne åbne for mange projekter, der forekom de 
kommercielle banker for risikable midt i krisen. Vores økonomiske forskning viser, at denne støtte har 
spillet en afgørende rolle i at spare virksomhederne for en alvorlig investeringsnedgang. I stedet kunne 
de fortsætte med f.eks. at investere i den digitalisering, der gjorde det muligt for dem at tilpasse sig 
krisen. Vores massive finansiering af biovidenskab og sundhed, der næppe kan være mere afgørende, 
end den er nu, omfatter projekter med støtte fra disse instrumenter.

Fremadrettet er vi fast besluttet på fortsat at benytte risikodelingsinstrumenter og anvende logikken i 
dette kraftfulde værktøj på andre projekter, der giver en høj social og økonomisk merværdi.

Naturligvis er covid-19 ikke den eneste væsentlige udfordring for verden i øjeblikket. Klimakrisen bliver 
mere og mere akut, og som EU’s klimabank står vi i spidsen for Europas indsats for at blive CO

2
-neutral. 

Vi har forpligtet os til at støtte med 1 billion EUR i investeringer i klimaindsatsen og miljømæssig 
bæredygtighed inden udgangen af dette årti. En stor del af investeringen skal gå til innovation: Vi står 
over for en udfordring uden sidestykke, som vi skal håndtere med nye kommercielle idéer. 
Gennemførelsen af vores klimabankkøreplan blev iværksat i 2021 og gjorde os til den første multilaterale 
udviklingsbank, hvis finansiering er i fuld overensstemmelse med Parisaftalens mål. Det omfatter bl.a. 
et fuldstændigt stop for usvækkede energiprojekter med fossile brændsler, herunder naturgas. Vores 
nye tilpasningsplan, der blev fremlagt på COP26, omfatter foranstaltninger baseret på køreplanen, og vi 
indførte en ramme for at sikre, at vores modparter tager skridt til at dekarbonisere deres forretning. I 
klimaindsatsen har vi bevæget os uden for vores primære rolle med at finansiere nye og modne 
teknologier, idet vi også har kørt Banken i stilling som et videncenter for hele markedet. Det kommer til 
udtryk i vores samarbejdsaktiviteter, f.eks. partnerskabet med Europa-Kommissionen og Bill Gates’ 
Breakthrough Energy Catalyst, der støtter grøn teknologi til anvendelse over hele verden.

Sandheden om klimakrisen er, at selv om nogle lande er mere truede end andre, er vi alle 
overgangsøkonomier i dag. Vi må stå sammen om at finde de innovationsresultater, der kan gøre vores 
økonomier grønne. Og vi skal sikre, at omstillingen bliver retfærdig. I 2021 øgede vi vores 
udviklingsarbejde og oprettede et nyt knudepunkt i Nairobi, samtidig med at vi lagde sidste hånd på 
vores nye direktorat for udvikling, EIB Global, der begynder sit virke i 2022. Som den eneste multilaterale 
udviklingsbank eksporterer vi faktisk europæisk teknologi og knowhow til resten af verden. Det giver 
mulighed for udvikling, der springer de forurenende faser med industriel vækst over og går direkte til 
en grøn, ren økonomi. Vores projekteksperter sikrer, at alt, hvad vi finansierer, er bæredygtigt – og den 
forretningsmodel vil vi ikke ændre. Da G7-lederne i december satte ord på de ændringer, der er 
nødvendige for at modernisere infrastrukturen og bistå udviklingslandene med at finde de billioner i 
finansiering, de har brug for til at imødegå fremtidige udfordringer, fremhævede de i deres erklæring 
flere projekter, der var knyttet til Den Europæiske Investeringsbank, end til nogen anden international 
finansiel institution.

FORORD
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Werner Hoyer

“ Sandheden om klimakrisen er, at selv om nogle lande 
er mere truede end andre, er vi alle overgangsøkonomier i 

dag. Vi må stå sammen om at finde de innovationsresultater, 
der kan gøre vores økonomier grønne. Og vi skal sikre, at 

omstillingen bliver retfærdig. ”

Vores udviklingsdirektorat vil hjælpe os fremad, endda videre end disse imponerende resultater, i kraft 
af mere lokalt personale til at udvikle nye projekter og gennemføre dem. Som en central bidragyder til 
Team Europe ser vi frem til at deltage i Europa-Kommissionens Global Gateway på 300 mia. EUR til over 
hele verden at fremme den slags infrastruktur, der vil sikre Europas selvstændighed og uafhængighed. 
EU har 75 % flere patenter inden for grøn digital teknologi end USA og fire gange så mange som Kina, 
hvilket gør EU førende på verdensplan. EU er parat til at dele sin ekspertise på områder som vedvarende 
energi, klimatilpasning, bekæmpelse af oversvømmelser, avancerede redskaber til udarbejdelse af 
vejrudsigter, en modstandsdygtig infrastruktur og meget andet.

Den Europæiske Investeringsbank er afgørende for den omlægning af erhvervslivet og samfundet, der 
er nødvendig for at imødegå vores aktuelle udfordringer. For at skabe en bæredygtig verden skal vi alle 
finde ind til den nye, bedste udgave af os selv. Hver eneste innovative aftale, Den Europæiske 
Investeringsbank finansierer, bringer os tættere på dette mål.
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HØJDEPUNKTER I 2021

GODKENDTE PROJEKTER 55,8 mia. EUR
EU

Uden for EU
51,3 mia. EUR
4,5 mia. EUR

UNDERSKREVET 65,4 mia. EUR
EU

Uden for EU
57,9 mia. EUR
7,5 mia. EUR

UDBETALINGER 41,6 mia. EUR
EU

Uden for EU
35,3 mia. EUR
6,3 mia. EUR

REJSTE MIDLER 55,2 mia. EUR
(FØR SWAPS)

Kernevalutaer (EUR, GBP, USD)
Øvrige valutaer

48,4 mia. EUR
6,8 mia. EUR

UNDERSKREVET 30,5 mia. 
EUR

Egenkapital
Garantier

Inkluderende finansiering

5,2 mia. EUR
25,1 mia. EUR
0,2 mia. EUR

EIB-GRUPPEN

UNDERSKREVNE 
COVID-19-

PROJEKTER I 
ALT

33,26  
mia. EUR

Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som er en 
del af EIB-Gruppen, specialiserer sig i risiko-
finansiering for at støtte mikrovirksomheder samt 
små og mellemstore virksomheder og stimulerer 
vækst og innovation over hele Europa. Den leverer 
finansiering og ekspertise til sunde, bæredygtige 
investeringer og garantifinansier inger. EIF’s 
aktionærer omfatter EIB, Europa-Kommissionen 
samt offentlige og private banker og finansielle 
institutioner.

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANKS

AKTIVITET I 2021

DEN EUROPÆISKE 
INVESTERINGSFONDS

AKTIVITET I 2021
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431 000   4,5 mio.

6,8 mio. 3,5 mio.   

94,3 mio.   12 mio.   10 mio.   3,8 mio.   

783 mio.   

8,1 mio.

826 000   170 000   6 300   346 mio.   

163 000

11 400 MW
99,7 % fra ved-

varende energi

Antal støttede SMV’er/ 
 midcap-virksomheder*

Husstande, der kan få el

Befolkning med bedre 
infrastruktur

Antal mennesker, der 
får bedre sundheds-

behandling, herunder 
covid-19-vacciner

Befolkning med mindre 
risiko for oversvømmelse

Antal bevarede jobs i 
SMV’er/midcap- 
virksomheder*

Husstande i nye eller 
istandsatte energieffektive 

boliger

Befolkning med nyt  
affaldssystem

Købt eller istandsat  
rullende materiel

Elproduktionskapacitet

Nye abonnenter, der kan få 
5G-tjenester

Befolkning med sikrere 
drikkevand

Yderligere passagerer med 
EIB-finansieret offentlig 

transport

Elledninger opført/ 
opgraderet

Husstande med fast  
fiberkonnektivitet

Befolkning med forbedrede 
sanitære forhold

Studerende ved  
læreanstalter med EIB- 

finansiering

82 200 km

Tallene er de forventede resultater af finansierede nye aftaler, der blev underskrevet i 2021 for første gang 
baseret på data på dette tidspunkt.

Alle tal er ureviderede og foreløbige.

*Tallene vedrører SMV'er/midcap-virksomheder, som fik tildelt EIB-støtte i 2021 eller EIF-støtte mellem ok-
tober 2020 og september 2021 som følge af aftaler underskrevet med formidlere frem til udgangen af 2021.

EIB'S INDVIRKNING
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EIB-GRUPPEN I DIT LAND 

         

SPANIEN

PORTUGAL

FRANKRIG

BELGIEN

LUXEMBOURG

NEDERLANDENE

DANMARK

IRLAND
1,14 mia. EUR 0,27 % af BNP

13,92 mia. EUR 0,56 % af BNP

1,34 mia. EUR 0,41 % af BNP

0,97 mia. EUR 1,39 % af BNP

12,77 mia. EUR 1,07 % af BNP

5,32 mia. EUR 2,52 % af BNP

3,42 mia. EUR 0,69 % af BNP

2,80 mia. EUR 0,33 % af BNP

0,90 mia. EUR

EU FLERE LANDE

Mørkere farver betyder større investeringer i procent af BNP
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FINLAND

ESTLAND

LETLAND

LITAUEN

POLEN

TJEKKIET

SLOVAKIET

ØSTRIG
UNGARN

RUMÆNIEN

BULGARIEN

GRÆKENLAND

SLOVENIEN
KROATIEN

ITALIEN

TYSKLAND

SVERIGE

CYPERN
MALTA

13,53 mia. EUR 0,76 % af BNP

4,77 mia. EUR 2,70 % af BNP

0,95 mia. EUR 1,43 % af BNP

0,91 mia. EUR 0,38 % af BNP

0,89 mia. EUR 0,59 % af BNP

0,76 mia. EUR 1,37 % af BNP

0,26 mia. EUR 0,51 % af BNP 

0,47 mia. EUR 0,48 % af BNP

6,50 mia. EUR 1,16 % af BNP

0,45 mia. EUR 0,84 % af BNP

0,11 mia. EUR 0,35 % af BNP

0,35 mia. EUR 1,16 % af BNP

3,01 mia. EUR 1,21 % af BNP

2,47 mia. EUR 0,47 % af BNP

5,50 mia. EUR 0,16 % af BNP

1,26 mia. EUR 0,53 % af BNP

1,56 mia. EUR 0,39 % af BNP

0,30 mia. EUR 1,30 % af BNP

0,11 mia. EUR 0,80 % af BNP
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EIB I DIN VERDEN

UDVIDELSESLANDE OG 
EFTA   
1,37 mia. EUR

DET FORENEDE 
KONGERIGE 0,37 mia. EUR

SYDLIGE 
NABOLANDE 
2,03 mia. EUR

AVS, OLT OG 
SYDAFRIKA 
2,15 mia. EUR
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Den Europæiske Investeringsbank tilslutter sig, anerkender eller dømmer ikke den juridiske status for områder, grænser, farver, denominationer eller oplysninger, der fremgår af dette kort.

Efter at EU pålagde Syrien sanktioner i november 2011, suspenderede EIB al långivning og rådgivning i landet. EIB er dog en del af kernedonorgruppen for Syrien, som overvåger situationen under 
ledelse af EU og FN.

ØSTLIGE 
NABOLANDE 
0,67 mia. EUR

ASIEN OG NORD-,  
SYD- OG MELLEMAMERIKA  
1,54 mia. EUR

EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning
AVS: Afrika, Vestindien og Stillehavet
OLT: Oversøiske lande og territorier
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SUND VERDEN

“ Covid-19-krisen er uden sidestykke. Den Paneuropæiske Garantifond har også været helt 
ekstraordinær. Den er gået nye veje med hensyn til omfang, tidslinje og de underliggende 
instrumenter så vel som i sin ledelse, hvor en bidragyderkomité repræsenterer deltagerlandene 
som garantistillere. Ligesom selve virusset standser de økonomiske konsekvenser af covid-19 
heller ikke ved landegrænserne. Støtten til virksomheder, der er ramt af de økonomiske 

konsekvenser, kan være mere effektiv, hvis den når videre end de enkelte lande. ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, leder af gennemførelsen af EGF, EIB

“ Biovidenskab er en afgørende løsning til at opfylde akutte globale behov. Den Europæiske 
Investeringsbank har direkte støttet 80 stærkt innovative europæiske biotek- eller 
medtekprojekter på et tidligt stadium med over 2 mia. EUR til lige fra nye lægemidler mod sjældne 
og smitsomme sygdomme og immunonkologiske behandlinger til udvikling af mere nøjagtige 
kirurgiske implantater og avancerede diagnostiske værktøjer. Støtte til modstandsdygtige 
sundhedssystemer, adgang til primær sundhedspleje og produktionskapacitet til væsentlige 

medicinske varer, herunder vacciner, er et centralt aktivitetsområde for os. ”
Felicitas Riedl, afdelingschef for Biovidenskab og sundhed, EIB

Sådan fungerer Den Paneuropæiske Garantifond
1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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SUND VERDEN

Den Europæiske Investeringsbanks biovidenskabelige 
eksperter har været kernen i indsatsen for at bekæmpe 
covid-19 og skabe en sundere fremtid. I dette afsnit 
fortæller nogle af dem om de vacciner, vi finansierede i 
2021 – og den indsats, der allerede er i gang, for at 
beskytte mod fremtidige pandemier.

Vores udviklingsarbejde uden for EU omfatter projekter, 
der skal gøre vaccination retfærdig og global.

EIB- Gruppen har støttet små og mellemstore 
virksomheder i Europa gennem Den Paneuropæiske 
Garantifond. Her er historierne om virksomheder, der 
modtog afgørende finansiering under covid-19-krisen, 
lige fra en restaurant i Kroatien til en bank i Finland.
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M an kan sige, at vaccinerne har lidt under deres egen succes. Covid-19-vaccinerne blev udviklet på 
rekordtid, men det har været svært at få bred opbakning til at bruge dem. Vi er blevet vænnet til 

vaccination over mange årtier. Men vi er også blevet meget mere bekymret for, om vaccinerne er sikre. 
I dag er der mange, der glemmer eller tager for givet, at vaccinationsprogrammerne virker godt. Falske 
nyheder og nem adgang til alle slags oplysninger på de sociale medier får mennesker til at stole mindre 
på deres læge og på videnskaben, end de gjorde for 50 år siden.

Vacciner og massevaccinationsprogrammer har bidraget til at udrydde visse sygdomme i de rige lande. 
I dag er mange af fortidens smitsomme sygdomme sjældne og næsten glemt. Vaccination af børn har 
bidraget til at udrydde kopper og har næsten udryddet difteri, Haemophilus influenza type 
B-meningitis, mæslinger, fåresyge, polio, røde hunde og stivkrampe. I udviklingslandene er der stadig 
børn, der dør på grund af mangel på vacciner, mens vi i de udviklede lande har vaccinerne, men 
befolkningen er mere tøvende over for at få dem. Denne modstand bringer de fremskridt i fare, der er 
nået efter flere årtiers hårdt arbejde fra den medicinske verden, forskere og regeringer.

Selv om overførbare sygdomme udgør en trussel for folkesundheden, er udviklingen af nye vacciner 
blevet forsinket i de seneste år på grund af mangel på investeringer i de udviklere og producenter, der 
er involveret i forskning og produktion. Høje udviklingsomkostninger, et lavt investeringsafkast og alle 
de forretningsmæssige udfordringer, der er forbundet med udvikling og produktion af vacciner, har 
tvunget nogle biofarmaceutiske virksomheder til at ophøre med at udvikle vacciner. Alle disse 
problemer er i mange år gået ud over vaccineudviklingen.

En alsidig værktøjskasse

Da det stod klart, at coronavirusset ville medføre en stor krise, besluttede Den Europæiske 
Investeringsbank aktivt at udnytte sine finansieringsværktøjer og al den teknologi, som videnskaben 
kunne tilbyde som hjælp til virksomheder og samfundet. Vi fokuserede ikke på én virksomhed eller én 
teknik. Vi rakte hånden ud til traditionelle vaccineudviklere og til nye såsom BioNTech i Tyskland, der 
skabte en af de førende mRNA-vacciner. mRNA er en ny teknologi, der kan bane vej for vacciner mod 
mange andre sygdomme, herunder kræft.

Ikke alle projekter, som Banken støttede under krisen, var vellykkede, men vi nød ikke den luksus at 
håbe, at én løsning ville virke for alle, eller den trøst, det ville give at investere en masse tid i kun at 
vælge og at støtte de bedste. I stedet traf vi dristige og undertiden risikable beslutninger. Vi har nu en 
lang række vacciner, der virker godt over hele verden.

