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At fremme bæredygtig vækst for at støtte 
jobskabelse er EIB’s vigtigste udlånsprioritet. 

I juli 2013 blev Kroatien 

Den Europæiske Unions 

28. medlemsstat. Vores første 

forretning efter tiltrædelsen 

udgjorde en direkte støtte 

til små og mellemstore 

virksomheder – rygraden 

i Kroatiens økonomi og den 

vigtigste drivkraft for vækst og 

beskæftigelse.

I 2013 støttede EIB-
Gruppen ca. 

230 000 SMV’er
i Europa med omkring 21, 9mia.EUR
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adgang til finanSiering 
              for SmV’er og mid cap-SelSkaber

Gruppen støtter SMV’er og mid 
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Cypern, Irland, Portugal og Spanien, hvor SMV-lån 
alene udgjorde næsten 7 mia. EUR. 

Selv om næsten 30 % af investeringerne gik til 
SMV’er i 2013, lagde vi fortsat stor vægt på vores 
andre prioriterede indsatsområder. Europæisk 
forskning og udvikling modtog finansiering fra 
Gruppen på 17,2 mia. EUR, mens 15,9 mia. EUR gik 
til strategisk infrastruktur i Europa og 19 mia. EUR 
til globale klimatiltag.

2013 var året, hvor vi greb til værktøjer uden for 
vores traditionelle værktøjskasse. Vi anvendte en 
skræddersyet tilgang, hvor vores finansielle løs-
ninger blev tilpasset medlemsstaternes specifikke 
behov. Nogle eksempler er de prisvindende han-
delsfinansieringsfaciliteter i Grækenland og Cy-
pern, en græsk SMV-garantifond og en innovativ 
porteføljestatsgaranti i Portugal. 

Desuden satte vi pilotfasen i Europa 2020-initiativet 
med projektobligationer i gang. To projekter blev 
kreditforbedret i 2013, og der blev skabt en konstant 
kø af yderligere projekter. Oprettelsen af et projekt-
obligationsmarked i Europa skrider for alvor frem. 

2 013 var et år med mange udfordringer for 
Den Europæiske Investeringsbank, ”EU’s 
bank”. For et år siden meddelte jeg, at vores 

ejere, EU’s medlemsstater, havde vist os den tillid 
at vedtage en kapitalforhøjelse på 10 mia. EUR. 
Herved blev EIB i stand til at spille en konjunk- 
turudjævnende rolle i krisetider ved at øge lån-
givningen og fungere som en pålidelig partner 
på markeder, som forretningsbanker havde opgi-
vet, eller hvor de i hvert fald havde reduceret de-
res långivning i betydelig grad. I dag kan jeg med 
stolthed meddele, at vi har opfyldt vores løfter. Vi 
øgede Gruppens samlede finansieringsaktiviteter 
med 37 % til 75,1 mia. EUR. Dette er endnu mere 
imponerende, hvis vi ser på Europa alene, hvor en 
finansiering på 67,1 mia. EUR repræsenterer en 
stigning på 42 % i forhold til 2012.

Støtten til Europas SMV’er blev fordoblet i 2013 
og nåede op på 21,9 mia. EUR. Vores investerin-
ger mobiliserede over 50 mia. EUR til omkring 230 
000 SMV’er og mid cap-selskaber, hvorved vi be-
varede 2,8 mio. arbejdspladser i Europa. Vi kon-
centrerede os først og fremmest om de lande, 
som var hårdest ramt af krisen, især Grækenland, 

Meddelelse 
fra formanden
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Meddelelse
fra formanden

Werner Hoyer

Projektobligationsordningen er bare et af flere ini-
tiativer, som er udslag af et udvidet samarbejde 
med vores kolleger i andre EU-institutioner. I juni 
anmodede Det Europæiske Råd os om at levere 
et relevant bidrag til bekæmpelsen af ungdoms-
arbejdsløshed. Vi udviklede vores program ”Skills 
and Jobs – Investing for Youth” som et bidrag til 
indsatsen for at forhindre, at en hel generation af 
kvalificerede europæiske arbejdstagere går tabt. Vi 
gik ud over det oprindelige mål på 6 mia. EUR og 
indgik låneaftaler på ca. 9,1 mia. EUR i andet halv-
år 2013 med det formål at få unge i uddannelse og 
sikre dem varige beskæftigelsesmuligheder.

Vores arbejde i Europa ville ikke være fyldestgøren-
de uden det effektive redskab, som Den Europæi-
ske Investeringsfond er. Fonden råder over en bred 
vifte af værktøjer og ydede 3,4 mia. EUR i støtte til 
SMV’er, iværksætteri og innovation. I 2014 har EIF 
eksisteret i 20 år, og vi forventer endnu et exceptio-
nelt år. Banken, som er den største ejer, har beslut-
tet at forhøje Fondens kapital med 1,5 mia. EUR, 
og samtidig vil vi udvide dens virksomhed med et 
mandat på 4 mia. EUR over de næste syv år.

Selv om Europa er vores fokus som EU-28’s bank, 
støtter vi EU’s eksterne prioriteter og udnytter vo-
res erfaring i Unionen til gavn for vores partner-
lande. Udlån på 7,7 mia. EUR understreger vores 
engagement i finansiering af infrastruktur, SMV-
aktiviteter og klimaprojekter i vores østlige part-
nerlande, Middelhavsområdet, Afrika, Asien og 
Latinamerika. Det glæder os, at det eksterne ud-
lånsmandat under EU-budgetgarantien vil sikre 27 
mia. EUR med mulighed for yderligere 3 mia. EUR i 
perioden 2014-2020.

Gennem hele året optog vi lån på stærkt konkurren-
ceprægede markeder og bevarede en stabil AAA-ra-
ting. EIB’s finansielle styrke blev tydeligt demonstre-
ret via et finansieringsprogram på 72 mia. EUR. Og 
med 44 % af obligationerne placeret hos investorer 
uden for EU konsoliderede vi vores rolle som kanal 
for investeringer fra resten af verden ind i Unionen.

Lad mig slutte med at kaste et blik på fremtiden. 
Der er konkrete tegn på et genopsving i Europa. 