DERFOR ER RISIKABLE IDÉER 
GODE I KRISETIDER

For at komme ud af pandemien og undgå kriser i fremtiden skal vi tage større 
risici og sætte mere gang i innovationen inden for covid-19-vacciner og alle 
former for biovidenskabelig forskning

Af Cristina Niculescu og Nadya Velikova
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Vi leder stadig efter nye succeshistorier. I oktober godkendte vi et lån på 45 mio. EUR til Hipra i Spanien 
til produktion af virksomhedens covid-19-vaccine. Vaccinen er stadig i forsøgsfasen og er baseret på 
traditionel rekombinant proteintekologi. Den er modificeret, så den er mere effektiv mod varianter af 
covid-19. Den kan opbevares i et almindeligt køleskab – nyttigt i udviklingslandene og fjerntliggende 
områder, hvor det er svært at skaffe de særlige frysere, som BioNTech-vaccinen kræver.

Nu eller aldrig

Det er nu eller aldrig med hensyn til at forbedre produktions- og distributionsmetoderne for vacciner. 
Banken kunne f.eks. se nærmere på løsninger såsom lagre af essentielle lægemidler, støtte til 
vaccineproduktion andre steder, udveksling af viden og teknologier, udvikling af fleksible 
fremstillingsenheder samt investering i mere avancerede produktionsmetoder. Målet: en omfattende 
og global vaccineforsyning, der er klar til en hurtig og effektiv reaktion på en krise.

I Banken er vi begyndt at skifte gear og bruge mere tid på distributionen af vacciner og på 
virksomheder, der kan producere lagre af vacciner, som andre virksomheder har skabt. Vi må 
finde ud af, hvordan vaccinerne kan produceres flere steder, da det vil gøre det lettere for os at nå ud til 
mere fjerntliggende områder, især i de fattige lande. Vi arbejder tættere sammen med Europa-
Kommissionen, Verdenssundhedsorganisationen, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations) og andre sundhedsgrupper om at øge vaccineproduktionen.

I juni 2021 underskrev vi en aftale til 30 mio. EUR om global distribution af vacciner med den belgiske 
biotekvirksomhed Univercells. Virksomheden har planer om at udvide produktionen af store mængder 
covid-19-vacciner på en ny fabrik i Belgien og bidrage til at bygge lagre over hele verden til vaccinerne. 
I mellemtiden samarbejder BioNTech og EU om at evaluere muligheden for mRNA-vaccinefabrikker i 
Afrika. Mulige placeringer er f.eks. i Rwanda og Senegal.

Finansiering af lovende muligheder

EIB har en lang tradition for at støtte den biovidenskabelige sektor. Vi investerer over 800 mio. EUR i 
denne sektor om året. I løbet af de sidste ti år har vi udlånt over 1 mia. EUR om året til 
sundhedsinfrastruktur. Vores portefølje for covid-19 omfatter over 20 europæiske topvirksomheder med 
lovende vacciner, behandlinger og tests, der repræsenterer en samlet investering på omkring 770 mio. 
EUR.

I løbet af den kommende årrække ville det være godt at se en eksplosion af investeringer i videnskabelig 
forskning og innovation, der udspringer af den bredere biovidenskab, samt øget støtte til medicinsk 
uddannelse og sundhedspleje. Der er mange andre sundhedsproblemer end covid-19, der skal løses. Vi 
skal støtte dem, der tænker ud af boksen, og bevæge os mere ud i det uvisse. For forskere som os er 
denne nye appetit på risiko så spændende, at vi nærmest får hjertebanken. Dette vil gøre verden til et 
bedre sted og redde os fra fremtidige kriser, som vi ikke engang kan forestille os endnu.

Cristina Niculescu og Nadya Velikova er biovidenskabelige eksperter i Den Europæiske Investeringsbank

“ Da det stod klart, at coronavirusset ville medføre en stor krise, 
besluttede Den Europæiske Investeringsbank aktivt at udnytte alle sine 

finansieringsværktøjer og al den teknologi, som videnskaben kunne tilbyde, som 
hjælp til virksomheder og samfundet. ”



18 2021  AKTIVITETSBERETNING

NÆSTE OMGANG PANDEMI

V i må se det i øjnene: der kommer en anden pandemi – det er uundgåeligt. Men beslutningstagerne 
har en naturlig tendens til at opføre sig, som om det aldrig vil ske. Det er fordi et beredskab er dyrt 

og måske ikke giver afkast i lang tid. Vi skal sikre, at de politiske beslutningstagere støtter 
beredskabstanken nu, mens covid-19 stadig er i frisk erindring, og inden den er ude af øje og ude af 
sind.

Covid-19 er naturligvis ikke forsvundet endnu. Vi kan glæde os til, at pandemien slutter, men 
sygdommen vil stadig være blandt os, hvor den måske bliver endemisk. Den har dog stadig haft en 
gennemgribende indvirkning på vores liv, samfundet og økonomien. Hvis vi vil sikre, at den næste 
pandemi har en mindre epokegørende og katastrofal effekt, skal forskerne og de politiske 
beslutningstagere stikke hovederne sammen og forberede sig på en ny og anderledes form 
for sundhedskrise. Vi kan ikke forudsige, nøjagtig hvilken sygdom der kan ramme os, men vi 
har høstet erfaringer under denne pandemi, der kan bruges i vores planlægning for fremtiden 
– lige nu.

Kuvøse for et beredskabsagentur

EU iværksætter snart et stort nyt projekt vedrørende planlægning for den næste pandemi, nemlig en 
europæisk beredskabsplan for bioforsvar. Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på 
Sundhedsområdet (HERA) vil mobilisere nationale aktører i en koordineret indsats i HERA Incubator, der 
udspringer af et møde mellem de europæiske statschefer i februar. Efterhånden som den tager form, 
kan den udvikle sig i forskellige retninger. Et af dens formål er at styrke koordinationen af 
trusselsvurdering og videndeling. Den kan også tage form af en selvstændig myndighed, der strømliner 
EU’s initiativer og grænseoverskridende sundhedstrusler. Den sigter mod at håndtere problemet med 
fragmentering, der påvirkede indsatsen på tværs af hele EU, samt at arbejde med forudsigelse af 
fremtidige trusler, risikovurdering, modellering og behov for overvågning. Overvågning vil være et 
essentielt element i den næste pandemi, fordi det giver os mulighed for at reagere hurtigere for at 
bekæmpe sygdommen. HERA vil også udvikle og finansiere modforanstaltninger i nødsituationer.

Den Europæiske Investeringsbank har været i dialog med Europa-Kommissionen om at finde den bedste 
model for finansiering af HERA. Det kan involvere InvestEU, skræddersyede instrumenter som InnovFins 
finansieringsfacilitet for smitsomme sygdomme og andre innovative instrumenter. Opgaven er mere 
kompliceret end at finde et projekt at finansiere og så blot levere pengene. Det er vigtigt at finde frem 
til den bedste måde at få finansieringen til at arbejde, med crowding-in af private investeringer. Vi 

Inden covid-19 overhovedet er bekæmpet, er det tid til, at regeringer, for-
skere, sundhedssystemer og finansielle institutioner og udviklingsinstitutio-
ner gør status over, hvad vi har lært af corona, og sætter nye standarder for 
pandemiberedskabet

Af Dana Burduja og Anna Lynch



19SUND VERDEN

SUND VERDEN

“ Når vi støtter en virksomhed, kan vi altid se 
potentiale for revolutionerende udvikling.”

leverer finansiering, når markedet bryder sammen, idet vi tilskynder til alternative investeringer og 
sikrer additionalitet gennem en social og økonomisk effekt.

Men det tager normalt 10-12 år at udvikle lægemidler eller vacciner. Hvis vi ikke længere har øje på 
bolden, er der risiko for, at opmærksomheden – og forskningsmidlerne – vil flytte andre steder hen, så 
snart covid-19 bliver et ubehageligt minde.

De andre trusler

Naturligvis vil den næste pandemi ikke nødvendigvis skyldes et virus.

Antimikrobiel resistens er en reel trussel, der kan blive vores næste globale problem. 
Alligevel er det kun et fåtal af virksomheder, der investerer i antimikrobiel forskning eller har 
aktiver i pipelinen, der kan føre til nye og innovative former for antibiotika. Den Europæiske 
Investeringsbank støtter antimikrobiel forskning gennem AMR Action Fund, som EU’s bank spillede en 
nøglerolle i at oprette, og som vi har investeret 20 mio. EUR i.

Vi samarbejdede med International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 
lægemiddelvirksomheder og Verdenssundhedsorganisationen om at oprette fonden. Den har 
modtaget bidrag fra 20 store lægemiddelvirksomheder, herunder Eli Lilly, Roche og Teva, samt 
Wellcome-fonden. Fondens formål er at få 2-4 antimikrobielle produkter på markedet inden udgangen 
af 2030. Det er en vanskelig opgave, fordi formålet med denne store indsats er at udvikle et produkt, 
som forhåbentlig aldrig kommer i brug.

Politik før fortjeneste

Det er selvfølgelig den slags investeringer, som Den Europæiske Investeringsbank spiller en nøglerolle 
i. Når risikoen er for høj for private investorer, er det vores opgave at konstatere et behov baseret på 
offentlig politik frem for fortjeneste og at stille finansiel støtte og innovative finansieringsværktøjer til 
rådighed, for at teknologierne kan blive udviklet – indtil de private investorer er blevet tilstrækkeligt 
overbevist om sandsynligheden for succes, så de også er villige til at investere. EU’s bank havde f.eks. 
investeret i BioNTech før pandemien for at støtte virksomhedens kræftforskning. Vi har fokus på at 
bruge vores egne instrumenter eller faciliteter, der støttes af Europa-Kommissionen, til at støtte 
pionerer.

Definitionen af disse politiske prioriteter er aftalt mellem Den Europæiske Investeringsbank og Europa-
Kommissionen. Vores dedikerede biovidenskabelige team kommer fra forskellige områder af den 
biovidenskabelige sektor og har hver især egne interesser og kontakter fra tidligere erfaring i branchen. 
Vi følger markedet og gransker videnskabelig litteratur for at finde frem til, hvad der skal være drivkraft 
for vores investeringer. Fordi vi skal arbejde med pionererne, er der både gevinst og tab. Men når vi 
støtter en virksomhed, kan vi altid se potentiale for revolutionerende udvikling.

Dana Burduja er seniorsundhedsøkonom, og Anna Lynch er biovidenskabelig seniorekspert i 
Biovidenskab og sundhed i Den Europæiske Investeringsbank 
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VACCINATION I AFRIKA

U nder 2 % af de 3 milliarder vaccinedoser, der er givet over hele verden, er givet i Afrika. Et nyt 
produktionsanlæg for vaccine på Institut Pasteur de Dakar i Senegal indgår i strategien for hele 

kontinentet om at udfylde dette akutte hul og styrke Afrikas kapacitet til vaccineproduktion. ”Covid-19-
pandemien har understreget behovet for at øge vaccinationen i Afrika,” siger instituttets direktør, dr. 
Amadou Sall. ”Vi skal vaccinere flere, hvis vi skal stoppe smitten eller begrænse sygdommens 
virkninger.”

Afrika skal have flere doser for at kunne øge vaccinationsprocenten. Det er afgørende at have nye 
produktionsanlæg i Afrika, som aktuelt importerer 99 % af sine vacciner. Planen er, at det nye 
produktionsanlæg for vacciner i tilknytning til Institut Pasteur de Dakar skal producere hele 
25 millioner doser af en godkendt covid-19-vaccine hver måned inden udgangen af 2022. 
”Afrika er helt afhængig af, at andre lande producerer vaccinerne og stiller dem til rådighed for den 
afrikanske befolkning,” siger Ramon Ynaraja, Den Europæiske Investeringsbanks repræsentant i Senegal. 
”Mange afrikanske lande, selv dem, der har midlerne, kan simpelthen ikke få adgang til vacciner på 
markedet. Derfor er denne fabrik i Senegal, som vil dække hele produktionskæden, så vigtig for 
kontinentet.”

Dyr og kompliceret proces

Vaccineproduktionsprogrammer er dyre og komplicerede, selv for avancerede organisationer som 
Institut Pasteur de Dakar, som har over 80 års erfaring med at udvikle vacciner og aktuelt er det eneste 
anlæg i Afrika, der producerer en vaccine godkendt af Verdenssundhedsorganisationen. På det seneste 
har instituttet også samarbejdet med Den Europæiske Investeringsbank og Tysklands udviklingsbank 
KfW om masseproduktion af covid-19-hurtigtests til sundhedspersonale.

For at kickstarte udviklingen af det nye anlæg ydede Banken og dens Team Europe-partnere fra Europa-
Kommissionen, Frankrig og Tyskland tilskud, teknisk bistand og uddannelse. Et andet Team Europe-land, 
nemlig Belgien, samarbejder med Senegal om en plan om at gøre landet til et regionalt knudepunkt for 
lægemidler, idet den regionale regering i Vallonien også støtter en belgisk biotekvirksomhed, der vil 
bistå instituttet med opbygning af kapacitet og overførsel af teknologi. Andre internationale partnere, 
herunder USA og Verdensbanken, vil støtte projektet i udviklingsfasen, hvor de samlede omkostninger 
kan løbe op i hele 200 mio. EUR.

”Dette styrker ikke alene sundhedssystemet, men det konkrete projekt vil også skabe arbejdspladser, 
udvikle kapacitet i form af knowhow og arbejdskraft og samtidig bringe ny teknologi på banen,” siger 
dr. Sall.

Et produktionsanlæg for covid-19-vaccine i Senegal indgår i planen om at 
styrke den regionale sundhedspleje og gøre Afrika mindre afhængigt af 
importerede vacciner

1:14

Sådan styrker Team Europe produktionen af og adgangen til covid-19-vacciner i Afrika

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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LIV OG DØD

F rançois Salmon husker tydeligt, da han læste denne sms på sin mobiltelefon: ”Alt vel. Blodprop 
fjernet. Patienten har det godt”. I slutningen af 2019 havde en kvinde på Hospital Vall d’Hebron i 

Barcelona lige gennemgået en vellykket trombektomi få timer efter et slagtilfælde. Operationen var den 
første i et klinisk forsøg foretaget af Anaconda Biomed, en opstartsvirksomhed for medicinsk udstyr 
med evnen til at revolutionere behandlingen af slagtilfælde. ”Jeg er glad for, at vi har hjulpet 
sundhedspersonalet med at redde liv og førlighed efter et slagtilfælde,” siger François Salmon, 
administrerende direktør for Anaconda siden 2018.

For at kunne udføre flere forsøg modtog Anaconda venturegældsfinansiering på op til 10 mio. EUR fra 
Den Europæiske Investeringsbank i oktober. Lånet gav også virksomheden i Barcelona den nødvendige 
likviditet til at kunne fortsætte gennem pandemien. ”Anacondas system er dejligt enkelt,” siger Tom 
Andersen, den ingeniør i Den Europæiske Investeringsbank, der arbejdede med lånet. ”Systemet 
indebærer en omkostningseffektiv og bedre behandling.”

”Skaden stopper”

Halspulsårerne, der løber fra hjertet til hjernen på hver sin side af halsen, kan blive udvidet, når en 
blodprop blokerer et stort blodkar. Det afbryder blodforsyningen til centrale dele af hjernen. Resultatet 
er et slagtilfælde. Jo længere tid pulsåren er tilstoppet, desto mere sandsynligt er det, at der sker varig 
skade, f.eks. lammelse og taleproblemer. Traditionelle metoder til at fjerne blodpropper efterlader nogle 
gange små stykker af blodproppen, som kan tilstoppe andre arterier. Anaconda har udviklet et 
kateter, der fjerner hele blodproppen i hjernen, uden at den går i stykker. Det tragtformede 
kateter udvider sig selv til arteriens diameter – op til 5 mm. På den måde kan kateteret omslutte og 
fjerne blodproppen. ”Når blodproppen først er væk, stopper skaden,” siger François Salmon.

Ud af pandemien med hjælp fra EU

Nu hvor de kliniske forsøg er afsluttet, gør François Salmon status: Resultaterne har allerede bekræftet 
tidligere forsøg og opfyldt alle forventningerne vedrørende sikkerhed og effektivitet for den første 
generation af katetre. Der er ingen tvivl om, at Anacondas avancerede system har haft en 
gennemgribende positiv indvirkning på patienternes liv efter slagtilfældet. ”Indtil nu har resultaterne 
været gode,” siger François Salmon, ”men vi vil helst være forsigtige, fordi det handler om liv og død.”

Uanset fokus på covid-19 bygger fremtidens sundhed på mange forskellige 
former for innovation, der sker her og nu. En medtekvirksomhed med hoved-
sæde i Barcelona har udviklet en revolutionerende behandling af 
slagtilfælde
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P etri Vartiainen har hænderne fulde som seniorrådgiver inden for eksportfinansiering. ”Hvem ved, 
hvad fremtiden vil bringe, eller om pandemien vil vare meget længe,” siger Petri Vartiainen, 

medarbejder hos Finnvera, en offentlig finansieringsinstitution, der yder lån og garantier til 
virksomheder og støtter finsk eksport.