Desuden bliver 2014 et vigtigt år for Europa med 
EU-valg, et nyt parlament og en ny kommission. 
Alt i alt må vi nu begynde at se ud over krisen. Når 
vi gør det, ser vi en tredobbelt udfordring, nemlig 
et alvorligt investeringsgab, EU’s produktivitet, der 
halter bagefter den amerikanske og japanske, og 
først og fremmest en beskæftigelseskrise. Kort sagt 
står vi med en innovationsudfordring. I de kom-
mende år vil EIB i stigende grad fokusere på alle de 
sektorer, der har en afgørende indflydelse på Euro-
pas konkurrenceevne på de globale markeder, især 
forskning og udvikling.

Vi har en klar rolle, som består i at bidrage til op-
bygningen af et stærkt og konkurrencedygtigt 
Europa i en globaliseret verden og udvikle varige 
relationer med partnerlande til gavn for vores bor-
gere. Jeg er overbevist om, at jeg om et års tid vil 
kunne gentage budskabet: EIB-Gruppen skaber 
de lovede resultater.
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Adgang
til finansiering for SMV’er

7

SMV’er får adgang  
til finansiering
 
SMV’er er nøglen til at åbne op for økonomisk potentiale og skabe et stærkere 
Europa på dets vej ud af krisen. Europas 16 mio. SMV’er repræsenterer 98 % af alle 
virksomheder, og hele 70 % af arbejdskraften i den private sektor er beskæftiget i 
små og mellemstore virksomheder. Alligevel har denne vigtige del af erhvervslivet 
notoriske problemer med at få adgang til finansiering.
 

V i er blevet en af Europas hovedaktører, hvad 
angår finansiering af SMV’er. Gælds-, egen-
kapital-, garanti- og venturekapitalinstru-

menter bidrager til at imødekomme de forskellige 
behov hos små virksomheder i de 160 lande, hvor 
EIB opererer, og i EU og udvidelseslandene for EIF’s 
vedkommende.  

Vores långivning har været koncentreret om udvik-
lingen af innovative produkter og partnerskaber, 
der gør det nemmere for SMV’er at få adgang til fi-
nansiering i alle faser af deres udvikling. Hermed 

forsøger vi at øge beskæftigelsesmulighederne, 
navnlig for Europas unge.

Både EIB og EIF mobiliserede finansiel og teknisk 
ekspertise i 2013 og fungerede som katalysatorer 
for investeringer fra den offentlige såvel som den 
private sektor. Som helhed arbejder Gruppen sam-
men med nationale og regionale myndigheder for 
at skræddersy vores løsninger til individuelle be-
hov. Takket være EIB-Gruppens fælles indsats er der 
skabt en effektiv respons, som er målrettet de sekto-
rer og lande, hvor behovet er størst.

SMV’ers adgang til finansiering:  
højdepunkter i 2013

•	 Et rekordstort beløb på 21,9 mia. EUR til SMV’er – en stig-
ning på 50 % fra 2012 – udløste over 50 mia. EUR i støtte til 
Europas små virksomheder

•	 Ekstraordinære foranstaltninger for at fremme SMV’ers 
adgang til finansie ing, bl.a.:

•	 EIB-finansie ing til driftskapital

•	 EIB’s første handelsfinansie ingsforretninger i Grækenland 
og Cypern

•	 9,1 mia. EUR i godkendt støtte til EIB-initiativet ”Skills and 
Jobs – Investing for Youth”

•	 Et rekordstort beløb på 3,4 mia. EUR i EIF-støtte til SMV’er

•	 EIB-støtte til landbruget

til 230 000 SMV’er
støtter 2,8 mio. ansatte

21, 9 mia.EUR
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At frigøre finansiering til Europas SMV’er er vores øverste prioritet. I 2013 helligede 
vi næsten 30 % af vores virksomhed til at støtte omkring 230 000 SMV’er og mid 
cap-selskaber, som tilvejebringer ca. 2,8 mio. arbejdspladser. 

EIB-Gruppens 
SMV-aktiviteter

V i har udviklet særligt tilpassede garantiord-
ninger i samarbejde med EU’s medlemssta-
ter for at yde ekstra støtte til lande med al-

vorlige likviditetsbegrænsninger:

En porteføljestatsgaranti i samarbejde med Por-
tugal støtter landets bestræbelser på at fremme 
vækst og beskæftigelse, især investeringer, som 
gennemføres af SMV’er.

Iværksætterordningen for Cypern sætter sta-
ten og forretningsbanker i stand til at yde lån 
til SMV’er på grundlag af risikodeling, hvor-
ved der skabes støtte til deres investerings- og 
driftskapitalbehov.

Vi foretog en omfattende evaluering af vores lån 
til SMV’er (2005-2011), som bekræftede, at de 
har spillet en afgørende rolle ved at sikre en ved-
varende kreditstrøm under krisen. SMV’er får ad-
gang til lån på overkommelige vilkår og bidrager 
til vækst og beskæftigelse. Evalueringen viste, at 
det er nødvendigt at tilskynde bankerne til at yde 
lån til mere risikobetonede SMV’er. 

Mid cap-selskaber, dvs. virksomheder med mel-
lem 250 og 3 000 ansatte, er blevet en vig-
tigere kundegruppe for EIB. Vi lancerede 
vores mid cap-initiativ og vækstfinansierings-
initiativ for at stimulere lån, især til innovative 
mid cap-selskaber. Der blev i 2013 indgået afta-
ler om mid cap-lån til i alt 37 mio. EUR inden for 
vækstfinansieringsinitiativet.

EIF fejrer 20-års-jubilæum i 2014. Også i 2013 var 
Fonden et centralt instrument for målrettet støtte 
til Europas SMV’er. 1,5 mia. EUR i egenkapital-/mez-
zanininvesteringer udløste 7,1 mia. EUR i støtte til 
SMV’er, og 1,8 mia. EUR i garantier og securitisatio-
ner i løbet af året var katalysator for 8,6 mia. EUR.

Banken understreger Fondens rolle i indsat-
sen for at skabe vækst, arbejdspladser og inno-
vation i Europa ved at støtte en forhøjelse på 
1,5 mia. EUR i EIF’s tegnede kapital og udstede 
et mandat på 4 mia. EUR som støtte til yderligere 
EIF-garantier over de næste syv år. Vi arbejder side 
om side i Gruppen med forberedelser af yderlige-
re fælles støtte til SMV-sektoren i Europa.

En familieejet 

vinfremstillingsvirksomhed 

i det centrale Grækenland 

fik i januar 2013 en 

saltvandsindsprøjtning i form 

af et EIB-lån på 150 000 EUR 

til indkøb af udstyr til en 

ny produktionslinje. Lånet 

bærer tydelig frugt: 12 nye 

arbejdspladser og en forventet 

omsætningsstigning på 

ca. 50 % i forhold til 2012.



92013 Aktivitetsberetning

Adgang
til finansiering for SMV’er

Mikrofinansiering er blevet et vægtigt og voksende segment på de finansielle 
markeder i EU, delvis som følge af de vedvarende barske økonomiske forhold. 
Mikrovirksomheder udgør 91 % af alle europæiske virksomheder og er en 
konstant kilde til beskæftigelse og social inddragelse. 

Mikrofinansiering 
fremmer social og finansiel inddragelse

D en europæiske mikrofinansieringsfacilitet 
Progress er et EU-program, som Europa-
Kommissionen og EIB finansierer i fælles-

skab. Det sætter EIF i stand til, som partner i Grup-
pen, at yde mikrofinansiering til institutioner, som 
støtter de europæiske iværksættere og mikrovirk-
somheder, der har svært ved at få adgang til tra-
ditionelle banktjenester. 2013 var et rekordår for 
mikrofinansiering i EU med 26 forretninger til en 
samlet værdi af 54 mio. EUR. 

2013 var også det første år, EIB ydede mikrofinan-
siering i Europa. Et lån på 60 mio. EUR til Micro-
Bank i Spanien vil støtte mikrovirksomheders og 
iværksætteres projekter og herved bidrage til at 
imødegå landets høje arbejdsløshed.

På verdensplan antages omkring 1,4 mia. men-
nesker at leve i ekstrem fattigdom uden adgang 
til grundlæggende finansielle tjenester. Uden for 
Europa er mikrofinansiering et nøgleredskab til 
at opnå finansiel inddragelse. De finansielle tje-
nester, som EIB’s mikrofinansieringsinvesteringer 
har skabt mulighed for, er kommet 8 mio. menne-
sker til gode. 

Grøntsagsavler Anton byggede et nyt drivhus 

for to år siden og har planer om at udvide 

det og øge produktionen. Via den bulgarske 

mikrofinansieringsudbyder, Mikrofond, fik 

han et lån på 1 150 EUR til finansiering af 

drivhusudvidelsen. Som følge af den ekstra 

arbejdsbyrde ansætter han langtidsledige 

sæsonarbejdere fra det lokale romasamfund. 

I 2013 ydede vi vores første mikrofinansieringslån 

i Palæstina, hvor en investering på 1 mio. USD 

støtter det arabiske center for landbrugsudvikling 

(Arab Center for Agricultural Development, ACAD). 

Fåreavler Nethmia Salameh modtog 1 520 EUR. 

”Jeg vil gerne bruge dette lån til at købe fem nye 

får, som kan give mig mere i indtægt og være med 

til at betale min søns universitetsuddannelse”. 

Med over 75,5 mio. EUR afsat til mikrofinansie-
ringsaktiviteter uden for Europa i 2013 er EIB en 
stor global aktør inden for mikrokredit.
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For første gang i EIB’s historie:
handelsfinansiering

I 2013 vedtog Banken to banebrydende tiltag. Et lån på op til 500 mio. EUR 
støtter græske SMV’er, der handler med udlandet, og yderligere 150 mio. EUR vil 
blive stillet til rådighed til cypriotiske SMV’er. 

L angfristet finansiering til strategiske projek-
ter, som understøtter Den Europæiske Unions 
politiske mål, har præget EIB’s udlånsstrate-

gi. Derfor har kortfristede kreditinstrumenter som 
f.eks. handelsfinansiering ikke været en del af vores 
produktportefølje. Men usædvanlige tider kræver 
ekstraordinære foranstaltninger.

Handelen – et stabilt økonomisk segment set i hi-
storisk perspektiv – er sårbar i krisetider, hvor trans-
aktionsrisici og systemiske risici i forbindelse med 
udvikling af handelsstrømme hæmmer den økono-
miske udvikling. Den græske regering var den før-
ste medlemsstat, som anmodede EIB om at påtage 
sig rollen som et sikkert bindeled mellem inden-
landske og udenlandske banker til gavn for SMV’er 
i import-/eksportsektoren.

Gennem handelsfinansieringsfaciliteten yder EIB 
udenlandske banker passende garantier for kre-
ditbevillinger til de indenlandske banker. Dette 
mindsker de begrænsende krav om kontant sikker-
hedsstillelse, som ellers pålægges SMV’er, og øger 
adgangen til internationale handelsinstrumenter.

Der er stor efterspørgsel efter de eksisterende han-
delsfinansieringsfaciliteter – Cypern var den anden 
medlemsstat, som fik glæde af dem – og EU’s bank 
tilpasser mekanismen til behovene på konkrete 
markeder. Endvidere arbejder EIB hårdt for at und-
gå forvridninger på markederne, hvilket giver alle 
parter fleksibilitet med hensyn til fastlæggelse af 
prissætningen i uafhængige forhandlinger. 

I 2013 udnævnte det førende verdensomspændende 
tidsskrift inden for finansiering af handel og udbuds-
kæde, Trade & Forfaiting Review (TFR), EIB’s handels-
finansieringsfacilitet til Grækenland som ”Deal of the 
Year” ud af omkring 140 forretninger, som var foreslået.

Inden for dette initiativ nød Virksomheden SABO 

S.A. godt af et lån til dens handelsforretninger 

via Eurobank og Commerzbank. Virksomheden 

fremstiller nøglefærdige fabrikker til produk-

tion af mursten og tagsten. SABO har fokus på 

eksport og har solgt og opført skræddersyede 

fabrikker i alle verdensdele undtagen Australien. 

Personalet har en gennemsnitsalder på 27 år, 

og Sabo støtter således Bankens 

bestræbelser på at stimu-

lere beskæftigelse af 

unge.
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Kompetencer og arbejdspladser – 
investeringer til gavn for Europas unge

Ungdomsarbejdsløshed er en af Europas største udfordringer. For at imødegå 
den beskæftigelseskrise, som rammer EU’s 15 - 24-årige, lancerede EIB-Gruppen 
i juli 2013 programmet ”Skills and Jobs – Investing for Youth”.

I tråd med EU’s og medlemsstaternes beskæf-
tigelsespolitik er programmet specifikt mål-
rettet mod at støtte unge. Det er koncentreret 

om finansiering af faciliteter inden for erhvervs-
uddannelse og studerendes og lærlinges mo-
bilitet, og formålet er at imødegå manglen på 
 arbejdspladser til unge. 