Pandemien rammer alle typer virksomheder, navnlig eksportører, der opererer på det globale marked. 
Virksomhederne har stadig brug for likviditet til at betale deres udgifter og foretage investeringer for 
fortsat at klare sig i konkurrencen. Den Paneuropæiske Garantifond, der er Den Europæiske 
Investeringsbanks covid-19-sikkerhedsnet, kommer lige i rette tid. ”Dette hjælper virkelig finansielle 
institutioner som Finnvera med at nå ud til lokale virksomheder, der er hårdt ramt af covid-19, og give 
dem adgang til f inansiering,” siger Roxana Popescu, lånemedarbejder i Den Europæiske 
Investeringsbank, som arbejder med lån i de nordiske lande. I april garanterede EU’s bank en stor 
del af Finnveras fremtidige låneportefølje, så Finnvera kunne stille op til 650 mio. EUR i ny 
finansiering til rådighed for mellemstore og store virksomheder. Da eksportens rolle i 
økonomisk vækst er så vigtig, fremmer EIB-støtten til Finnveras kunder internationalisering i en tid, hvor 
pandemien ellers kunne have gjort det umuligt. EIB har underskrevet flere dusin tilsvarende garantier 
over hele Europa. Disse investeringer kan mobilisere hele 200 mia. EUR til EU’s økonomi.

Det gør alligevel ondt på eksportørerne

Finnveras rolle som statsligt finansieringsinstitut er at supplere de finansielle markeder, øge antallet af 
nye virksomheder i Finland og samtidig hjælpe gamle virksomheder med at vokse. Som Finlands 
officielle eksportkreditagentur hjælper Finnvera også sine omkring 26 000 kunder med at øge deres 
omsætning globalt. ”Da pandemien startede, begyndte vi på flere måder at forberede os på de 
udfordringer, der ventede,” siger Petri Vartiainen, seniorrådgiver i Finnvera. ”EIB har været og er stadig 
en højt skattet partner for Finnvera og den finansielle sektor i Finland.”

Covid-19-bankudlån i Sverige

Den Europæiske Investeringsbank underskrev en tilsvarende garanti med Svensk Exportkredit (SEK), der 
sætter SEK i stand til at yde 467 mio. EUR i nye lån til mellemstore og store virksomheder. Denne aftales 
samlede fordel for den svenske økonomi kan være hele 1,1 mia. EUR. EIB investerer omkring 2 
mia. EUR om året i svenske projekter.

PANDEMIRECEPT TIL BANKER

Den Paneuropæiske Garantifond letter bankernes byrde med hensyn til at 
holde virksomheder i gang over hele Europa. Her fortæller vi, hvordan dette 
covid-19-værktøj til bankudlån virker i Finland og Sverige
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DIGITALE OVERLEVERE

B atak Grill giver kunderne en gourmetoplevelse med rødder i det lokale grillkøkkens traditioner. ”Vi 
ville gerne komme med noget nyt på markedet,” siger Isabella Paver, økonomidirektør i Victus 

Group, der ejer restauranten. ”Den lokale grillrestaurant, men i en moderne version målrettet mod 
forretningsfrokoster og familiefester.” Restauranten klarede sig godt.

Indtil covid-19 kom. ”Nedlukningen kom som et chok for os,” siger Isabella Paver. Batak Grill gik så over 
til at tilbyde udbringning af mad. Men der var brug for en digital ansigtsløftning af restaurantens 
websted. ”Vi havde også haft udbringningsservice før, men nu udvidede vi det til alle vores produkter 
og oprettede en dedikeret platform.” Det var en kompliceret proces, hvor vi skulle tage hensyn til 
databeskyttelsesreglerne og sikre, at webstedet virkede på mobiltelefoner og tablets med 
søgemaskineoptimering, investering i markedsføring, oprettelse af fakturerings- og 
lagerstyringssystemer – og det hele skulle promoveres på de sociale medier. Men omlægningen var en 
succes.

Batak (der betyder ”kyllingelår” på kroatisk) søgte støtte fra Erstebank Croatia i form af et EU-garanteret 
lån støttet af Den Europæiske Investeringsfond. ”Takket være lånet kunne vi gennemføre alle 
ændringerne og styrke vores tilstedeværelse på internettet,” siger Isabella Paver. ”Vi endte med 
ikke at fyre nogen medarbejdere.”

Digitalisering af bygninger

Virksomheden Spaceflow er et eksempel på, hvordan den digitale omstilling spreder sig til så mange 
områder af vores liv – selv bygninger. ”Vores mission er at forbinde bygninger og lejere,” siger 
driftsdirektør Pavel Jiranek.

Spaceflow yder digital ejendomsservice i forbindelse med boligejendomme. Det sætter udlejerne i 
stand til at tiltrække og fastholde gode lejere og øge fortjenesten. Men så kom coronapandemien, og 
Spaceflows marked ændrede sig markant. ”Udlejerne er under stigende pres for at gøre deres bygninger 
mere tiltrækkende og frem for alt sikre,” siger Pavel Jiranek. ”Før i tiden var vores produkt måske ”nice 
to have”. Nu bliver det efterhånden ”must have”, hvis man stadig skal klare sig i konkurrencen.”

Spaceflow støttes af Day One Capital, som er en venturekapitalfond, der modtager støtte fra Den 
Europæiske Investeringsfond som led i EU’s investeringsplan for Europa. Støtten giver virksomheden 
mulighed for at arbejde med produktudvikling, ansætte omkring 20 nye medarbejdere og vækste 
betydeligt.

En kroatisk restaurant og en tjekkisk ejendoms-app har klaret sig gennem ned-
lukningerne og er rustet til fremtiden



24 2021  AKTIVITETSBERETNING

LAD DER BLIVE EFFEKT

I stedet for at lege med legetøj som andre børn skilte Igor Spinella husholdningsmaskiner ad for at se, 
hvordan de virkede. Da han var otte år gammel, kom hans forældre hjem fra en svampetur i bjergene i 

Emilia Romagna og aktiverede den tyverialarm, som lille Igor havde opfundet og installeret i deres hjem.

”Jeg var et sært barn. Jeg arbejdede på mine opfindelser i garagen om eftermiddagen,” siger Igor 
Spinella, der som 40-årig er administrerende direktør for effektelektronikvirksomheden Eggtronic, som 
han selv har stiftet. Virksomheden har indgivet over 240 patentansøgninger på under ti år.

Men i lighed med mange andre opstartsvirksomheder var pandemien ”et hårdt slag” for Eggtronic, 
fortæller han. Heldigvis modtog virksomheden et lån på 15 mio. EUR fra Den Europæiske 
Investeringsbank under pandemisikkerhedsnettet, dvs. Den Paneuropæiske Garantifond. Eggtronic 
bruger finansieringen til at investere i forskning og udvikling af produkter, der potentielt kan spille en 
stor rolle i Europas klimamål.

EU’s bank støtter innovative europæiske virksomheder, som ofte har vanskeligere ved at skaffe 
vækstfinansiering end tilsvarende virksomheder i USA eller Asien. ”Eggtronic har opfundet meget 
innovative produkter inden for et område med stort potentiale,” siger Fabrizio Morgera, den EIB-
investeringsmedarbejder, der arbejdede med lånet.

Den usynlige ven

Igor Spinella arbejder med effektelektronik, som han kalder ”den usynlige ven, der får verden til at 
virke.” Effektelektronik er den teknologi, der regulerer strømmen af elektricitet gennem transistorer i 
elektrisk og elektronisk udstyr. Men alle effektelektronikkredsløb mister lidt effekt i funktion. En typisk 
kilde til effektspild er, når transistorerne går fra tændt til slukket tilstand.

For at optimere enheders energieffektivitet har tekvirksomheder i de seneste årtier udskiftet den 
traditionelle siliciumkontakt i et elektrisk kredsløb med hurtigere transistorer af galliumnitrid. Men 
transistorer af galliumnitrid er dyrere. Eggtronic udfordrede effektomformernes arkitektur for at 
mindske skiftetabene endnu mere. I virksomhedens banebrydende arkitektur virker silicium af 
standardkvalitet lige så godt som galliumnitrid, der for sin del viser tre gange bedre resultater, end den 
samme halvleder gør i en traditionel arkitektur.

Nyttig og bæredygtig

Større effekt med mindre energispild gør, at Eggtronic kan bygge mindre enheder. Og fordi 
Eggtronics enheder har så høj energieffektivitet, er deres kulstofaftryk meget mindre.

Da covid-19 hærgede verden, ”lykkedes det os at holde en støt kurs,” siger Igor Spinella. ”Med EIB-lånet 
kan vi igen glæde os til fremtiden.”

En italiener udmøntede sin barndoms opfindergen i en virksomhed, hvis ener-
gieffektive elektronik kan reducere CO

2
-udledningen betydeligt
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LYDEN AF BRILLER

T eenagere synes tit, at deres forældres idéer er irriterende eller irrelevante. Men siden Ferruccio 
Bottoni lancerede Fauna-brillerne for to år siden, går hans datter med dem hele tiden. ”Så må 

brillerne jo være virkelig gode,” siger Ferrucio Bottoni, medstifter af og administrerende direktør i 
USound.

Virksomheden udvikler og sælger mikrohøjttalere, der er baseret på MEMS-teknologi (Micro-Electro-
Mechanical System). Men coronapandemien var et tilbageskridt. ”Pandemien begrænsede os,” siger 
han. Derfor optog han et lån på 15 mio. EUR hos Den Europæiske Investeringsbank. Finansieringen 
støttes af Den Paneuropæiske Garantifond. ”Den Europæiske Investeringsbank har givet os ilt.”

Fra mekanik til mikroelektronik

Audiokomponenter har ikke forandret sig ret meget siden det 19. århundrede. USounds idé er at 
konstruere mikrohøjttalere baseret på halvlederteknologi. Ved at udskifte den spole, der sidder 
i konventionelle siliciumsystemer, kan de små og lette højttalere integreres i teknologier, som passer ind 
i meget små konstruktioner, f.eks. briller med lyd og ultralydsanvendelser. ”USound har revolutioneret 
hele audiobranchen,” siger Trudpert Schelb, den EIB-ingeniør, der arbejdede med lånet. ”Det er den 
vigtigste udvikling inden for højttalerteknologi i flere årtier.”

USound MEMS-højttalere har udvidet båndbredde, som giver mulighed for HD-lydkvalitet og 
ultralydsanvendelser i miniatureenheder. De bruger op til 80 % mindre energi end traditionelle 
komponenter. På et marked, der domineres af producenter i Asien, er prisen konkurrencedygtig, selv om 
produktionen foregår i Europa, hovedsagelig i Italien.

USounds teknologi er baseret på piezoelektricitet. Krystaller med disse egenskaber udvider sig eller 
trækker sig sammen i et elektrisk felt. For at udstråle lyd skal luften flyttes. Den lille MEMS-konstruktion 
er altså forbundet til en membran, der ligner meget tynd plastfolie, og som bevæger sig op og ned. 
Resultatet er et system, der virker som en elektrodynamisk standardhøjttaler, hvor den omfangsrige 
magnetiske spole er udskiftet med integrerede piezoaktuatorer på en MEMS-chip.

Pandemien afbrød virksomhedens forsyningskæde. Flere projekter blev forsinket eller aflyst. Det er 
stadig meget svært at finde elektroniske komponenter, så projekterne kan ikke komme i gang. ”Lånet 
vil være en kæmpe hjælp,” siger han, ”for det vil løse vores likviditetsproblemer.”

Den østrigske højteknologiske virksomhed USound er den første på banen med 
verdens mindste højttalere med digital teknologi, der kræver 80 % mindre 
strøm
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STØT SMÅT FOR AT VOKSE 
STORT

Små virksomheder omtales ofte som rygraden i den europæiske økonomi. Det er ikke så mærkeligt. 
De fleste virksomheder i EU er små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med i alt over 100 mio. 

ansatte. De oplevede næsten alle en alvorlig nedgang i omsætningen under pandemien.

TourRadar, der arbejder med rejseteknologi, var ingen undtagelse. ”Vi mistede 98 % af vores forretning,” 
siger Travis Pittman, medstifter og administrerende direktør. TourRadar driver en onlineplatform, hvor 
brugerne kan booke flerdagesture i over 200 lande. Platformen samler over 3 000 virksomheder, 
herunder små rejsearrangører, som ellers ville have svært ved at klare sig på et konkurrencepræget 
marked. Men internationale rejserestriktioner sendte disse partnere ”i vinterhi”, siger Travis Pittman. ”De 
var nødt til at fyre en betydelig andel af deres medarbejdere, herunder lokale guider og 
støttepersonale.”

Den Europæiske Investeringsbank støtter TourRadar med 14 mio. EUR i venturegældsfinansiering under 
Den Paneuropæiske Garantifond, der hjælper europæiske virksomheder med at overleve pandemien, 
fastholde deres medarbejdere og vækste. Venturegæld betales tilbage på samme måde som 
egenkapitalinvesteringer, men opstartsvirksomhedens stiftere beholder deres ejerskab. Takket være 
lånet kan virksomheden udvikle maskinlæringskompentencer for at forbedre platformens placering hos 
søgemaskiner og nøjagtigheden af søgninger.

Ud af vinterhiet

Turisme er en af de sektorer, der er hårdest ramt af pandemien. Antallet af internationale passagerer 
faldt fra 1,4 mia. i 2019 til 400 mio. i 2020. For at komme på fode igen måtte virksomheden, der har 
hovedsæde i Wien, vende op og ned på sin forretningsmodel. ”Vi besluttede at åbne vores platform for 
rejsebureauer. De kan nu bruge den til at booke nogle af de 50 000 ture, vi tilbyder,” siger Travis Pittman. 
”Det giver bureauerne mulighed for at finde de bedste lokale tjenester til deres kunder, og samtidig vil 
mere omtale gavne vores lokale partnere.”

Rejsebureauer kan måske opfattes som et fortidslevn. Men alene i USA har rejsebureauer 
oplevet en kundestigning på 76 % i 2021 i forhold til før pandemien. ”Den udvikling opfatter vi 
som en god indgang til dette voksende marked, og til gengæld kan vi øge både vores egen og vores 
lokale partneres indtjening,” siger Travis Pittman.

Fra regneark til apps

Sennder, som er Europas førende fragtvirksomhed, er en endnu bedre repræsentant for denne 
symbiose. Virksomheden tilbyder transport med lastbil over korte afstande og giver afsenderne adgang 
til den tilknyttede bilpark på 12 500 lastbiler, der drives af små, selvstændige vognmænd. Pandemien 
forårsagede udbredte forstyrrelser i sektoren, men Sennder viste sig at være modstandsdygtig. ”Da 
EU-landene begyndte at indføre rejserestriktioner, blev mange små vognmænd ramt. Men takket være 

To innovative virksomheder kommer på fode igen og styrker andre små 
virksomheder
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“ Venturegæld betales tilbage på samme måde som egenkapital
investeringer, men opstartsvirksomhedens stiftere beholder deres 

ejerskab. ”

MINDRE BREMSEPEDAL

Pedro Oliveira startede sin vognmandsforretning sammen med sin far i 1991. ”I dag har vi en bilpark på 30 
lastbiler, der kører over hele Europa, og vi har 40 medarbejdere.” Virksomheden fragter mest byggematerialer, 
f.eks. tungt metalgods, cement, jern og træ, fra Den Iberiske Halvø til hele Europa. ”Det giver mere for 
pengene”, siger han, ”fordi materialerne er billigere i Spanien og Portugal.”

Covid-19 var noget af et bump på vejen. ”Vi oplevede nogle svære måneder,” siger Pedro Oliveira, som driver 
Transoliveira fra Oliveira do Hospital i Portugal. ”Vi satte foden på bremsen, og vores lastbiler holdt stille i tre 
måneder.”

Familievirksomheden var vokset støt i årenes løb, og Pedro Oliveira tænkte først og fremmest på at undgå 
store tab eller, hvad der ville være endnu værre, at være nødt til at lukke. ”Situationen medførte en masse 
ustabilitet og usikkerhed. Vi vidste ikke, hvad vi kunne forvente,” forklarer han.

For at få situationen under kontrol optog Pedro Oliveira et EU-garanteret lån hos Caixa Geral de Depósitos, 
støttet af Den Europæiske Investeringsbank under EU’s investeringsplan for Europa. Takket være lånet kunne 
Pedro Oliveira klare uventet knaphed på likviditet, betale sine regninger og frem for alt beholde sine 
medarbejdere selv under det alvorlige økonomiske stød, der ramte hele verden. ”Fremtiden ser uvis ud, så 
det er bedre at være på den sikre side,” siger han.

Sennders langvarige kontrakt med de store afsendere blev deres vognmænd ikke så hårdt ramt,” siger 
Aleksandar Mihajlovic, den EIB-investeringsmedarbejder, der arbejdede med dette projekt og med 
TourRadar-aftalen.