Til at investere i kompetencer gjorde vi brug af 
både store direkte lån og formidlede finansierings-
løsninger: 

Både mikrokredit, långivning gennem formidlere 
og store direkte lån er blevet anvendt i Gruppens 
indsats for at støtte arbejdspladser til unge.

Franske uddannelsesfaciliteter fik et lån på 

400 mio. EUR til opførelse og modernisering 

af 85 gymnasier, 14 erhvervsskoler og syv 

højere læreanstalter i Centre-regionen, hvor 

arbejdsløsheden er på 28 %. 

Et lån på 200 mio. EUR formidlet af Santander 

Bank i Spanien vil finansiere foranstaltninger 

for at støtte unge, som skal ud og søge job for 

første gang, og lån til unge iværksættere. Det 

vil også blive brugt til at finansiere behov for 

videregående uddannelse.

I 2013 godkendte vi støtte på i alt 4,5 mia. EUR til 
kompetenceudvikling og næsten 4,6 mia. EUR til 
ungdomsbeskæftigelse, hvorved programmets 
mål på 6 mia. EUR blev overgået med 50 %. Des-
uden gjorde Banken også en særlig indsats for at 
prioritere kreditlinjer til SMV’er i regioner med en 
ungdomsarbejdsløshed på over 25 %.
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Udvikling af innovation og kompetencer
til en økonomi i vækst

P å grund af EIB-Gruppens finansiering af inno-
vation og forskning spiller den en vigtig rolle 
for Europas vækst, velstand og konkurrence-

evne. Banken og Fonden gør brug af en bred vifte 
af instrumenter til at katalysere udviklingen af in-
novative projekter og holde strømmen af finansie-
ring fra den offentlige og private sektor flydende. 

Gruppen har udviklet effektive partnerskaber, især 
med Europa-Kommissionen, som har ført frem til fi-
nansieringsordningen med risikodeling, der som det 

mest virkningsfulde af vores redskaber til finansiering 
af innovation har skabt mange resultater. Den før-
ste fase af ordningen blev sat i værk i 2007 og havde 
overgået forventningerne, da den afsluttedes i 2013. 

Innovationspartnerskaber er også et nøglebegreb 
for EIF. Fonden danner partnerskaber med store 
virksomheder via ”Corporate Innovation Platform”, 
der som katalysator udløser private investeringer 
i innovation og bidrager til at omsætte idéer til 
konkrete forretningsmuligheder.

Udvikling af innovation og 
kompetencer til en økonomi 
i vækst 
 
EIB har fokus på investeringer i innovation som en drivkraft for beskæftigelse, en 
værktøjskasse til udvikling af kompetencer og en mekanisme til løsning af 
morgendagens problemer i dag. EIB-Gruppen er parat til at yde et konkret bidrag til 
Europas mål om at bruge 3 % af BNP på forskning og innovation i 2020 og herved 
skabe 3,7 mio. arbejdspladser.
 

Innovation og kompetencer: 
højdepunkter i 2013

•	 De første forretninger inden for vækstfinansie ingsini-
tiativet – udvikling af kundegruppen bestående af mid 
cap-selskaber 

•	 856 mio. EUR investeret i innovative SMV’er via risikode-
lingsinstrumentet under RSFF

•	 Forberedelse af RSFF’s afløser inden or den nye fle årige 
finansielle amme 

•	 111 mio. EUR i EIF-støtte til teknologioverførsel i ni 
forretninger

afsat i EIB-Gruppen 
til fremme af innovation

mia.EUR17, 2
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Krisen har gjort den private sektor tøvende over for at investere i nystartede 
virksomheder og innovative iværksættere. For at bygge bro over denne kløft 
i krisetider har EIB ydet ekstra støtte til finansiering af forskning, udvikling og 
innovation i akademiske institutioner og den private sektor og opfordrer til 
videndeling mellem de to sektorer.

EIB-Gruppen –
et innovationscentrum

V irksomhedsinnovation – EIB har lånt næ-
sten 1 mia. EUR til Renault siden 2009. Vores 
investeringer har været målrettet forskning 

og udvikling inden for elektriske køretøjer og kon-
ventionelle drivaggregater. Et lån på 400 mio. EUR 
i 2013 skal finansiere forskning i og udvikling af en 
ny generation af effektive og miljøvenlige biler til 
en overkommelig pris.

Forskningscentre, der arbejder til fælles gavn – 
I 2008 indgik vi aftale om et lån på 50 mio. EUR til 
opførelsen af et klinisk forskningscenter i Pavia, 
som skal udvikle behandlinger af konkrete kræft-
former ved brug af avancerede innovative nu-
kleare applikationer. Der er planlagt et nyt lån til 
finansiering af udvikling og optimering af kræft-
behandlingsplaner samt grundforskning inden for 
radiobiologi. 

Finansiering af teknologiske gennembrud – EIF 
afsatte 15 mio. EUR til GO CAPITAL Amorçage, en 
fransk fond for tværregional teknologioverførsel, 
som støtter oprettelsen af højteknologivirksom-
heder. Investeringen støtter iværksætternetværket 
i Frankrigs vestregion.

Vores innovationscentrum understøtter også 
Europas digitale økonomi – I 2013 fortsatte EIB sin 
støtte til internetbaseret informations- og kommu-
nikationsteknologi, som stimulerer teknologisk in-
novation. Der blev indgået låneaftaler for 3 mia. EUR 
til gavn for telekommunikationssektoren. Vi gav til-
sagn om 36 mio. EUR til finansiering af et bredbånds-
net med meget høj hastighed til Frankrigs Haute-Sa-
voie-region i Alperne. Projektet fremmer Frankrigs 
mål om, at 70 % af befolkningen i 2020 skal have for-
bindelse til bredbånd med meget høj hastighed.
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Udvikling af innovation og kompetencer
til en økonomi i vækst

I 2013 videreudviklede EIB-Gruppen sin konjunkturudlignende indsats for at 
fremme innovative nystartede virksomheder – katalysatoren for vækst og 
beskæftigelse. EIF, som inden for Gruppen har specialiseret sig i at påtage sig 
SMV-risici for at gøre det lettere at finansiere SMV’er, iværksatte en række 
initiativer til at støtte innovative små virksomheder i alle udviklingsfaser.

Finansielle løsninger til 
innovative nystartede virksomheder

M eget af det arbejde, der gøres på universi-
teter og forskningscentre, har potentiale 
til at blive udviklet til konkrete forretning-

sidéer, der munder ud i oprettelsen af små virk-
somheder. Imidlertid anses forskning ofte for at 
være ”for risikabelt” at flytte ud af laboratoriet og 
blive finansieret af traditionelle investorer. Tek-
nologioverførsel omdanner resultaterne af forsk-
ning, udvikling og innovation til produkter og tje-
nester, der kan sælges, f.eks. med etableringen af 
nye virksomheder eller spin-off-virksomheder fra 
universiteterne. 

I 2013 investerede EIF 111 mio. EUR til fremme af 
teknologioverførsel i ni forretninger, idet der er be-
mærket en stærk vækst på markedet. 

Desuden udnytter EIF venturekapital og vækst-
kapital til at støtte innovation og iværksætterånd. 
I 2013 indgik Fonden for tredje år i træk låneafta-
ler i rekordhøjt omfang, idet den gav tilsagn om 
1,5 mia. EUR (en stigning fra 1,3 mia. EUR i 2012 og 
1,2 mia. EUR i 2011) til 68 seed-, venture- og vækst-
kapitalfonde. Vi både koncentrerer os om konkre-
te sektorer og tilpasser venturekapitalaktiviteter til 
landenes behov. I 2013 blev der foretaget de første 
investeringer inden for det nederlandske venture-
initiativ (Dutch Venture Initiative) og den baltiske 
innovationsfond (Baltic Innovation Fund).

Faciliteten for SMV’er i hurtig vækst og innovative 
SMV’er inden for EU’s rammeprogram for konkur-
renceevne og innovation, som administreres af EIF, 
stillede i 2013 ligeledes risikokapital til rådighed for 
innovative SMV’er i de tidlige faser og ekspansions-
fasen. Indtil nu har dette rammeprogram støttet 
over 275 000 SMV’er i 17 lande.

Vi har også oparbejdet en betydelig ekspertise in-
den for biovidenskab, ren teknologi og informa-
tions- og kommunikationsteknologi. Med under 
to års virke og tre år foran tidsplanen er European 
Angels-fondens 70 mio. EUR i Tyskland allerede 
næsten afsat, og beløbet vil blive øget i 2014. I de-
cember 2013 blev European Angels Fund oprettet 
i yderligere to lande (Spanien og Østrig). 
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En af de mest overbevisende roller, Banken har spillet gennem det sidste årti, har 
været som katalysator for finansiering af innovation. I vores samarbejde med 
projektinitiativtagere, banker og finansieringspartnere kan vi bære en del af den 
risiko, som uvægerlig følger med innovative tiltag. I sidste ende kommer det 
Europas innovative virksomheder – store virksomheder, mid cap-selskaber såvel 
som SMV’er – til gode.

Den belgiske virksomhed EVS Broadcast 

Equipment SA modtog et lån på 12 mio. EUR 

til dens ambitiøse forsknings-, udviklings- 

og innovationsprogram for at stimulere 

konkurrenceevnen i virksomheden og skabe 

arbejde til flere hundrede nuværende og 

fremtidige ingeniører.

F inansieringsordningen med risikodeling (Risk 
Sharing Finance Facility, RSFF), der er et sam-
arbejde mellem EIB og Europa-Kommissionen, 

blev lanceret i 2007 for at tilskynde til investerin-
ger i langsigtet forskning, udvikling og innovation 
med en højere risiko. Ordningens første rådigheds-
periode sluttede i 2013, hvor den havde finan-
sieret omkring 114 projekter inden for forskning, 
udvikling og innovation med ikke mindre end 
11,3 mia. EUR. RSFF skønnes at have udløst yderli-
gere 37,2 mia. EUR i private investeringer i europæ-
isk innovation. Efterfølgeren til RSFF er under ud-
vikling for perioden 2014-2020 og vil sandsynligvis 
have et samlet budget på omkring 2,5 mia. EUR.

I 2013 oprettede EIB vækstfinansieringsinitiativet 
(Growth Financing Initiative, GFI) for at give inno-
vative europæiske mid cap-selskaber en vifte af 
skræddersyede finansieringsløsninger, lige fra di-
rekte gældsinstrumenter til egenkapitallignende 
risiko- og mezzanininstrumenter. EIB vil stille finan-
siering på mellem 7,5 mio. EUR og 25 mio. EUR til 
rådighed i støtte til op til 50 % af virksomhedernes 
europæiske investeringer i forskning, udvikling og 
innovation. GFI modtog en indledende kapitalstøt-
te på 150 mio. EUR under RSFF.

Risikoen deles, og der 
skabes vellykket innovation 

I 2013 ydede EIB et lån på 150 mio. EUR til 

H. Lundbeck i Danmark til finansiering af 

udviklingen af innovativ medicin til behandling 

af sygdomme i centralnervesystemet. RSFF-

investeringen vil være med til at bevare og 

skabe beskæftigelsesmuligheder inden for 

forskning, udvikling og innovation og vil styrke 

denne mellemstore europæiske virksomheds 

konkurrenceevne. 
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Udvikling af innovation og kompetencer
til en økonomi i vækst

Et andet aspekt af RSFF er fremme af innovation på selve SMV-markedet. 
Risikodelingsinstrumentet vandt endnu mere indpas i 2013 og skabte mange 
resultater som et redskab til at støtte finansieringen af innovative SMV’er og små 
mid cap-selskaber. 

O rdningen, som administreres af EIF og finan-
sieres inden for RSFF, yder garantier og mod-
garantier til banker og leasingselskaber for 

at tilskynde til yderligere lån og leasingaftaler til in-
novative virksomheder på attraktive vilkår. Da EIF 
dækker op til 50 % af et eventuelt tab på et nyt lån 
til en innovationsfokuseret SMV, tilskynder Fonden 
herved finansielle formidlere til at tage yderligere 
risici for at øge resultaterne af forskning, udvikling 
og innovation.

Siden risikodelingsinstrumentet blev lanceret i 2012, 
har det været ansvarligt for garantier til en samlet 
værdi af 1,2 mia. EUR (856 mio. EUR i 2013 alene) i 14 
EU-lande og førtiltrædelseslande via 25 finansielle 
transaktioner. 

I 2013 blev ordningen udvidet til yderligere fem 
lande, nemlig Tyskland, Polen, Portugal, Sverige og 
Tyrkiet.