Den Europæiske Investeringsbank yder venturegældsfinansiering på 35 mio. EUR til Sennder for at støtte 
udviklingen af virksomhedens fragtsoftware, der forbinder afsendere og vognmænd. Det er afgørende 
at støtte virksomheder som Sennder i betragtning af, hvor hårdt covid-19 har ramt forsyningskæder 
over hele verden. ”Transportsektoren er langt fra digitaliseret. Mange små virksomheder bruger stadig 
regneark til at holde styr på forsendelser. Sennders software er et skridt nærmere fremtiden for en 
meget traditionel branche,” siger Aleksandar Mihajlovic. ”Sennder gør systemet mere effektivt ved at 
fokusere på digitalisering og automatisering og mindsker samtidig CO

2
-udledningen.”
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GRØN VERDEN

“ Klimaforandringerne er det mest akutte problem for verden i dag. Men de mest innovative 
klimaprojekter er udfordret med hensyn til finansiering, fordi de opfattes som risikable, især 
projekter i udviklingslandene. Den Europæiske Investeringsbank bidrager til partnerskaber med 
offentlige donorer for at mindske risikoen ved private investeringer i klimaindsats og miljømæssig 

bæredygtighed. Vi kan kun gøre en forskel, hvis vi står sammen. ”
Milena Messori, afdelingschef for Egenkapital- og mikrofinansiering uden for EU, EIB



EU’s klimabank føjede endnu en dimension til sin 
klimabankkøreplan i form af en tilpasningsplan og en 
ramme for at sikre, at låntagerne opfylder målene i 
Parisaftalen.

Investeringer og rådgivning vedrørende rummet, den 
cirkulære økonomi og bytransport bidrager til en 
bæredygtig fremtid.

29

GRØN VERDEN
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” EIB er en ægte klimabank nu,” sagde Frans Timmermans, ledende næstformand for Europa-
Kommissionen, ved lanceringen af Den Europæiske Investeringsbanks tilpasningsplan. ”Det er sket 

på under tre år, og i den finansielle sektor er det en hel revolution.” Den Europæiske Investeringsbanks 
klimabankkøreplan er en femårsplan med en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi vil opfylde vores 
forpligtelser med hensyn til klima og miljømæssig bæredygtighed. Offentliggørelsen af køreplanen i 
2020 var en milepæl. Vi har nu fokus på at gennemføre og udvikle den række nye metoder, der 
omhandles i planen.

I år fokuserede vores arbejde med køreplanen på:

•  Lancering af EIB’s tilpasningsplan, der støtter formålene med EU’s tilpasningsstrategi inden for og 
uden for EU. Vi forpligtede os til at øge andelen af tilpasningsstøtte til 15 % af Bankens samlede 
klimafinansiering inden udgangen af 2025. Det er næsten en tredobling i forhold til de seneste fem års 
tilpasningsfinansiering. Fokusområderne strækker sig fra risiko for oversvømmelse og kystforvaltning, 
beskyttelse af byer og modstandsdygtig infrastruktur til forskning og udvikling i innovation for 
tilpasning. Kunder i EU vil have adgang til en rådgivningsplatform til støtte for planlægning af og 
investering i tilpasning. Med hensyn til kunder uden for Europa vil vores støtte fokusere på de mest 
sårbare steder, især i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater.

•  Lancering af rammen for modparters tilpasning til Parisaftalen, som gør EIB-Gruppen til den 
første multilaterale bank, der ikke alene ser på klimapåvirkningen af de projekter, den finansierer, men 
også på låntagernes aktivitet i bredere forstand. Rammen sikrer, at EIB-finansierede projekter er 
Paristilpassede, og at modparten tager skridt til dekarbonisering af sin forretning og styrker sin 
modstandsdygtighed over for klimaforandringer. Som led i det nye initiativ vil vi tilbyde teknisk 
bistand til låntagervirksomheder med høj udledning samt finansielle formidlere med henblik på 
opfyldelse af Parisaftalens mål.

•  Vedtagelse af EIB-Gruppens omfattende forslag til støtte for mekanismen for retfærdig 
omstilling, der viser, hvordan vores långivning, finansielle instrumenter samt tekniske bistand og 
rådgivningsservice kan støtte de regioner og mennesker, der har den længste vej at gå. Inden for EU 
vil EIB-Gruppen støtte alle søjlerne i mekanismen for retfærdig omstilling. Uden for EU vil vi støtte den 
retfærdige omstilling i kraft af et bredere udviklingsmandat.

EN ÆGTE KLIMABANK

I 2021 fokuserede vi på gennemførelsen af klimabankkøreplanen, herunder 
nye metoder til at hjælpe med at nå klimamålene

https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap
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Vi gjorde også væsentlige fremskridt med følgende:

•  Revision af EIB-Gruppens ramme for miljømæssig og social bæredygtighed for at sikre en 
stærkere og mere systematisk integration af miljø-, klima- og sociale handlinger i vores politikker og 
standarder, herunder overvågning af og indberetning om indvirknings- og udviklingsresultater. Den 
første offentlige høring fandt sted i 2021, og den nye ramme forventes at være i drift i første kvartal 
2022.

•  Gennemgang af udlånspolitikken for transport med nytænkning af prioriteterne for EIB-støtte 
inden for rammerne af klimabankkøreplanen og styrkelse af virkningerne af EIB’s 
transportinvesteringer i fremtiden. En offentlig høring fandt sted mellem juli og oktober 2021. Den nye 
politik forventes godkendt i første kvartal 2022.

“ EIB er en ægte klimabank. ”

Næstformand Ambroise Fayolle fortæller, hvordan klimabankkøreplanen bidrager til 
en grøn genopretning efter covid-19, og understreger formålene med den 
europæiske grønne pagt 1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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T homas Grübler var 26, da han sammen med sine venner byggede en kubisk satellit (CubeSat) til 
deres forskningsprojekt ved Münchens Tekniske Universitet, hvor det gik op for dem, at der var 

fremtid i den uden for den akademiske verden. De forestillede sig en virksomhed, der skulle sende disse 
enheder på størrelse med en skotøjsæske ud i rummet med henblik på termisk overvågning af hele 
Jorden og dermed beskytte den mod skovbrande, der skyldes den globale opvarmning. Derfor stiftede 
de OroraTech. ”Mange virksomheder og investorer tror, at de tjener mindre ved at gøre noget for 
klimaet,” siger Thomas Grübler, der nu er 30 år og administrerende direktør for OroraTech. ”Det passer 
ikke. Man kan godt opbygge en virksomhed, der tjener mere på at gøre noget godt for Jorden i stedet 
for noget skadeligt.”

Innovative teknologier som OroraTechs er nøglen til at opfylde de internationale 
organisationers klimamål og hjælpe lokalsamfund med at tilpasse sig til klimaforan-
dringernes konsekvenser. Men succesrige teknologiske opstartsvirksomheder har svært ved at rejse 
de midler, de har brug for til at færdiggøre deres forskning og udvide virksomheden – dvs. vækstfasen 
i en virksomheds livscyklus. Heldigvis for OroraTech oprettede Bayern Kapital, delstaten Bayerns 

venturekapitalinstitution, en fond på 165 mio. EUR til investering i 
vækstvirksomheder. ”Vores håb er at skabe store bayerske virksomheder, 
der endda kan blive til store tyske eller europæiske virksomheder med 
masser af arbejdspladser og indvirkning på BNP,” siger Monika Steger, som 
forvalter Wachstumsfonds Bayern 2 i Bayern Kapital.

Bayern Kapitals investeringskapital kommer fra delstaten Bayern, og i 
tilfælde af Wachstumsfonds Bayern 2 også fra Den Europæiske 
Investeringsbank. Vækstvirksomheder går typisk efter venturekapital, som 
er nemmere at rejse i USA og Kina end i Europa. Det hæmmer deres vækst 
eller medfører, at de bliver opkøbt af større virksomheder uden for Europa. 

Derfor investerede EU’s bank 50 mio. EUR i Wachstumsfonds Bayern 2 i marts. ”Den slags investering 
styrker den iværksætterånd, som er afgørende for en stærk økonomi, og som halter noget bagud i 
Tyskland,” siger Michael Raschke, chef for EIB’s investeringsenhed for tyske banker.

Små satellitter og en bayersk venturekapitalfond

OroraTech anvender offentlige data fra satellitter fra NASA og Den Europæiske Rumorganisation i sin 
proprietære software. Men i januar 2022 opsender virksomheden den første af sine egne CubeSats. Om 
5-10 år vil OroraTech have et netværk på 100-200 satellitter i rummet, der kan tage et komplet billede af 
Jordens overflade hver halve time. Satellitterne vil måle overfladetemperaturen på Jorden i 
meget høj opløsning. Det har vigtige miljømæssige konsekvenser i betragtning af de mange 
skovbrande, der skyldes den globale opvarmning. ”Vores virksomhed er meget vigtig for os. Men 
vi arbejder med noget, der er meget vigtigt for os alle sammen,” siger Thomas Grübler. ”Nemlig at passe 
på vores planet.”

SILICON VALLEY I BAYERN

En bayersk venturekapitalfond støtter vækstvirksomheder som OroraTech, 
der vil bremse den globale opvarmning ved at bidrage til at slukke 
skovbrande

“Man kan godt opbygge en 
virksomhed, der tjener 
mere på at gøre noget godt 
for Jorden i stedet for noget 
skadeligt. ”
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RUMMET ER FOR ALLE

E nduroSats rumrejse begyndte i et loftsrum på 25 m2 i Sofia i 2015. Raycho Raychev, den nu 38-årige 
stifter og administrerende direktør, samlede et hold på fire unge, intelligente ingeniører ud fra 

idéen om at gøre rummet mere tilgængeligt for forskere og iværksættere over hele verden. ”Vi mener, 
at adgang til rummet for alle gennemgribende kan forbedre vores liv på Jorden,” siger Raycho Raychev.

EnduroSat åbner muligheder inden for rumforskning for virksomheder og forskere via sine fleksible og 
alsidige NanoSats, som kan omprogrammeres til de enkelte missioner. Takket være virksomhedens 
software kan dens bittesmå satellitter udføre flere missioner, uden at der er behov for at justere 
hardwaren. ”En typisk satellit er kun skræddersyet til én bestemt sensor,” forklarer Raycho Raychev. ”Det 
har vi lavet om på ved at bygge en satellitplatform, der kan bære forskellige sensorer og elektronik, 
uden at hardwaren skal ændres hver gang.” Virksomhedens tilgang gavner også rummiljøet, fordi 
der er færre satellitter, hvilket også betyder færre opsendelser til et givent antal 
applikationer. Det sparer CO2-udledning ved opsendelse og reducerer mængden af affald i 
kredsløb i rummet.

Udfordringer med finansiering

Men covid-19-pandemien har givet mange udfordringer. I en situation med forsinkede raketaffyringer, 
mangel på komponenter og logistiske problemer med at flytte ingeniører og komponenter henvendte 
virksomheden sig til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på finansiering. Med støtte fra Den 
Paneuropæiske Garantifond fremlagde Banken en venturegældsfinansieringsaftale på op til 10 mio. EUR 
for EnduroSat. ”Denne lille innovative virksomhed, der arbejder i den strategiske rumsektor, er blevet 
ramt af pandemien,” siger Luis Cervera Lozano, en EIB-investeringsmedarbejder.

EU’s prioriteter om rummet

Rumindustri er en strategisk prioritet for Den Europæiske Union. Denne sektor, som engang var 
domineret af statsstøttede enheder, er ved at forandre sig betydeligt, efterhånden som teknologiske 
fremskridt gør det muligt for nye, private virksomheder at komme ind på markedet. Ifølge Den 
Europæiske Rumfartsorganisation giver hver euro, der investeres i rumsektoren, i gennemsnit et afkast 
på seks euro til økonomien. Sektoren spiller således en afgørende rolle for vækst, konkurrenceevne og 
højteknologisk beskæftigelse. Desuden har rumteknologi i kredsløb og applikationer på Jorden 
potentiale til at give konkurrencefordele i en lang række brancher, herunder søfart, luftfart, landbrug, 
forvaltning af naturressourcer, forsikring, handel på finansmarkedet og logistik.

”Det er fantastisk, at EIB er interesseret i rumsektoren,” siger Raycho Raychev, ”for det er et område, der 
kommer til at spille en større og større rolle år for år.”

Teknologien fra den bulgarske nanosatellitvirksomhed EnduroSat bidrager til 
at sænke omkostningerne for adgang til rumbaserede sensorer og udstyr for 
forskere og virksomheder
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SUBATOMARE  
KLIMALØSNINGER

I de smukke omgivelser i udkanten af Lund er man ved at bygge European Spallation Source (ESS), et 
af de største forskningsinfrastrukturprojekter i Europa. ESS, der ejes af 13 europæiske lande, kommer 

til at huse verdens mest kraftfulde neutronkilde. Anlægget kommer til at modtage forskere fra hele 
verden og vil bane vejen for hidtil usete videnskabelige gennembrud og besvare menneskehedens 
største spørgsmål – ved at undersøge materialer i nanoskala ved hjælp af subatomare partikler. ”ESS vil 
påvirke mange områder, som er væsentlige for os alle,” siger Pia Kinhult, chef for forbindelserne med 
værtsstaten. ”Vi er en del af den kæde, der søger at flytte grænserne for innovation i Europa og finde 
løsninger på klimaforandringer og andre samfundsmæssige udfordringer.”

Men det kræver en kæmpe investering at bygge et 700 m langt anlæg (svarende til 13 fodboldbaner) 
med 15 avancerede instrument- og støttelaboratorier samt en 600 m lang protonaccelerator. Den 
Europæiske Investeringsbank har stillet en kreditfacilitet til rådighed for ESS for at bevare Europas 
førertrøje i den internationale videnskabelige forskning.

Hurtigere og mere intelligente neutronforsøg

Man skal ikke lade sig narre af den mikroskopiske størrelse, for neutroner er kraftfulde værktøjer til at 
udforske verden omkring os. Disse partikler, der findes i en atomkerne, har væsentlige fordele i forhold 
til andre teknologier, når det gælder studiet af alle former for stof og materialer. ”Neutroner er hurtige, 
intelligente og ”venlige”, fordi de ikke ødelægger prøverne, som f.eks. røntgenstråler gør,” siger Pia 
Kinhult. ”De giver mulighed for at undersøge skrøbelige prøver, f.eks. proteiner og levende celler, og at 
opdage brint, som spiller en central rolle i næsten alle biologiske processer.”

Europæisk støtte til innovation i Sverige

Spallation er processen med at producere neutronstråler ved at ramme et mål af wolfram med protoner, 
der er accelereret til noget nær lysets hastighed. Ved at observere de frigivne neutroner, der passerer 
gennem materialer, kan forskerne forstå, hvordan atomer og molekyler i prøverne interagerer og 
opfører sig, hvilket igen giver mulighed for at forbedre og skabe nye materialer.

I 1932 fandt James Chadwick bevis for eksistensen af neutroner i et relativt lille laboratorium i England. I 
dag kræver forsøg med neutroner større anlæg og mere avancerede instrumenter. ESS har krævet mange 
års indsats for at komme i stand, og byggeriet afsluttes efter planen i december 2021. ”Historisk set har 
det ikke været nemt at bygge den type anlæg,” siger Pia Kinhult. ”Vi indså tidligt, at vi skulle have penge 
på bordet både til byggeriet og til at støtte vores driftskapacitet, som vil fortsætte i de næste par år.”

Den Europæiske Investeringsbanks finansiering på 50 mio. EUR til ESS støttes af InnovFin - 
EU-finansiering af innovation, et initiativ, som EIB-Gruppen lancerede sammen med Europa-

Et neutronkildeanlæg i Sverige sigter efter at bringe europæisk materiale-
forskning og grøn innovation op på hidtil usete niveauer
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Kommissionen under EU’s forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020. Denne kreditfacilitet 
udgør den tredje udbetaling siden 2016, på i alt 200 mio. EUR. ”InnovFin yder finansiering til støtte 
for forsknings- og innovationsprojekter, f.eks. forskningsinfrastruktur,” siger Aristomenis 
Pofantis, ledende ingeniør i Bæredygtige og digitale industrier i Den Europæiske 
Investeringsbank. ”EIB’s hensigt med denne kreditlinje var at sikre, at dette meget ambitiøse 
projekt kan afsluttes uden dyre forsinkelser trods de aktuelle benspænd fra 
covid-19-pandemien.”

Grønnere forskning og innovation i Europa

Europa har altid ligget forrest i feltet inden for neutronforskning, men ESS er meget mere end en 
neutronkilde. Når forskningsinfrastrukturen står færdig, vil den vende op og ned på vores opfattelse af 
forskning i Europa og resten af verden. Hvert år vil op til 3 000 forskere besøge anlægget fra 
universiteter, institutter og virksomheder over hele verden, og de vil udføre omkring 800 forsøg. 
”Samarbejde er kernen i ESS,” siger Pia Kinhult. ”Vi vil have en lang række instrumenter, som forskerne 
kan benytte til deres forsøg og til at tilvejebringe de forskningsdata af højere kvalitet, der kræves for at 
finde løsninger på moderne problemer.”

Forskningsanlægget har en grøn dimension, der giver enestående forskningsmuligheder inden for 
bæredygtighed og klima og mulighed for at opvarme tusindvis af boliger og andre ejendomme i 
nærheden med overskudsenergien. ”I dag er alt baseret på forskningsdata, også kampen mod 
klimaforandringerne,” siger Pia Kinhult. ”I kraft af forsøgene i vores anlæg kan vi bidrage til udvikling af 
innovative og mere bæredygtige materialer samt mere miljøvenlige energi- og transportløsninger.”