Blandt højdepunkterne i 2013 var den allerførste 
garantiaftale inden for ordningen i Portugal til in-
novative virksomheder som et tydeligt bevis på vo-
res engagement i bestræbelserne på at støtte den 
økonomiske udvikling i landet. Banco Português de 
Investimento (BPI) indgik en aftale på 160 mio. EUR 
med EIF. 

Risikofinansiering: en effektiv
støtte til innovative SMV’er

En nederlandsk innovativ SMV, Trotter Holding 
International, arbejder med industrielle 

reklametavler til markedet for mobile 
udendørs reklamer. Et driftslån fra ABN 

Amro med en EIF-garanti på 50 % inden for 
risikodelingsinstrumentet betød, at Trotter 

kunne begynde at udvide virksomheden og 
komme ind på nye markeder. 

Zeta Biopharma er en østrigsk virksomhed 

med 237 ansatte, som konstruerer 

forsknings- og udviklingsudstyr til store 

lægemiddelvirksomheder. Et lån på 2,5 mio. EUR 

fra østrigske UniCredit Bank, garanteret af 

risikodelingsinstrumentet, dækker Zetas høje krav 

til driftskapital i de lange perioder, det tager at 

konstruere og fremstille udstyret.
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Strategisk infrastruktur skaber 
sammenhængende vækst

De økonomiske udsigter 
forbedres, og regionerne 
knyttes tættere sammen

Moderne 
havneinfrastruktur

Effektive 
elforsyningsnet

Infrastruktur 
til regional 
udvikling

Bæredygtig 
byinfrastruktur

Togtransportkorridorer

E˜ ektiv + 
ren energi

Konkurrencedygtig 
energiforsyning

Sikker 
vejtransport

Sikre lufthavne

18 Aktivitetsberetning 2013



192013 Aktivitetsberetning

Opbygning af
strategisk infrastruktur

U nder den finansielle krise betød nationale 
budgetnedskæringer, at nogle infrastruk-
turprojekter blev sat på vågeblus, uanset 

hvor strategisk vigtige de var. Foruden at opfyl-
de rollen som finansieringskilde for større projek-
ter sørgede EIB i 2013 for, at investeringerne kun-
ne strømme tilbage til denne vigtige sektor, via 
projektobligationsinitiativet.

EIB’s infrastrukturaktiviteter inden for Europa er et 
centralt element i vores bidrag til at fremme social 
samhørighed på tværs af de 28 EU-medlemsstater. 

Uden for EU bidrager vores investeringer i infra-
struktur til at modernisere økonomier og skabe 
udviklingsmuligheder. 

Banken tilbyder meget mere end finansiering til 
infrastrukturprojekter. Teknisk vejledning og råd-
givning er en vigtig del af vores produktilbud, 
som sikrer, at infrastrukturen udvikles på en bære-
dygtig måde. I EU bidrager JASPERS til at sikre en 
maksimal effekt af EU’s strukturfonde, hvor der er 
størst brug for dem.

Opbygning af strategisk 
infrastruktur 
 
Effektive energinet, udviklede transportforbindelser, banebrydende informationstek-
nologier og højtydende byinfrastruktur er de strukturer, som er nødvendige for at  
opfylde nutidens økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige behov. I løbet af 
perioden 2014-2020 vil EU tredoble finansieringen til transportinfrastruktur alene til 
26 mia. EUR. Med vores mangeårige erfaring med finansiering af infrastruktur er vi i EIB 
i en enestående position, hvor vi kan maksimere denne finansiering.
 

Strategisk infrastruktur: højdepunkter 
i 2013

•	 6,4 mia. EUR til strategiske transportprojekter i Europa

•	 5,2 mia. EUR til strategiske energiprojekter i Europa

•	 4,2 mia. EUR til byfornyelses- og bysaneringsprojekter 
i Europa

•	 Lancering af reviderede kriterier for energilångivning 

•	 Indførelse af en streng politik for fossile brændstoffer

•	 Indgåelse af aftale om EIB’s første to projektobligationer

støtter strategisk
infrastruktur i Europa

15, 9 mia.EUR
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I oktober 2013 lancerede EU en revideret politik for transportinfrastruktur, som kan 
fremme Europas økonomiske vækst og velfærd med effektive infrastrukturforbindelser. 

Transport, 
der fører til noget

R en og sikker: Vores transportfinansiering har 
til formål at sikre konkrete fordele til virksom-
heder, borgere samt klimaet. 

I 2013 rådgav JASPERS (Joint Assistance to Sup-
port Projects in European Regions) 14 EU-med-
lemsstater og tre udvidelseslande i projektforbe-
redelsesfasen for at forbedre udnyttelsen af EU’s 
strukturfonde og samhørighedsfond. JASPERS’ ka-
pacitetsopbyggende rolle blev styrket i marts 2013 
med den officielle lancering af en netværksplat-
form i Bruxelles. Platformen supplerer JASPERS’ 
projektrådgivning ved at håndtere horisontale pro-
blemer i projektforberedelsesfasen, øge vidende-
lingsaktiviteter og sprede bedste praksis og erfa-
ring blandt JASPERS’ interessenter. 

Siden JASPERS blev oprettet i 2006, er 310 stør-
re JASPERS-støttede projekter blevet godkendt, 
som repræsenterer investeringer på næsten 
56,4 mia. EUR, heraf 17,4 mia. EUR i 2013.

I 2013 indgik Banken 

den tredje låneaftale 

siden 1996 med Lietuvos 

Geležinkeliai (LG), 

Litauens statsejede 

jernbaneselskab. EIB’s 

investeringer har ud over 

at støtte opførelsen af 

de transeuropæiske net 

også gjort det muligt 

at øge sikkerheden 

og effektiviteten samt 

reduceret emissioner. 

I 2013 stillede EIB følgende beløb til rådighed 

i Europa:

5,3 mia. EUR til sikker vejinfrastruktur 

3,6 mia. EUR til jernbaneprojekter

2,9 mia. EUR til bytransportprojekter

212 mio. EUR til maritim infrastruktur 

511 mio. EUR til lufttransportprojekter.



212013 Aktivitetsberetning

Opbygning af
strategisk infrastruktur

EIB er blandt hovedaktørerne inden for energifinansiering i Europa og spiller en 
stor rolle i arbejdet for at fremme sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig 
energi i hele verden.

Energi til 
en bæredygtig økonomi

I 2013 indgik vi låneaftaler til en værdi af 5,2 mia. 
EUR til projekter i Europa, som fremmer konkur-
rencedygtig og sikker energiforsyning. 

I maj undertegnede EIB sin første låneaftale 

med Nepal på 55 mio. EUR, som skal finansiere 

opførelse og drift af vandkraftværket i Tanahu, 

som vil give landet med akut mangel på 

elektricitet en ren og pålidelig elforsyning. 

EIB indgik aftale om et lån på 

140 mio. EUR til Elektrocieplownia 

Stalowa Wola i Polen til 

konstruktionen af et moderne 

gasturbinekraftværk med 

kombineret cyklus til forbedring 

af landets energiforsyning og 

forøgelse af konkurrencen på det 

nationale elmarked. 

Med hensyn til Bankens aktiviteter i energisektoren var 
den vigtigste udvikling i 2013 indførelsen af reviderede 
kriterier for energilångivningen på baggrund af en om-
fattende offentlig høring. Vi vil fokusere på finansiering 
af energieffektivitet, vedvarende energi, energinet og 
relateret forskning og innovation. Blandt de nye krite-
rier er strømlinede retningslinjer for långivning til ener-
gieffektivitetsprojekter for at øge samfinansieringen af 
nationale programmer for energieffektivitet. 

Vi har indført en ny emissionsstandard, som skal anven-
des i forbindelse med alle projekter inden for produkti-
on med fossile brændstoffer for at sortere investeringer 
fra, hvis CO2-emissioner overstiger en vis grænsevær-
di, der er fastsat på linje med EU’s og nationale græn-
seværdier. Det forventes, at gas fortsat vil være over-
gangsbrændstof under omstillingen til et system med 
lavemissionsenergi, og emissionsstandarden vil sikre, at 
långivningen begrænses til projekter, som yder et po-
sitivt bidrag til EU’s økonomiske vækst og er i overens-
stemmelse med EU’s klimapolitik.
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I følge Kommissionen kan det kræve investerin-
ger for helt op til 2 billioner EUR i Den Europæi-
ske Unions infrastruktur at opfylde 2020-må-

lene i disse sektorer. Projektobligationsinitiativet 
tager sigte på at sætte initiativtagere til godkendte 
infrastrukturprojekter, som regel private-offentlige 
partnerskaber, i stand til at tiltrække yderligere pri-
vat finansiering fra institutionelle investorer såsom 
forsikringsselskaber og pensionskasser.

For at teste projektobligationskonceptet blev der 
igangsat en pilotfase i 2013. Egnede projekter skal 
afsluttes finansielt inden udgangen af 2016.

Samarbejde 
giver resultater: projektobligationer

Europa 2020-initiativet med projektobligationer er Europa-Kommissionens og 
EIB’s fælles program, som gik i gang sidste år. Formålet er at stimulere 
kapitalmarkedsfinansiering til infrastruktur inden for sektorerne transport, 
energi og informations- og kommunikationsteknologi.

I Det Forenede Kongerige blev offshore-transmissionsforbindelsen Greater Gabbard 

landets første infrastrukturprojekt, som fik gavn af kreditforøgelsesinitiativet 

med projektobligationer. Der blev udstedt obligationer til en samlet værdi af 

305 mio. EUR til at støtte projektet, og EIB stillede en garanti på 45,8 mio. GBP til 

rådighed som kreditstøtte. 

Testfasen finansieres med 230 mio. EUR af EU’s 
budgetmidler fra uudnyttede budgetposter til ek-
sisterende programmer. Herved skulle EIB blive 
i stand til at stille finansiering for over 4 mia. EUR til 
infrastrukturprojekter til rådighed i de tre sektorer. 
De første to projektobligationsprojekter i Spanien 
og Det Forenede Kongerige har ikke alene vist, at 
markedskapaciteten er til stede, men også forde-
lene ved EIB’s deltagelse med hensyn til prisfast-
sættelsen og leveringen af store kapitalkrævende 
projekter.
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Opbygning af
strategisk infrastruktur

Intelligente byer – 
menneskets naturlige levested

Ca. 53 % af jordens befolkning bor i byområder, og statistikken viser 75 %, når 
man ser på EU alene. I 2030 vil mange lande i verden opleve, at ca. 90 % af 
befolkningen bor i byer. Byer er vores nye naturlige levested og må derfor blive 
mere intelligente for at kunne rumme denne tilstrømning.

I 2013 investerede EIB 4,2 mia. EUR i 

projekter inden for byudvikling, byfornyelse 

og sundhedspleje. Banken har gennem 

det seneste år bidraget til finansieringen af 

opførelsen eller moderniseringen af:

7 metroprojekter 

2 bybaneprojekter

5 sporvognsprojekter

I Det Forenede Kongerige blev Nord West 

Evergreen Fund oprettet under JESSICA. Denne 

byudviklingsfond er målrettet mod oprydning 

af brownfieldområder, ny bebyggelse og 

istandsættelse af ubrugelige arealer med henblik 

på at skabe arbejdspladser. 

I juni støttede vi udviklingen af boliger til 

overkommelige priser i samfund i Afrika 

syd fra Sahara med et lån på 15 mio. EUR 

til den specialiserede institution for 

udviklingsfinansiering, Shelter Afrique. 

Finansieringsinstitutionen vil yde EIB-

sikrede lån til lokale byggeentreprenører til 

opførelse af godkendte boligbebyggelser 

til overkommelige priser og med rent vand, 

kloakering, elektricitet og veje. 

J ESSICA (Joint European Support for Sustaina-
ble Investment in City Areas) samler Euro-
pa-Kommissionens, EIB’s og Europarådets 

Udviklingsbanks ekspertise og finansieringskapa-
citet under ét. Med udvikling af byudviklingsfon-
de hjælper JESSICA myndighederne med at bruge 
EU’s strukturfonde til at gøre dem indtægtsska-
bende. Ved udgangen af 2013 havde JESSICA ind-
gået aftaler om i alt 18 holdingfonde til en værdi 
af 1,76 mia. EUR. Endvidere var der udviklet i alt 
42 byudviklingsfonde til en værdi af 1,56 mia. EUR 
og bestilt 82 evalueringsundersøgelser.

2 letbaneprojekter 

4 byvejnet
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Bæredygtig handling
beskytter klimaet

I 2013 skete der store fremskridt inden for EIB’s 
klimaaktiviteter. Klimaprojekter repræsentere-
de 27 % af vores samlede udlånsportefølje og 

styrkede vores overbevisning om, at man ved at 
betragte klimaindsatsen gennem økonomiske og 
sociale briller kan bidrage til at sikre en bæredyg-
tig vækst og varig beskæftigelse. 