“Man skal ikke lade sig narre af den mikroskopiske størrelse, for neu
troner er kraftfulde værktøjer til at udforske verden omkring os.”
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PÅ MODE IGEN

D et hele startede med en enkel gul kjole lavet af gamle, kasserede jeans. For syv år siden var kjolen 
det første stykke tøj, der udelukkende var fremstillet af genbrugstøj, af den dengang nye 

virksomhed Renewcell. ”Den kjole var banebrydende,” siger Tahani Kaldéus, chef for forskning og 
udvikling i Renewcell. ”Den ændrede præmisserne for forbrug i modeindustrien.”

Da den stockholmske tekstilgenbrugsvirksomhed præsenterede sin gule kjole for modeindustrien på 
en catwalk i juni 2014, fik den stor ros, fordi kjolen lignede en, der var købt i en førende butik. Forskellen 
ligger i teknologien. Renewcell er en af de første virksomheder i industriskala, som omdanner gammelt 
tøj til nye tekstiler gennem en miljøvenlig kemisk genbrugsproces. Virksomheden vil vise verden, at 
genbrugstøj er sagen. Den benytter patenteret teknologi til at rive tøj i stykker og nedbryde 
det til en tekstilmasse, som derefter forarbejdes til fibermasse og omdannes til tråde. ”Tøj 
fremstillet af genbrugsmaterialer har været kendt i et stykke tid,” siger Harald Cavalli-Björkman, 
marketingchef i Renewcell. ”Der er mange former for genbrugstøj fremstillet af polyester fra 
genbrugsflasker. Vi er pionerer inden for genbrug af tekstiler til nye tekstiler. Vi bruger gammelt tøj til at 
fremstille nyt tøj af samme kvalitet.”

Tøjet kommer ikke på lossepladsen

Den Europæiske Investeringsbank underskrev en låneaftale på op til 311 mio. SEK eller omkring 30 mio. 
EUR med Renewcell i juni. Lånet, der er garanteret af Europa-Kommissionen, går til bygningen af det 
første kommercielle tekstilgenbrugsanlæg i fuld skala. Anlægget skal ligge i Sundsvall, Sverige, med en 
produktionskapacitet på 60 000 tons tekstilmasse om året.

Renewcell var allerede gået sammen med kendte modehuse om at lancere tusindvis af 
beklædningsgenstande fremstillet af genbrugstøj. ”Tøjet blev hurtigt udsolgt og så ud og føltes som 
normalt tøj,” siger Tahani Kaldéus. ”Vi gør det nemmere for kunderne at træffe et mere cirkulært valg 
ved at tilbyde dem pænt tøj til en overkommelig pris.”

Renewcells proces hjælper også klimaet og miljøet. Som andre klædefabrikanter bruger Renewcell 
cellulose til at fremstille tekstilfibre. Ved at udvinde cellulosen af tekstilaffald i stedet for træ bidrager 
virksomheden til at mindske skovrydning, bevarer levesteder og hindrer tab af biodiversitet. ”Den 
cirkulære økonomi er et centralt element i den europæiske grønne pagt,” siger Darragh Mac Neil, 
seniorindustrispecialist i Den Europæiske Investeringsbank. ”Navnlig er der voksende bekymring over 
tekstilaffald. Over halvdelen af alt kasseret tøj i Europa ender på lossepladsen eller til forbrænding, mens 
kun 1 % genbruges. Det betyder, at der er akut behov for at ændre vores håndtering af værdifulde 
naturressourcer.”

På Renewcells genbrugsanlæg for tekstiler rives gammelt tøj i stykker og 
omdannes til nye tråde. Den svenske virksomhed vil bruge sin patenterede 
teknologi til at gøre modeindustrien mere bæredygtig
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Produktion af naturlige tekstiler som hør og bomuld kræver også et meget højt vandforbrug. ”Verdens 
befolkning vokser, og alle har brug for tøj,” siger Celine Rottier, den lånemedarbejder i Den Europæiske 
Investeringsbank, der arbejdede med Renewcell-aftalen. ”Men det er nødvendigt, at modeindustrien 
bliver mere bæredygtig og modstandsdygtig for fremtiden. Genanvendelse og genbrug er den eneste 
vej til omlægning til en cirkulær produktionsmodel.”

En covid-19-forbedring

Covid-19-krisen giver mulighed for at øge tempoet i denne omstilling. Nedlukninger og andre 
sundhedsrestriktioner har i væsentlig grad forstyrret forsyningskæden for beklædning og medført øget 
e-handel. Kunderne bliver mere og mere bevidste om miljøpåvirkningen af deres indkøbsvalg og 
forventer, at virksomhederne lever op til højere etiske og miljømæssige standarder. Mange modefirmaer 
er på vej ud af krisen med større fokus på bæredygtighed.

Innovation sætter også mere gang i omstillingen til bæredygtighed. ”Her kommer vi ind i billedet,” siger 
Elsa Lopez Formoso, også lånemedarbejder i Den Europæiske Investeringsbank. ”Vi slår bro over den 
kløft, som ”dødens dal” for innovation har medført.”

Dødens dal er iværksætternes betegnelse for den svære fase mellem forskning og udvikling og vellykket 
gennemførelse af en innovation. Virksomheder får ofte tilskud og forskellige former for begrænset 
finansiering i de tidlige faser af produktudviklingen. Men når virksomhederne er klar til at øge deres 
produktion til fuld skala, er det ofte svært for dem at rejse store beløb fra private investorer på grund af 
den iboende risiko ved ny teknologi. ”På dette trin kan Den Europæiske Investeringsbanks finansiering 
og blåstempling få private investorer til at føle sig trygge nok til at investere i opskalering af cirkulær 
innovation,” siger Harald Cavalli-Björkman fra Renewcell. ”På den måde kan vi få alle med i en 
bæredygtig fremtid.”

“ Vi gør det nemmere for kunderne at træffe et mere cirkulært valg ved at 
tilbyde dem pænt tøj til en overkommelig pris. ”

Se, hvordan Renewcell gør modeindustrien grønnere1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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MINDRE UDLEDNING –  
LAVERE RENTER

H vordan kan en bank tilskynde virksomheder til at reducere udledningen? Idéen om at knytte 
renten til mindre udledning er vi ved at se nærmere på. Første gang vi brugte denne metode var 

i juli, hvor vi underskrev et lån på 300 mio. EUR til den italienske forsyningsgigant Enel som den første 
halvdel af en aftale til 600 mio. EUR. Låneaftalen belønner 
virksomheden, hvis denne mindsker sin CO

2
-udledning til et bestemt 

niveau – og renten stiger, hvis den ikke gør det. ”Sådan en konstruktion 
indfører en tilskyndelse til dekarbonisering,” siger Giulio Horvath, en 
EIB-lånemedarbejder, der arbejdede med aftalen. ”Det er noget, vi har 
ønsket, og vi håber, at modellen vil blive anvendt med andre kunder på 
andre markeder.”

Enel er verdens største private leverandør af strøm fra vedvarende 
energi og pioner med hensyn til målafhængig finansiering. I 2019 udstedte Enel en obligation på 1,5 
mia. USD, hvor betalingsbetingelserne var knyttet til et mål om vedvarende energi – den første 
obligation af den art på markedet. Siden da har virksomheden udarbejdet en strategi for at knytte sine 
finansieringsaktiviteter til FN’s Verdensmål.

En fordel ved at knytte finansiering til bestemte mål frem for individuelle projekter er, at det 
gør det nemmere at sikre tilslutning i hele virksomheden. ”Ved finansiering på projektbasis kan 
man ikke være 100 % sikker på, at alle de forskellige dele af en virksomhed arbejder frem mod det 
samme mål,” siger Alessandro Canta, økonomi- og forsikringschef i Enel. ”Men hvis man ændrer logikken 
og finansierer strategien, kan man være mere sikker på en virksomheds engagement i at nå målet.”

Den rente, som Enel skal betale for EIB-lånet, afhænger af virksomhedens evne til at reducere den 
gennemsnitlige CO

2
-udledning fra alle sine kraftværker til blot 148 g pr. kWh inden udgangen af 2023. 

Reduktionen valideres af et uafhængigt organ. EIB-lånet vil finansiere projekter med henblik på at gøre 
Italiens elnet mere modstandsdygtige og avancerede og hjælper samtidig med at øge andelen af el fra 
vedvarende energikilder og at kunne modstå de højere gennemsnitstemperaturer og hyppigere 
varmebølger, som klimaforandringerne forventes at medføre. De fleste projekter udføres i de fattigere 
dele af Italien, navnlig i den sydlige del, hvor infrastrukturen er ældre.

For at kunne nå sit udledningsmål vil Enel også fremskynde lukningen af nogle kulfyrede kraftværker 
og har en treårsplan om at installere projekter med 20 GW elproduktion med vedvarende energi på 
tværs af de over 30 lande, hvor Elnet driver virksomhed. Finansielle instrumenter, der er knyttet til 
bæredygtighedsmål, udgjorde næsten en tredjedel af koncernens gæld sidste år, og virksomheden 
håber på en stigning til knap 50 % inden udgangen af 2023 og hele 70 % inden udgangen af 2030. ”Når 
nogle mennesker hører ordet bæredygtighed, tænker de på solidaritet, men for en virksomhed er 
bæredygtighed lig med værdi,” siger Alessandro Canta fra Enel. ”Bæredygtige virksomheder er mindre 
risikable og mere værdifulde på langt sigt.”

For at modvirke forurening får Enel tilbud om et klimalån til lavere rente – hvis 
Enel reducerer sin CO

2
-udledning endnu mere

“ Bæredygtige virksomheder 
er mindre risikable og mere 
værdifulde på langt sigt. ”
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D en bedste metode til at mindske udledningen af drivhusgasser er slet ikke at bruge nogen energi. 
Glen Dimplex arbejder med intelligente og energieffektive systemer, der kører på ren el frem for 

olie eller gas. ”Vi ser udfordringen ved dekarbonisering som en mulighed og en forpligtelse for os til at 
iværksætte varig ændring,” siger administrerende direktør Fergal Leamy. Glen Dimplex, som sælger en 
lang række varme- og ventilationsprodukter over hele Europa bl.a. under navnene Nobo, Noirot og 
Xpelair, forsker i, hvordan de kan gøre produkterne mere energieffektive med intelligente enheder 
forbundet til tingenes internet.

Digitalisering som drivkraft for energieffektivitet

I EU er størstedelen af boligopvarmningen baseret på fossile brændsler. Overgang til elektricitet 
mindsker automatisk CO

2
-udledningen, og derefter bruges der mindre elektricitet takket være bedre 

konnektivitet og intelligente styringsmuligheder f.eks. i den enkelte bolig. Det kan forbedre 
energieffektiviteten med over 15 % ifølge Aris Pofantis, ledende ingeniør i Bæredygtige og digitale 
industrier i Den Europæiske Investeringsbank. EU’s bank ydede et lån til Glen Dimplex i 2021 til 
finansiering af virksomhedens forskning og udvikling. ”Betegnelsen digitalisering bruges nogle gange 
for bredt,” siger Aris Pofantis. ”Men Glen Dimplex indarbejder virkelig forbundne og intelligente 
løsninger i deres produkter og systemer. Det giver væsentlige fordele.”

Glen Dimplex’ innovation med tingenes internet indebærer nye fordele for kunderne, der nu kan 
fjernstyre deres varmeapparater via en app, så de kan tænde for varmen, inden de kommer hjem fra 
arbejde, så de aldrig behøver at opvarme et tomt hus, hvis det ikke er nødvendigt. Apparaterne er mere 
intelligente og kan fungere mere effektivt takket være egenskaber som temperatursensorer, 
vejrudsigter og konstatering af åbne vinduer.

Glen Dimplex har også været med i forsøg og tidlige kommercielle partnerskaber med 
forsyningsvirksomheder og udbydere af energistyringsplatforme, hvor de har brugt tingenes internet 
til at styre de enkelte varmeapparater i flere forskellige boliger for at finde yderligere muligheder for 
fleksibilitet og energieffektivitet, uden at det går ud over forbrugernes komfort. Når dette udføres i fuld 
skala, kan det potentielt have en væsentlig indvirkning på udledningen. ”Teknologien er her allerede 
og er robust,” siger Rowena McCappin, koncernens direktør for eksterne anliggender. 
”Opgaven er, at det, vi tilbyder kunderne, er skalerbart og giver os mulighed for at give 
kunderne konkrete fordele.”

Bankens finansiering støtter virksomhedens forskning i Frankrig, Irland, Tyskland og Nederlandene. 
Gennem hele pandemien har Glen Dimplex holdt sine laboratorier og forskningshold i gang. Derfor står 
virksomheden, ifølge administrerende direktør Fergal Leamy, stærkt med hensyn til at bidrage til de 
løsninger, der kræves for at imødegå klimaforandringerne. ”Over hele EU er genopretningsplaner efter 
covid-19 uløseligt forbundet med grøn vækst,” siger han, ”og den retfærdige omstilling til en mere 
bæredygtig verden.”

En koncern med hovedsæde i Dublin forudser, at tingenes internet kan 
bidrage til at mindske udledningen fra boligopvarmning
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“ Egypten har store planer 
om at forbedre transporten og 
gøre den mere bæredygtig. ”

FORTIDSLEVN OG MODERNE 
METRO

N oura Saad arbejder som bibliotekar i Giza nær den berømte sfinks og pyramiderne. I årevis tog 
hun bil eller bus til arbejde og måtte udholde trafikpropper og forsinkelser. I dag er hendes 

pendlertur helt anderledes. I løbet af det seneste år begyndte hun at bruge en ny metrolinje, der er en 
del af et stort egyptisk transportprojekt om at modernisere og udvide en metro, der nogle steder er 
forfalden. ”Jeg sparer over en time ved at tage metroen til arbejde,” siger Noura Saad. ”Så kommer jeg 
nemlig væk fra Cairos trafikkaos og undgår at tage bus eller taxi.”

Metroprojektet og et lignende projekt om at omdanne jernbanelinjer til metro- eller sporvognslinjer 
giver befolkningen mulighed for at finde bedre jobs nye steder og gør det nemmere at komme til bedre 
uddannelsessteder. Transportændringerne gavner også klimaet, fordi de udgør et alternativ til biler og 
busser. Cairo er en af verdens mest trafikerede byer, hvor luftforureningen ofte overstiger 
Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger.

Den hurtigste vej ind og ud af byen

Egypten har store planer om at forbedre transportsektoren og gøre den mere bæredygtig. I maj 
underskrev Den Europæiske Investeringsbank og Egypten den anden tranche af et lån på 

1,1 mia. EUR til finansiering af metro- og sporvognsprojekter 
i Egyptens to største byer, Alexandria og Cairo. Disse storbyer 
har bredt sig kraftigt i de seneste årtier, men transportnettet er ikke 
fulgt med den nye efterspørgsel. Et andet stort transportprojekt, 
der forventes at starte snart, er moderniseringen af jernbanen 
mellem Tanta-El Mansoura og Damietta. Det betyder opgradering 
af 119 km jernbane langs den vigtige forbindelse mellem Tanta, en 
by ca. 100 km nord for Cairo, og Damietta, en stor havneby ved 
Middelhavet.

Den Europæiske Investeringsbank har ydet lån til Egypten til alle tre nuværende metrolinjer i Cairo siden 
begyndelsen af 1990’erne. EU’s bank har investeret mere end 2 mia. EUR i de seneste otte år for at bistå 
Egypten med at forbedre transportsektoren og mindske miljøbelastningen ved at rejse.

Mere tid til arbejde og familie

Metroen i Cairo transporterer flere millioner passagerer om dagen på tre linjer i en by med over 20 
millioner indbyggere. De linjer, der blev bygget i 1980’erne, har stærkt brug for renovering. Som en af 
Afrikas første bymetroer var den dengang forud for sin tid. Det er stadig den største metro i Afrika og 
Mellemøsten. Men vedligeholdelse og modernisering er sakket bagud. ”Bankens finansiering vil øge 
produktiviteten og give byens indbyggere et bedre liv, fordi de skal bruge mindre tid i trafikken og får 

Grønne transportprojekter i Egypten ændrer rejseformer i to af Afrikas største 
byer. Sådan planlægger Egypten at gøre sine storbyer bæredygtige
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mere tid til arbejde og familie,” siger Boris Stein von Kamienski, en lånemedarbejder i Den Europæiske 
Investeringsbank. Lånet øger også kvaliteten af landets jernbaner og tilskynder til grøn og bæredygtig 
transport.

Globale partnere søges

Ny finansiering er nøglen til de nødvendige renoveringer. ”Samarbejdet mellem Egypten og EU er 
meget vigtigt for, at vi kan udvikle og iværksætte byggeriet og modernisere metroens signalsystemer,” 
siger Essam Waly, chef for den nationale tunnelmyndighed i Egypten. ”Finansieringspartnerskabet 
hjælper os med at reducere pendlertiden, mindsker trafikkaos og fjerner mange millioner tons 
CO

2
-udledning.”

SÅDAN KLARES KLIMAUDFORDRINGERNE

Alle ved, at klimaforandringerne er en enorm, langsigtet udfordring. EIB Rådgivnings tekniske klimabistand 
hjælper institutioner over hele verden med at finde ud af, hvad fremtiden vil byde på, og hvordan de bør 
reagere. Her er nogle af de programmer, der arbejder uden for EU.

Gennem grønne porte

Klimastøttefaciliteten (Climate Action Support Facility) udvikler støtte til klimafinansiering for banker og 
finansielle institutioner uden for EU. ”Klimaindsatsen er et område i meget hurtig udvikling,” siger Michael 
Steidl, seniorrådgiver i EIB. ”Banker i lande som Georgien, i de sydlige nabolande, Vestbalkan og Afrika syd for 
Sahara har brug for hjælp med overførsel af viden og bedste praksis, så de får en bedre forståelse af de 
finansielle risici og muligheder ved klimaindsatsen.” Hensigten med initiativerne er at skabe grønne porte, der 
stimulerer grøn vækst og styrker EU’s tilstedeværelse i disse lande.

Der er også behov for strategier om påvirkningen fra klimarisici og -muligheder på bankernes og de 
finansielle institutioners forretningsmæssige og finansielle planlægning. Vi begyndte denne indsats med 
Bank of Georgia takket være et teknisk bistandsprogram finansieret under vores Eastern Partnerships 
Technical Assistance Trust Fund. Vi kan efterhånden udvide denne støtte til banker i flere lande i kraft af et 
nyligt bidrag på 20 mio. EUR fra det tyske ministerium for miljø, naturbevarelse og atomsikkerhed til vores 
International Climate Initiative Fund.

Finansiel inklusion på tværs af lande i Afrika, Vestindien, Stillehavet og de sydlige nabolande

Nedlukningerne under pandemien gjorde, at mange mikrofinansinstitutioner satte udbetalingerne af lån på 
pause og var nødt til at give henstand til kunder, der ikke kunne tilbagebetale deres lån. Den Europæiske 
Investeringsbank og Luxembourgs regering indså, at mikrofinansinstitutionerne og mikrofinanssektoren 
generelt ville få brug for støtte i denne udfordrende tid. Derfor gjorde vi covid-19-krisestøtte til en central del 
af vores Financial Inclusion Fund. Fonden er et program for tilskud til teknisk bistand og tilbyder udbydere af 
mikrofinansiering og andre inklusive interessenter i finanssektoren i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet 
og de sydlige nabolande at ansøge om tilskud til at styrke deres kapacitet på en række væsentlige områder. 
Vi har hjulpet ansøgerne med at håndtere konsekvenserne af covid-19 eller at sætte skub i deres 
digitaliseringsproces, så de bedre kan komme igennem krisen.
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INKLUSIV VERDEN

“ I lang tid var opfattelsen, at banebrydende innovation kun var mulig i de økonomisk 
udviklede områder. I dag har den opfattelse ændret sig fuldstændig. Jo mere vi støtter 
menneskers opfindsomhed og evne til at skabe og innovere, desto mere udnytter Unionen sin 
evne til at skabe merværdi. I samhørighedsområderne har vi støttet banebrydende innovation, 

hvor unge, talentfulde og mangfoldige teams flytter grænserne for videnskab og forretning. ”
Hristo Stoykov, afdelingschef for Vækstfinansiering og venturegæld, EIB

“Inklusion handler om at sætte mennesker i centrum i alt, hvad vi gør. Vores udgangspunkt er 
at spørge os selv, hvordan vi bedst kan fastholde menneskerettighederne gennem vores 
projekter, inkludere og nå ud til dem, der har sværere ved at få adgang til mulighederne, og 
opbygge stærke, modstandsdygtige lokalsamfund, der bedre kan modstå globale udfordringer 

som klimaforandringerne. ”
Yasmine Pagni, afdelingschef for Socialpolitik, EIB



Vores samhørighedsinvesteringer bidrager til at rette op 
på ubalancer mellem lande og regioner i EU. Fordi vi 
investerer i bæredygtige projekter, bidrager de også til en 
retfærdig omstilling hen imod vores klimamål.

Uden for EU støtter vi alle former for bæredygtige 
sektorer over hele verden.
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PLUKNING I POLEN

E-handlen voksede under pandemien, så en polsk robotvirksomhed stod på 
tærsklen til en succes, der kunne føre til et innovationsknudepunkt i 
Warszawa

K acper Nowicki arbejdede i Californien under dot-com-boomet og hos Google, da Google kom med 
i maskinlæringsrevolutionen. Men i 2016 læste han en forskningsrapport om at bruge dybe 

neurale netværk til at styre robotter og besluttede, at anvendelse af dette aspekt af kunstig intelligens 
i det virkelige liv kunne blive det nye sort inden for teknologien. Sammen med Marek Cygan, som havde 
vundet konkurrencer om algoritmer og maskinlæring, og Tristan d’Orgeval, en erfaren direktør i 
opstartsvirksomheder, stiftede han robotvirksomheden Nomagic i Warszawa.

Det er ikke billigt at bygge software med kunstig intelligens (AI) og integrere den med industrirobotter. 
”Det kræver en betydelig investering i forskning og udvikling at kunne udvikle et produkt, der er 
effektivt og pålideligt nok til at opfylde driftskravene i et lager,” siger Tristan d’Orgeval, driftsdirektør i 
Nomagic.

Men opstartsvirksomheder mangler finansieringsmuligheder for vækstinvesteringer, og det er kun 
blevet værre i løbet af pandemien. ”Det gik hurtigt op for os, at vi havde brug for hjælp,” siger Kacper 
Nowicki. ”EIB kunne støtte den forskning og udvikling, der var nødvendig for at opbygge et innovativt 
produkt i Europa. Det er et fantastisk supplement til de private investeringer i Nomagic.” I november 
blev Nomagic Den Europæiske Investeringsbanks første venturegældsprojekt i Polen under 
Den Paneuropæiske Garantifond.

Fonden vil bruge op til 25 mia. EUR i garantier stillet af de bidragende EU-medlemsstater med henblik 
på hele 200 mia. EUR i finansiering. Det ”sætter Banken i stand til at kunne tage større risici og yde lån til 
virksomheder, der er ramt af covid-19,” siger Philippe Hoett, en EIB-investeringsmedarbejder, om 
Nomagic-aftalen.

Polske robotter skal erstatte plukning

De fleste opgaver på et moderne lager, der kræver menneskehænder, involverer plukning – at plukke 
produkter fra en kasse og lægge dem ned i en anden kasse. Det kræver menneskehænder, fordi de 
fleste moderne robotter ikke har evnen til at identificere genstande i en container blandt flere hundrede 
tusinde potentielt forskellige genstande. Det gør Nomagic noget ved gennem AI-baseret software til 
standard robotarme, så robotterne kan håndtere en lang række produkter.

Det, der adskiller Nomagics software, er dybe neurale netværk. Nomagics robotter kan plukke, 
kontrollere, analysere og placere produkter og dermed udføre det gentagne, ensformige arbejde, der 
normalt udføres af lagermedarbejdere. ”Vi kombinerer vores proprietære neurale netværk til 
selvstændige handlinger, vores cloud-robotplatform til fjernovervågning og kontrol, og vores hardware, 
som er tilpasset en lang række produkter og handlinger,” siger Marek Cygan, teknologidirektør i 
Nomagic. ”Den kombination giver projektet en stærk virkning.”
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E-handel og pandemien

Pandemien understregede behovet for mere innovation og digitalisering i Europa generelt – og 
medførte fornyet vækst på netop det marked, hvor Nomagic opererer. ”Pandemien har øget 
forbrugernes appetit på e-handel, og markedspotentialet er enormt,” siger Fouad Bitar, en 
seniorindustrirådgiver i EIB. ”Det er en kæmpe mulighed for virksomheder som Nomagic, der arbejder 
med lagerautomatisering.”

Nomagic har også fået øje på denne mulighed. ”Hurtigt efter, at pandemien satte ind, skiftede mange 
til e-handel, men det blev mere og mere kompliceret at få mennesker til at arbejde sikkert på lagrene,” 
siger Tristan d’Orgeval fra Nomagic. ”Derfor viste flere virksomheder interesse i vores produkt.”

Projektet er banebrydende inden for europæisk teknologi. ”Vi var blevet vant til at hente teknologi fra 
USA og andre lande uden for EU,” siger Kacper Nowicki. ”Det, vi gør, er at konstruere et produkt, der ikke 
allerede eksisterer, og som vil kaste fordele af sig først og fremmest i Europa.”

Lånet fra garantifonden sætter Nomagic i stand til at fokusere på forskning og udvikling og opskalere 
sit projekt. ”Med EIB i ryggen kan vi fortsat finansiere vores forskning og opbygge vores innovative 
teknologi i Europa,” siger Kacper Nowicki.

Der er også et regionalt potentiale. Nomagic kan sætte gang i beskæftigelsen, tilbyde højt specialiserede 
jobs med forskning og udvikling og fremme digital samhørighed i Polen. Nomagic sponsorerer allerede 
et robotlaboratorium ved universitetet i Warszawa, og teknologidirektør Marek Cygan støtter 
robotstudiet på kandidattrinnet. ”Virksomhedens tilstedeværelse vil hjælpe Warszawa og Polen med at 
vise, hvad de kan som et europæisk knudepunkt for tekvirksomheder,” siger Iwona Biernat, en 
investeringsmedarbejder i EIB, ”og tiltrække nye investorer i Centraleuropa.”

“ Pandemien har øget forbrugernes appetit på ehandel, og markeds
potentialet er enormt. ”
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HVOR INTERNET ER ET  
VOVESTYKKE

To polske fiberprojekter sigter mod digital omstilling i tyndt befolkede  
områder for at sætte skub i den regionale økonomi og gavne miljøet

D et centrale og nordøstlige Polens krystalklare floder og idylliske byer er attraktive rejsemål. Men 
de dybe skove, snoede dale og søerne hindrer adgang til robuste internettjenester. Det er et 

problem i en tid, hvor det bliver vigtigere og vigtigere at kunne arbejde hjemme, og hvor andre 
afgørende digitale tjenester kræver høj tilslutningshastighed. Nogle få polske virksomheder arbejder på 
at afhjælpe denne mangel på konnektivitet med nyt fibernet i landdistrikterne. ”Vi er i gang med at 
opfinde et helt nyt produkt, der ikke er set før på det polske marked,” siger Jacek Wiśniewski, hvis 
virksomhed Nexera bringer hurtige digitale forbindelser til steder, hvor ingen før har vovet det.

En anden polsk virksomhed, Światłowód Inwestycje (S.I.), arbejder også på at forberede Polens tyndt 
befolkede områder til en digital fremtid. Inden udgangen af 2025 vil de to virksomheder udrulle 

adgangsnet for såkaldt fiber til hjem til over 3,1 millioner adresser (2,4 millioner for 
S.I. og 0,7 millioner for Nexera), herunder husstande, virksomheder og skoler. ”Vi 
sigter mod at bidrage yderligere til digitaliseringen af den polske økonomi og til at 
slå bro over den aktuelle digitale kløft,” siger Magdalena Russyan, administrerende 
direktør i S.I.

Men det er dyrt at opbygge et fibernet. Det kræver tilslutning af hvert enkelt hus til en fysisk fibertråd. 
Den Europæiske Investeringsbank støtter de to virksomheder med hver sit lån med sigte på 
at styrke udbredelsen af en teknologi, der er vigtig for Europas fremtid, i regioner, hvor det 
er risikabelt at investere i den.

Hurtige og grønne forbindelser i landdistrikterne

Fiber til hjem (FTTH)-teknologien forbinder optiske fibre direkte til individuelle bygninger, f.eks. boliger 
og kontorer. Det giver en radikalt hurtigere tilslutningshastighed og bedre kvalitet af konnektiviteten 
over for brugerne i forhold til typiske kabelmodem- eller digitale abonnementsforbindelser. Signalet 
bliver ikke hindret af de fysiske barrierer, der ofte findes i landdistrikterne, f.eks. bakker eller tæt skov. 
Fiber giver op til 100 gange hurtigere bredbåndshastighed end de ældre teknologier.

Fiber er også en grønnere internetløsning. FTTH-teknologien hjælper kunderne med at mindske deres 
energiforbrug og deres kulstofaftryk. ”Den er omkring fem gange så energieffektiv pr. gigabyte som 
ældre kobberbaserede teknologier,” siger Monika Tenerowicz, medarbejder i Orange Polska, en af S.I.’s 
medejere. Netværkene kan også opgraderes uden at udskifte fibrene, og vedligeholdelses   - 
om kostningerne er minimale, fordi de optiske fiberkabler ikke bliver slidt. ”Fiber er fremtidssikret,” siger 
Monika Tenerowicz.

“ Fiber er  
fremtidssikret. ”
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“ Fiber gør det attraktivt at have job i landdistrikterne. ”

Europæisk støtte til polske fiberprojekter

Det kræver dog en enorm investering at installere fibernet i stor skala. I landdistrikterne, hvor der er 
færre kunder pr. kilometer, kan virksomhederne ikke sprede deres netværksomkostninger over flere 
millioner kunder. ”Man skal bruge kapitalinvesteringer for at øge sit fodaftryk og tilslutte slutbrugere,” 
siger Jacek Wiśniewski.

Den Europæiske Investeringsbanks 76 mio. EUR i finansiering til Nexera støttes af Den Europæiske Fond 
for Strategiske Investeringer, en garanti fra EU’s budget, der ”giver EIB mulighed for at øge sin støtte til 
risikable projekter ud over EIB’s typiske selvrisikokapacitet,” siger Pawel Lewandowski, lånemedarbejder 
for Polen i Den Europæiske Investeringsbank. Lånet fra EU’s bank vil hjælpe Nexera med at tilslutte 
omkring 530 000 husstande og 1 400 skoler inden udgangen af 2023.

Den Europæiske Investeringsbank ydede også et lån på 130 mio. EUR til S.I. i august. EIB-finansieringen 
sætter virksomheden i stand til at nå sit ambitiøse mål om 2,4 millioner husstande og at tilbyde 
hurtigere internet i både små og større byer.

Digitalisering og samhørighed gennem polske fiberprojekter

Polen er et af Europas mindst digitalt udviklede lande. Det har alvorlige konsekvenser for indbyggerne 
i landdistrikterne. De kan f.eks. ikke benytte telesundhedsfaciliteter eller mulighederne for at arbejde 
hjemmefra. Det er også et problem for børn og studerende, der har begrænset adgang til e-læring. 
”Covid-19-pandemien øgede efterspørgslen efter højhastighedsinternet i og uden for byerne,” siger 
S.I.’s administrerende direktør Magdalena Russyan. Vi følte, at det ville være det bedste for os at få et 
større fiberaftryk.”

Begge projekter har et enormt regionalt potentiale. De kan opfylde det voksende behov for 
dataoverførsel i landdistrikterne til underholdnings-, uddannelses-, kommunikations- og erhvervsformål. 
”Fiber vil gavne sundhed og uddannelse for indbyggerne i disse regioner,” siger Anders Bohlin, 
seniorsektorspecialist i Den Europæiske Investeringsbank. ”Det vil resultere i et regionalt digitalt skifte.”

Projekterne har potentiale til at sætte skub i den regionale økonomiske udvikling og dermed bidrage til 
Den Europæiske Investeringsbanks samhørighedsmission, som er at reducere forskelle mellem EU’s 
regioner. ”Fiber gør det attraktivt at have job i landdistrikterne,” siger Anders Bohlin. ”Det giver også 
indbyggerne adgang til nye jobmuligheder, erhvervsuddannelse og til at starte nye lokale virksomheder 
rettet mod lokale kunder. Det vil gøre landdistrikterne mere attraktive og konkurrencedygtige.”  
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RUMÆNIEN RULLER

R umænien er EU’s ottendestørste land, men motorvejsnettet på 900 km er et af de mindste, og 
gennemsnitsfarten på landets jernbaner er kun 15 km/t for godstog og 40 km/t for passagertog. 

Rumænien kan kun bygge lidt over 45 km ny motorvej om året, og nogle tog kører langsommere, end 
de gjorde for 100 år siden.

Det skyldes, at Rumæniens offentlige myndigheder har svært ved at styre den komplekse planlægning 
og gennemførelse af store infrastrukturprojekter med de betydelige EU-midler, der er tilgængelige. De 
17 mia. EUR fra EU, der er øremærket til transportinfrastrukturen inden udgangen af 2027, giver 
udfordringer med at få pengene til at arbejde.

Her kommer Alexis Gressier og hans team fra Den Europæiske Investeringsbank ind i billedet. Alexis og 
hans team på syv har siden 2014 arbejdet i Bukarest i ministeriet for investeringer og europæiske 
projekter sammen med de rumænske myndigheder som led i Den Europæiske Investeringsbanks aftale 
om projektrådgivningsstøtte om at udarbejde, værdiansætte og gennemføre projekter efter EU’s 
krævende standarder. ”Vi siger tit, at vi booster EU-finansierede projekter med vores støtte,” siger han.

Rådgivningsbistand til rumænsk infrastruktur

Arbejdet har mange forskellige aspekter, men omfatter hovedsagelig store projekter inden for 
transport-, affalds-, vand- og energisektoren. ”Vi er involveret i forskellige faser af projektets cyklus, lige 
fra udarbejdelse, når der skal afklares noget, til planlægning og udbud og styring af kontrakter og 
projektgennemførelse,” forklarer Alexis Gressier.

Teamet har også spillet en vigtig rolle i at hjælpe myndighederne med at håndtere kontraktændringer 
og krav vedrørende budgetoverskridelser fra entreprenørerne som følge af mangel på arbejdskraft i 
byggeriet. Ved at analysere mange års krav samt en lang række støttedokumenter, herunder 
kontraktkorrespondance, tekniske rapporter og regnskaber, detaljerede timeregnskaber, 
byggelogbøger og tusindvis af fakturaer, har EIB’s eksperter hjulpet de rumænske myndigheder med at 
nedbringe entreprenørernes økonomiske krav med 39 % i gennemsnit.

Merværdi for Rumænien

Da Bankens eksperter var outsidere, tog det noget tid at vinde deres rumænske kollegers tillid og 
accept, men teamet har fået stor ros for deres gode resultater. ”Den måske største merværdi, EIB 
har givet os, er, at de kunne sende medarbejdere i teams med forskellig baggrund og med 
erfaring med operatører og transportmyndigheder,” siger Stefan Roseanu, formand for den 
rumænske myndighed for jernbanereformer. ”Det har hjulpet os med at udføre meget gode 
projektvurderinger og andre typer dokumenter. Den projektvurdering, de hjalp os med at udarbejde, 
bruges nu som eksempel af transportministeriet og ministeriet for EU-midler i deres overvejelser af nye, 
yderligere investeringer i rullende materiel.”

Infrastrukturfinansiering i Rumænien får et skub fra et rådgivningsprogram, 
der skal udnytte EU-midlerne bedst muligt
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Myndigheden for jernbanereformer var også imponeret over teamets tekniske ekspertise. ”Nogle af de 
investeringer, vi arbejder på, involverer både reformer og nye teknologier og markedskoncepter,” siger 
Stefan Roseanu. ”Uden EIB’s hjælp skulle vores eksperter bruge en masse tid på at lære og indarbejde 
de nye idéer i deres arbejde. Det ville have forsinket processen en hel del.”

Så er der afgang til Dresden

Et af de største projekter, som EIB-teamet arbejdede på i 2021, er moderniseringen af sporene på en 144 
km jernbanestrækning, der indgår i en EU-transportkorridor fra Athen helt til Dresden via Sofia, 
Budapest, Wien, Prag og Nürnberg. Denne modernisering, der skønnes at koste over 2 mia. EUR, er 
delvis finansieret af Europa-Kommissionen og EIB, og udgør det største transportinfrastrukturprojekt i 
Rumænien i de sidste 30 år.

De moderniserede jernbanespor giver mulighed for en tophastighed på 160 km/t for passagertog og 
120 km/t for godstog. Det betyder mindre rejsetid, mindre risiko for ulykker, og nedbringelse af CO

2
-

udledningen med anslået 1,5 millioner tons i løbet af strækningens 30-årige levetid.

Støtten fra Alexis Gressier og hans team omfatter også køb af nye tog, der kan køre på en række 
forskellige nationale jernbanenet. De rumænske myndigheder havde ikke købt nyt rullende materiel i 
20 år og havde ingen erfaring med at købe tog, der skal køre på forskellige systemer. ”Vi manglede den 
slags erfaring og analytisk ekspertise,” siger Stefan Roseanu fra myndigheden for jernbanereformer, 
”men EIB kunne udarbejde det første funktionelle offentlige udbudsdokument som reference og kunne 
tilpasse skabelonerne og oplysningerne til indkøbsprocessen for rullende materiel.”

PROJEKTUDVIKLING FOR COVID-19-KRISESTYRING

Covid-19 belastede sundhedssystemerne og virksomhedernes likviditet. Derfor lancerede Europa-
Kommissionen to pakker, der skulle bruge de europæiske struktur- og investeringsfonde til at afbøde 
pandemiens virkninger. Coronavirus Response Investment Initiative og Coronavirus Response Investment 
Initiative Plus imødekommer behovene i de mest udsatte sektorer – sundhed, SMV’er og arbejdsmarkederne. 
I Rumænien gik omkring 900 mio. EUR af samhørighedsmidlerne til sundhedssystemet og økonomien under 
det første år med covid-19.

Forsvarsministeriet bad vores fælles assistance til projekter i de europæiske regioner (Jaspers) om assistance 
med at forberede projekter til EU-finansiering. Projekterne fokuserede i første omgang på medicinske 
værnemidler og medicinsk udstyr. Senere handlede rådgivningen fra Jaspers om, hvilke oplysninger der 
kræves for at indgive en ansøgning om EU-midler, samt hvilke emner der er vigtige for projekter finansieret 
af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. ”Opgaven var noget af en udfordring,” siger Ana Maria 
Lupascu, opgaveleder på Jaspers-opgaven. ”Covid-19-situationen udviklede sig lynhurtigt, og der var ikke 
meget viden om, hvordan man kunne bekæmpe smitten. I sidste ende bidrog Jaspers-opgaven til at forbedre 
landets beredskab og parathed til at reagere på pandemien.”
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GLOBAL HANDLING, LOKAL 
ÆNDRING

Globale bæredygtige investeringsfonde støtter ren energi, bæredygtigt land-
brug og arbejdspladser med ligelig kønsfordeling i Asien og Latinamerika

S ujay Malve husker, hvor frustrerende det var hver aften, når strømmen gik, mens han lavede lektier 
eller læste til eksamen som universitetsstuderende i Indien. ”Man sidder sent om aftenen og 

forbereder sig til en prøve næste dag, og så går strømmen bare,” siger nu 40-årige Sujay Malve, der 
voksede op i Pune omkring 150 km sydøst for Mumbai. ”Det er overhovedet ikke sjovt, når lyset går, især 
ikke lige før en stor eksamen. Jeg så, hvad der skete omkring mig med elektriciteten og spurgte hele 
tiden hvorfor, men jeg kunne ikke gøre noget. Jeg tror, at det lagde kimen til min karriere i dag.”

Sujay Malve driver virksomheden Canopy Power i Singapore, som specialiserer sig i elektrificering af 
virksomheder og lokalsamfund uden tilslutning til elnettet. Canopy designer og konstruerer mikronet 
over hele Sydøstasien, som kombinerer solceller, vindenergi, batterilagring og intelligent styring for at 
levere pålidelig elektricitet til fjerntliggende øer i lande som Filippinerne og Indonesien. På nogle øer er 
selv de indbyggere, der har en god indtægt, og som forstår klimaforandringernes konsekvenser, 
tvunget til at have en dieselgenerator kørende dag og nat, fordi deres virksomhed ikke har andre 
energikilder.

”I Sydøstasien er der tusindvis af øer, hvor virksomhederne ikke er tilsluttet elnettet,” siger Sujay Malve. 
”De får strøm ved at forbrænde diesel, og det er dyrt, snavset og upålideligt. Man kan slet ikke forestille 
sig, hvordan det er at transportere store dieseltanke med nye forsyninger af diesel på små både to 
gange om ugen. Det trækker tænder ud. Mit team tror på, at elektricitet kan ændre menneskers liv, og 
at den kan styrke deres muligheder. Især i denne region. ”

For at udvide sin virksomhed overvejer Sujay en investering fra Jasmine Private Market Fund, et 
finansieringsinstrument, der blev oprettet i 2021 for at bistå innovative virksomheder med at bekæmpe 
klimaforandringerne og samtidig støtte den cirkulære økonomi og bæredygtige landbrug. I september 
godkendte Den Europæiske Investeringsbank en investering på op til 30 mio. USD til fonden, som rejser 
i alt 200 mio. USD. Denne investering er en blandt flere dusin fonde, som EIB-Gruppen hvert år udvælger 
til investeringer, der fremmer social innovation og klimaindsats over hele verden.

Forståelse for klimaforandringerne

”Sydøstsasien har brug for denne støtte,” siger Melissa Kang, stifter af JI Capital Partners, den private 
kapitalfond i Singapore, der driver Jasmine-fonden. ”Regionen har 650 millioner indbyggere og en ung 
befolkning, hvilket gavner den økonomiske udvikling på langt sigt. Den hurtige økonomiske vækst har 
imidlertid øget CO

2
-udledningen betydeligt. Desværre kan store solcelle- og vindmølleparker kun 

bruges i begrænset omfang på grund af det svage og fragmenterede elnet.”
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“ Sydøstasien har et enormt potentiale. Men der gøres ikke 
nok på klimafronten for hurtigt at styrke bæredygtighed og 

inklusion. ”

Melissa Kang og hendes team arbejder sammen med mange iværksættere med nye idéer til, hvordan 
regionen kan mindske CO

2
-udledningen og klimatilpasse sig. ”Sydøstasien har et enormt potentiale,” 

siger hun. ”Men der gøres ikke nok på klimafronten for hurtigt at styrke bæredygtighed og inklusion.”

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe finder og støtter nye investeringsfonde, der til 
gengæld hjælper flere hundrede små virksomheder over hele verden inden for f.eks. 
bæredygtig kaffedyrkning i Amazonas, effektive boliger til en overkommelig pris i Namibia 
og bæredygtigt fiskeri i Mexico. ”Vi opfatter investeringsfonde som en god kilde til midler, der kan 
tiltrække mere kapital og mobilisere flere kompetencer til at imødegå markedssammenbrud på en 
finansielt bæredygtig måde,” siger Gergely Horvath, en investeringsmedarbejder for klimafonde i Den 
Europæiske Investeringsbank.

Kvinder på topniveau

Ved at vælge de rigtige investeringsfonde kan Den Europæiske Investeringsbank også øge indsatsen på 
områder, hvor det er svært at finde finansiering, f.eks. klimaforandringer, social velfærd og ligestilling 
mellem kønnene. Investeringen i Sydøstasien med JI Capital Partners er et godt eksempel. Fondens 
øverste chef er en kvinde, den har mange kvinder i topledelsen, og den har et erklæret mål om at 
investere i virksomheder, der gør samfundet bæredygtigt og giver kvinder lige muligheder på 
arbejdsmarkedet.

Banken støtter et lignende venturekapitalinstrument i Latinamerika under navnet EcoEnterprises Fund. 
Denne fond, som drives af kvinder og modtog 20 mio. USD fra Den Europæiske Investeringsbank, støtter 
naturbaserede virksomheder i vækst inden for bæredygtigt landbrug, skovlandbrugssystemer, 
økoturisme og andre områder, der støtter et bæredygtigt levebrød, bevarelse af biodiversiteten og 
cirkulær anvendelse af naturressourcer. Fonden kigger også efter virksomheder ledet af kvinder og 
tilskynder virksomheder til at ansætte kvinder på alle ledelsesniveauer. ”Kvinder har altid på en måde 
været det tavse flertal, men de er den sociale lim, der binder lokalsamfundene sammen i Latinamerika,” 
siger Julia Santander, en fondsforvalter, der arbejder for EcoEnterprises med base i Colombia.
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EN VIRKELIG STRESSTEST

Noget af det allersværeste er at levere bankkonti til fattige mennesker og små 
virksomheder i de fjerneste egne af det største land i Afrika syd for Sahara. 
Men lånemedarbejdere fra Trust Merchant Bank kæmper sig frem ad elendige 
veje, gennem oprør og pandemier for at få 3 millioner nye kunder

D et er ikke nemt at få en bankkonto i Den Demokratiske Republik Congo. Det er endnu sværere at 
få et lån på gode vilkår. Millioner af mennesker kan ikke engang nå frem til en bankfilial i Congo. 

Den manglende adgang til banker gør det svært at få et familieliv til at fungere, beholde et job, starte 
en virksomhed, sende børnene i skole eller købe det nødvendigste. Den Europæiske Investeringsbank 
underskrev en låneaftale på 20 mio. EUR i 2021 med en bank, der i over 15 år har arbejdet ihærdigt for 
at udbrede banktjenester til alle egne af Congo. Trust Merchant Bank ligger i Lubumbashi i det 
sydøstlige Congo og havde lige fra starten til formål at tilbyde detailbanktjenester til alle uanset 
indkomst. Dens hurtige vækst kan tilskrives aktiviteter i alle finansielle sektorer, herunder mobilbank og 
mikrolån til meget små virksomheder.

”Congo er et af verdens fattigste lande, så der er et enormt behov for at støtte den økonomiske 
udvikling,” siger David McEvoy, en ledelsesrådgiver i Trust Merchant. Hans virksomheds filosofi – at være 
bank for alle – vil ”bringe Congo videre fra en ustabil periode ved at tilbyde en sikker økonomi og et 
godt levebrød for befolkningen.”

Congo, der er Afrikas næststørste land, har kun 1 200 km gode, asfalterede veje, svarende til omkring en 
fjerdedel af antallet af gode veje i det lillebitte land Luxembourg. Millioner af mennesker i Congo har 
ikke adgang til transport, elektricitet eller telefoner. Trust Merchants lånemedarbejdere tager rundt i 
hele landet for at skaffe nye kunder, idet de tilbyder økonomisk rådgivning og åbner konti. De kører i 
firhjulstrukne lastbiler, undertiden med bevæbnede vagter, fordi de også har lønninger til statsansatte 
med. Det opsøgende arbejde betaler sig. Trust Merchant er nu repræsenteret i alle provinser, i mange 
landdistrikter og byer, med dusinvis af filialer. Dens startkapital på 1,5 mio. USD i 2004 er vokset til en 
egenkapital på over 100 mio. USD i dag. Den har 2,7 mio. bankkonti og tilføjede 400 000 nye konti 
under pandemien. Da banken begyndte sit virke, var der kun ca. 40 000 bankkonti i landet.

Den Europæiske Investeringsbanks lån vil sætte Trust Merchant Bank i stand til at yde flere hundrede 
tusinde lån på omkring 4 000 til 5 000 USD hver til små virksomheder under pandemien. 
Virksomhederne får lån til en fair rente, og ikke de 30-40 % rente om måneden, som de ellers skulle 
betale til en uformel långiver i Congo. Disse virksomheder, siger David McEvoy, ”hjælper i høj grad 
befolkningen i lokalsamfundene med et levebrød.”
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PRIVAT EGENKAPITAL 2.0

Den private egenkapital strømmede ud af Egypten efter revolutionen i 2011. 
Nu hjælper en ny generation af investeringsselskaber lovende virksomheder 
med at ekspandere og blive mere professionelle

A hmed El Guindy arbejdede hos et af de største konglomerater i Egypten og Mellemøsten efter sin 
eksamen. Han steg i graderne til at blive direktør for et datterselskab, men han havde større 

planer. ”Jeg havde altid drømt om at arbejde et sted, hvor jeg kunne blive partner og medejer,” fortæller 
han. I 2015 kom chancen. De søskende, der arvede kontrollen med en familieejet virksomhed, AluNile, 
ville gerne videre. ”Jeg var overbevist om, at jeg kunne vækste denne virksomhed, men jeg havde brug 
for en stærk finansiel partner, helst en med erfaring med at lede og vækste en industrivirksomhed.”

Så kom han i kontakt med Ezdehar, et egyptisk privat investeringsselskab 
med støtte fra Den Europæiske Investeringsbank. ”Da min plan var på plads, 
holdt jeg møder med en syv-otte forskellige investorer, men kemien med 
Ezdehar var anderledes,” siger Ahmed El Guindy, der nu er administrerende 
direktør for AluNile. ”Vi faldt i hak lige med det samme, og vi forstod 
hinanden.”

Ezdehar var det første af en ny generation af uafhængige private investeringsselskaber, der kom frem i 
Egypten efter revolutionen i 2011, hvor den lokale industri for privat egenkapital næsten blev udslettet. 
Virksomheden blev stiftet i 2014 med sigte på en positiv indvirkning på det lokale erhvervsmiljø og på 
at bidrage til at få privat egenkapital tilbage i regionen. ”Egyptens industri for privat egenkapital var i 
forandring,” siger Emad Barsoum, medstifter af Ezdehar. Det var dog noget af en udfordring at tiltrække 
investorer til Ezdehars første fond. ”Ikke mange investorer kunne få øje på den forandring, der var ved 
at ske i Egypten, og de fleste af de gamle aktører havde ikke klaret sig særlig godt,” siger han. ”Vi var 
også en ny virksomhed uden institutionel dokumentation.”

En af de første investorer, der arbejdede sammen med Ezdehar (der betyder ”velstand” på arabisk), var 
Den Europæiske Investeringsbank. ”På det tidspunkt var der kun meget få internationale investorer, der 
overvejede at investere i Egypten,” siger Marius Chirila, en egenkapitalinvesteringsmedarbejder i Den 
Europæiske Investeringsbank. ”Selv en lang række udviklingsfinansieringsinstitutioner havde 
restriktioner for investering i Egypten på grund af landerisikoen. EIB var den første institutionelle 
investor, der arbejdede sammen med Ezdehar om at udarbejde forslaget, der i bund og grund 
bidrog til genopretningen af industrien for privat egenkapital i Egypten. Siden da har 
Ezdehar vist bemærkelsesværdig fremgang.”

Den Europæiske Investeringsbank investerede i Ezdehars første fond i kraft af kapital fra 
risikokapitalfaciliteten for de sydlige nabolande, som Europa-Kommissionen og EIB havde oprettet. Da 
det var en succes, er Ezdehar nu ved at oprette endnu en investeringsfond. Virksomheden sigter efter 
en fond med over 100 mio. USD, som er større end den første fond på 84 mio. USD.

I mellemtiden er Ahmed El Guindys omsætning tredoblet på fem år, og antallet af medarbejdere er 
steget fra 700 til over 1 000. ”Vi er stadig ved at udvide,” siger han, ”og vi har meget ambitiøse planer.”

“ Vi faldt i hak lige 
med det samme, og vi 
forstod hinanden. ”
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C hika Russell kom til Det Forende Kongerige fra Nigeria som seksårig. Men barndommens 
hjemmelavede mad og traditionelle opskrifter var inspiration til hendes karrierevalg, fordi hun 

faldt for den mad, som de nigerianske kvinder sælger fra boder på gaden – ”dodo”, dybstegt 
pisangbanan, stegt yams og de små jordnødder, ”epa”, med en kraftigere smag, som dyrkes i landet. 
Efter at have arbejdet i finanssektoren i syv år startede hun sin egen snackvirksomhed i 2014. CHIKA’S 
henter specielle ingredienser fra hele Afrika og arbejder direkte sammen med lokalsamfund i Nigeria 
om at tilbyde de britiske forbrugere sunde, håndlavede snacks. ”Jeg ville gerne gøre en forskel for 
andre,” siger Chika, som også oprettede et velgørenhedspartnerskab for at sørge for uddannelse til 
38 000 piger og bygge skoler i Afrika, ”og få mest mulig succes med min forretning.”

En af investorerne i CHIKA’S er Alitheia IDF, en kønsorienteret afrikansk investeringsfond under ledelse 
af de to kvindelige stiftere, Tokunboh Ishmael og Polo Leteka. Den Europæiske Investeringsbank 
underskrev en aftale om investering på 24,6 mio. USD i denne pionerfond i november, så Alitheia kunne 
komme op på de 100 mio. USD, der var målet. Det er EU’s banks første investering i en privat kapitalfond, 
som fokuserer kønsorienteret på små og mellemstore virksomheder i Afrika.

Støtte til drømme

Vækstkapitalen fra Alitheia har givet Chika mulighed for at etablere et produktionsanlæg i Nigeria, som 
forventes at åbne senere på året, med 320 medarbejdere, hvoraf 70 % er kvinder. Anlægget vil 
producere snacks til det nigerianske og det vestafrikanske marked. Alle produkterne eksporteres til 
nabolande, hvor der således også skabes arbejdspladser. ”Chika er et godt eksempel på, hvordan man 
kan gøre en forskel, markedet lå lige for, og mulighedens omfang var klar,” siger Polo Leteka. ”Chika er 
en fantastisk iværksætter, meget dynamisk. Hun ved præcis, hvad hun gør. Hun er sulten.”

Alitheia IDF investerer i og vækster små og mellemstore virksomheder under ledelse af teams med 
kønsmangfoldighed med sigte på solide finansielle afkast og at gøre en konkret social forskel i Afrika. 
Fonden investerer i sektorer, der engagerer en betydelig andel af kvinder som iværksættere, 
producenter, distributører eller forbrugere. Disse sektorer omfatter landbrugsvirksomheder, 
forbrugsvarer, sundhed, uddannelse, kreative industrier og finans- og erhvervsservice. Alitheia, som har 
kontorer i Lagos og Johannesburg, investerer i seks lande: Nigeria, Sydafrika, Ghana, Zambia, Zimbabwe 
og Lesotho. I 2008, da Tokunboh Ishmael og Polo Leteka startede Alitheia IDF, der er et joint venture 
mellem Alitheia Capital i Nigeria og IDF Capital i Sydafrika, var de fast besluttet på at støtte 
virksomheder, der ejes af kvinder, fordi de vidste, at der var mange kvinder i Afrika, hvis virksomheder 
kunne vokse med den rette finansiering. Omkring 40 % af virksomhederne i Afrika syd for Sahara ejes af 
kvinder, men under 10 % af virksomhederne kan rejse finansiering fra traditionelle kilder. ”Vi plejer at 

I SANDHED EN FOND  
AF KVINDER FOR KVINDER

En afrikansk kønsorienteret kapitalfond viser, at traditionelle investorer læg-
ger penge på bordet, fordi investering i kvinder giver de bedste resultater
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sige, at traditionelle investorer lægger penge på bordet, fordi de har det meget bedre med at investere 
i mennesker, der ligner dem, arbejder som dem, taler som dem og færdes de samme steder,” siger Polo 
Leteka.

En 2X Flagship-fond

Alitheia er en 2X Flagship-fond. Det betyder, at den er en del af 2X Challenge, et multilateralt initiativ fra 
G7-landenes udviklingsfinansieringsinstitutioner med det formål at mobilisere 15 mia. USD inden 
udgangen af 2022 til at støtte projekter, som styrker kvinders muligheder og fremmer deres deltagelse 
i økonomien. Den Europæiske Investeringsbank var den første multilaterale udviklingsbank til at 
godkende og anvende 2X-kriterierne og blev medlem af 2X Challenge i juni 2021. Banken blev tiltrukket 
af muligheden for at investere i Alitheias team udelukkende med kvinder, som adskiller sig i en verden 
af privat egenkapital, der er domineret af mænd. ”Det er i sandhed en fond af kvinder for kvinder,” siger 
Déborah Vouche, medlem af Bankens team, der arbejdede med aftalen. ”De var pionerer inden for dette 
segment og faktisk det første team, der foreslog en kønsfokuseret fond i Afrika syd for Sahara.”

Investeringen i Alitheia IDF bidrager også til SheInvest-initiativet, hvorunder Den Europæiske 
Investeringsbank vil mobilisere 2 mia. EUR til kønsorienteret investering over hele kontinentet.

I løbet af de seneste fem år har Polo Leteka og Tokunboh Ishmael oplevet en ændring i mentaliteten 
med hensyn til mangfoldighed. Investorerne har enten taget mangfoldigheden til sig, fået en bedre 
forståelse for den, eller er nysgerrige. ”Jeg tænker, at om et eller to år,” siger Polo Leteka, ”vil hver eneste 
investor spørge ind til den kønsorienterede investeringsstrategi.”

“ Traditionelle investorer lægger penge på bordet, fordi de har det 
meget bedre med at investere i mennesker, der ligner dem, arbejder 

som dem, taler som dem og færdes de samme steder. ”

Kvinder, som har haft gavn af SheInvest, fortæller, hvad det betyder for dem1:56

https://www.eib.org/en/press/all/2021-162-sheinvest-eib-doubles-its-commitment-to-mobilise-eur2-billion-for-women-across-africa
https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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B anken udstedte obligationer i 21 valutaer, hovedsagelig i kernevalutaerne EUR, USD og GBP. 
Spredningen på kilder og løbetider gør Bankens finansieringsstrategi fleksibel. Takket være 

spredningen på mange valutaer kan EIB også foretage udbetalinger i visse lokale valutaer.

HVOR MIDLERNE KOMMER FRA

Den Europæiske Investeringsbank, som er verdens største multilaterale 
låntager og långiver, rejste 55 mia. EUR på de internationale kapitalmarke-
der i 2021, heraf 10 mia. EUR i grønne obligationer eller bæredygtigheds-
obligationer. Bankens udstedelser når ud til investorer, som måske ikke 
normalt ville investere i Europa, men som indirekte bidrager til europæiske 
projekter ved at investere i EIB’s obligationer.

UDSTEDELSE EFTER VALUTA
EUR USD

48,10 % 30,80 %

NORD- SYD- OG 
MELLEMAMERIKA

10 % 14 %12 % 11 %

MELLEMØSTEN OG AFRIKA

2 % 2 % 2 % 2 %

EUROPA

67 % 64 % 66 %69 %

ASIEN

21 % 21 %20 %17 %

20212019 2020 CAB/SAB
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USD GBP ANDRE

30,80 % 8,90 % 12,20 %

OBLIGATIONER PÅ BLOCKCHAIN

EIB’s første obligationssalg i en digital valuta viser, at investorerne er ivrige efter at bruge 
denne nye teknologi

John Whelan arbejder for en stor international bank, men han opfatter sig selv som ingeniør. Derfor har han 
på det seneste kastet sig over kryptovalutaer og blockchains. ”Jeg tror fast på, at teknologien kan ændre 
finansverdenen til fordel for os alle sammen,” siger John Whelan, som oprettede et digitalt laboratorium i 
Banco Santander i Spanien for at undersøge, hvordan blockchains og kryptovalutaer kan forbedre 
bankvirksomhed.

Banco Santander er en af de tre private banker, der hjalp Den Europæiske Investeringsbank med at udstede 
sin første digitale obligation ved hjælp af blockchainteknologi. Obligationen på 100 mio. EUR blev lanceret i 
april på Ethereum-platformen. Denne platform har den næststørste digitale valuta i verden efter Bitcoin. De 
to andre banker er Société Générale i Frankrig og Goldman Sachs i USA.

Det er første gang en offentlig bank har samarbejdet med en gruppe private banker om at sælge obligationer 
ved hjælp af en blockchain. Den Europæiske Investeringsbank insisterede på at benytte en gruppe af banker 
til sin første digitale obligation, fordi den ønskede, at det skulle ligne et traditionelt obligationssalg. 
Forventningen er nu, at flere offentlige og private banker vil følge i EIB’s fodspor ind på 
dette marked, og at salg af obligationer, herunder grønne obligationer, vil nå ud til flere 
investorer.

Lave omkostninger, høj gennemsigtighed

Det er kompliceret at arrangere et obligationssalg. Blockchains giver bankerne 
mulighed for at strømline en stor del af arbejdet. De fleste af dokumenterne 
vedrørende underwriting, tegning og distribution af obligationerne kan lagres på en 
blockchain, så alle faser i processen går hurtigere. Digitalisering kan mindske de faste 
omkostninger og øge gennemsigtigheden, fordi det bliver nemmere at spore 
handelsstrømmene og transaktionerne på det sekundære marked. ”Mange mennesker kender ikke fordelene 
ved blockchainteknologien,” siger Richard Teichmeister, finansieringschef i Den Europæiske Investeringsbank. 
”Sandheden er, at den har potentiale til at ændre finansindustrien og kan forbedre mange menneskers liv.”

Hastighed er helt sikkert en fordel. Nogle af de administrative opgaver ved udstedelse af obligationer, f.eks. 
udarbejdelse af dokumentation og afvikling på det primære marked, kan udføres på få timer i stedet for flere 
dage, som kræves i dag.

Hvad er et decentraliseret system?

Kryptovalutaer er blot en af mange måder, hvorpå blockchainteknologien kan bruges til at lagre 
transaktionsoplysninger i form af en distributed ledger. En distributed ledger er en database, der deler og 
synkroniserer oplysninger på tværs af flere lokationer og mange mennesker.

Blockchains er altid online og gentages på mange computere på mange lokationer. Denne gentagelse 
forhindrer falske ændringer eller hacking. En blockchain består af en liste over registreringer, dvs. blocks, der 
registrerer transaktioner og er forbundet i en kæde ved hjælp af kryptografi. Hver block indeholder et 
tidsstempel og transaktionsdata. Blockchains kaldes også undertiden ”decentraliserede” systemer, fordi de 
lagres og valideres på mange computere.

“ Den har 
potentiale til at 

ændre finans
industrien.  ”
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HØJDEPUNKTER FRA  
FORRETNINGSPLANEN 2022-24 

• EIB Global, EIB’s nye udviklingsdirektorat, skal sætte skub i projekter uden for EU

• Covid-19-beredskab og grøn genopretning

• Øget virkning og risikotagning for investeringer

• Klimabankkøreplanen

• Teknologi og innovation

• Samhørighed for at bringe Europa tættere sammen

• Fleksibilitet for medarbejderne med at arbejde hjemme eller på kontoret

Vi lancerer EIB Global, vores nye udviklingsdirektorat, så vi kan arbejde tættere sammen med 
regeringer og virksomheder uden for Europa. Det bidrager til at skabe flere partnerskaber for at 
håndtere klimakrisen og støtte en grøn og digital omstilling. Vi vil øge antallet af medarbejdere på vores 
kontorer over hele verden. Vi har allerede oprettet et nyt regionalt knudepunkt i Afrika for at blive bedre 
til at imødekomme lokale behov.

Den Paneuropæiske Garantifond tilbyder lånegarantier og anden finansiering for at hjælpe 
virksomheder med at holde sig flydende, betale deres regninger og investere. Fonden, som modtog 
bidrag fra mange EU-lande, er en del af EU’s omfattende pakke for at få økonomien tilbage på sporet. 
Fonden begyndte sit virke i 2020 og afsluttes ved udgangen af 2021, men Banken kan afslutte nogle af 
aftalerne i 2022.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at nå målene i vores klimabankkøreplan. Køreplanen skitserer, hvordan 
Banken vil øremærke mindst 50 % af sin årlige långivning til klima- og miljømæssig bæredygtighed 
inden udgangen af 2025. I planen forklares det, hvordan vi vil tage øgede risici i vores investeringer, 
støtte den europæiske grønne pagt og gøre Europa CO

2
-neutralt inden udgangen af 2050. Vi vil gøre 

mere for at hjælpe vores kunder med at tilpasse sig de klimaforandringer, som allerede er en realitet, og 
mindske fremtidige problemer.

Inden udgangen af 2025 vil EIB øremærke 45 % af sin årlige långivning i EU til samhørighedsområder, 
der har brug for mere hjælp. Den ekstra finansiering vil bistå disse egne i Europa med at konkurrere på 
lige vilkår og nå de samme levestandarder som de mere udviklede regioner.

Under pandemien gik Bankens medarbejdere over til hybridarbejde, hvor de ofte arbejdede på 
kontoret og hjemme inden for samme uge. Vi vil overvåge og tilpasse arbejdspladsen for at sikre, at 
medarbejderne kan udføre deres arbejde sikkert og effektivt. Krisen gav mange udfordringer med 
hensyn til mental sundhed og trivsel. Vi vil tilbyde lederne flere kurser og workshopper for at sikre, at vi 
passer på vores medarbejdere. Vi vil fortsætte et program, der vurderer medarbejdernes stressniveau 
og sikrer, at vi handler.

Læs den fulde version af forretningsplanen for 2022-24 på www.eib.org/en/publications

http://www.eib.org/en/publications
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EIB er et EU-organ, som står til ansvar over for medlemsstaterne, og en bank, som følger bedste praksis med 
hensyn til beslutningstagning, ledelse og kontrolprocedurer.

Styrelsesrådet består af ministre fra hver af de daværende 27 medlemsstater, sædvanligvis 
finansministrene. Styrelsesrådet opstiller retningslinjer for Bankens kreditpolitik og godkender hvert år 
årsregnskabet. Det træffer beslutning om kapitalforhøjelser og om Bankens deltagelse i finansieringer uden 
for Den Europæiske Union. Desuden udnævner det medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og 
revisionsudvalget.

Bestyrelsen træffer afgørelse vedrørende lån, låntagningsprogrammer og andre finansieringsanliggender. 
Den holder møde 10 gange om året for at sikre, at Bankens drift er i overensstemmelse med EU-traktaterne, 
Bankens egne vedtægter samt styrelsesrådets almindelige retningslinjer. Bestyrelsen består af 28 medlemmer, 
idet de 27 medlemsstater og Europa-Kommissionen udpeger et medlem hver. Desuden er der 31 
suppleanter. Med henblik på at øge bestyrelsens faglige ekspertise kan bestyrelsen ved selvsupplering 
desuden udvides med seks eksperter, der deltager i bestyrelsens møder som rådgivere uden stemmeret. 
Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, træffes beslutninger med et flertal, der repræsenterer mindst 50 
% af medlemsstaternes tegnede kapital samt mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer. 
EIB’s formand er ligeledes formand for bestyrelsen uden stemmeret.

Direktionen er Bankens interne besluttende organ. Den fører tilsyn med Bankens løbende forretninger, 
ligesom den forbereder og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. Den holder møde en 
gang om ugen. Direktionen arbejder under formandens ledelse og bestyrelsens kontrol. De øvrige otte 
medlemmer er EIB’s næstformænd. Medlemmerne udnævnes for et tidsrum af op til seks år, der kan fornys, 
og er kun ansvarlige over for Banken.

Desuden har Banken et uafhængigt Revisionsudvalg, der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det 
er ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og efterprøver, om aktiviteterne er i overensstemmelse 
med bedste bankpraksis. Revisionsudvalgets erklæring forelægges styrelsesrådet sammen med bestyrelsens 
årsberetning. Udvalget består af seks medlemmer, der udnævnes for et tidsrum af seks regnskabsår i træk, 
som ikke kan fornys.
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