Vi offentliggjorde EIB’s klimaerklæring, som be-
skriver vores klimamål og -strategier. Endvidere 
bekræftede vi med revisionen af vores miljø- og 
sociale håndbog endnu en gang vores forpligtel-
se til at integrere miljøhensyn og sociale hensyn i 
alle EIB-finansierede projekter til gavn for menne-
sker, planet og overskud.

Bæredygtig handling 
beskytter klimaet
 
Videnskabens bekræftelser af klimaforandringerne er utvetydige – hyppigere 
naturkatastrofer, højere temperaturer og stigende havniveauer er blot nogle af 
indikatorerne. De indebærer alle betydelige risici for den økonomiske udvikling, og 
fødevare- og vandforsyningerne er mest berørt. EIB er en af verdens førende kræfter 
inden for klimafinansiering med støtte til en global lavemissions- og klimaresistent 
vækst og som katalysator af finansiering til klimainvesteringer. 

Klimaet: højdepunkter i 2013

•	 Klimaprojekter repræsenterer 27 % af EIB’s udlånsportefølje

•	 214 mio. EUR til innovativ klimafinansie ing via syv 
klimafonde

•	 Rekordstor udstedelse af klimabevidsthedsobligationer – 
1,4 mia. EUR ved årets udgang

•	 Lancering af EIB’s klimaerklæring

•	 Revision af EIB’s miljø- og sociale håndbog

i støtte til klimaindsatsen
på verdensplan

19mia.EUR
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Ved vurderingen af et projekt, der præsenteres for EIB med henblik på 
finansiering, tages der altid både miljøhensyn og sociale hensyn. Der anvendes 
10 miljø- og sociale standarder, som bidrager til at vurdere projektets virkninger 
og reducere risiciene. Disse standarder gør det muligt for vores kunder at 
forbedre deres resultater ved at anvende en miljømæssigt og socialt sund 
praksis, gennemsigtighed og ansvarlighed. 

E IB er den eneste finansielle institution, der 
har opstillet miljømæssige og sociale kriterier 
som disse. I nogle tilfælde er vores standarder 

højere end i de relevante EU-direktiver, bl.a. ved-
rørende biodiversitet. Revisionen af Bankens mil-
jø- og sociale håndbog har også gjort vores stan-
darder med hensyn til menneskerettigheder og 
arbejdskraft mere tydelige.

I forbindelse med vores CO2-fodsporsevaluering 
skønner og rapporterer vi drivhusgasemissionerne 
fra projekter, hvor emissionerne forventes at være 
signifikante, dvs. hvor de ligger over en af eller 
begge disse maksimumgrænser:

•		absolutte	emissioner	(faktiske	emissioner	fra	pro-
jektet) > 100 000 t CO2-ækvivalenter/år for et stan-
dardår i projektets aktiviteter

og/eller
•		relative	emissioner	 (skønnede	stigninger	eller	re-

duktioner i emissioner i forhold til det forventede 
alternativ) > 20 000 t CO2-ækvivalenter/år. 

Kernen i vores fodaftryksvurdering er de abso-
lutte emissioner fra de enkelte projekter. Selv om 

Klimahensyn 
er et fast element

En af de allervigtigste klimaprioriteringer er 

beskyttelsen af natur og dyreliv. I 2013 indgik 

vi en aftale om et lån på 72,24 mio. USD til 

Tafila vindmøllepark i Jordan, som bliver 

opført langs den østafrikanske fugletrækrute. 

Vores miljøeksperter arbejdede sammen med 

projektinitiativtageren om gennemførelsen af 

et overvågningsprogram, så vindmølleparkens 

funktion tilpasses, og trækfuglene bliver 

beskyttet. 

EIB støtter klimaprojekter med positive sociale resultater, som forstærker 

deres virkninger yderligere. Et vand- og kloakeringsprojekt i Nicaragua 

modtog et EIB-lån på 60 mio. EUR, som vil bidrage til at mindske 

forureningen og forbedre kvaliteten af befolkningens vandforsyning.

emissionsreduktioner og -stigninger vurderes 
og rapporteres og giver os en vigtig indikation af 
emissionerne sammenlignet med andre teknolo-
gier eller projekter, anser vi et projekts absolutte 
emissioner for at være et grundlæggende element, 
da det er dem, der i sidste ende påvirker vores kli-
ma. Resultatet af EIB’s CO2-fodsporsevaluering er 
indeholdt i bæredygtighedsrapporten for 2013.
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Bæredygtig handling
beskytter klimaet

Det, som først og fremmest ligger til grund for bekæmpelsen af klimaforandringer, 
er kravet om at reducere emissioner. Hvis der ikke gøres en indsats for at reducere 
emissionerne, vil vi få en global temperaturstigning på 6,4 °C i dette århundrede. 
For at projekter til afbødning af klimaforandringer skal lykkes, kræver de både 
incitamenter – ofte politiske eller finansielle – og innovation. 

E IB imødekommer alle disse krav. Som EU’s 
bank overholder vi EU’s politik, der begunsti-
ger projekter til afbødning af klimaforandrin-

ger frem for de mindre bæredygtige alternativer. 
Som katalysator for bæredygtig finansiering frem-
mer vi tilstrømningen af kapital til afbødningspro-
jekter. Og som en af verdens førende aktører inden 
for finansiering af innovation fremmer vi udviklin-
gen af banebrydende teknologi, som kan forbedre 
afbødningen.

I 2013 blev der afsat 17,8 mia. EUR til projekter til 
afbødning af klimaforandringer. 

Reduktion af
fremtidig forringelse

Vi støttede den tyske Butendiek offshore- 

vindmøllepark med et lån på 450 mio. EUR. Det  

ambitiøse projekt til 1,4 mia. EUR vil med dets 

80 turbiner have en samlet produktionskapaci-

tet på 288 megawatt. Projektet gav os  

lejlighed til at støtte en fremspirende teknologi  

inden for vedvarende energi og hjælpe med at 

nå EU’s mål og Tysklands egne mål med hensyn 

til vedvarende energi.

Afbødning
17,8 mia. EUR

	 Vedvarende energi 6,4
	 Energieffektivitet 2,2
	 Forskning, udvikling og innovation 2,5
	 Bæredygtig transport 6,2
	 Andet 0,5

I oktober tog Metz i Frankrig Mettis i brug. Mettis 

er et net af busbaner og meget økonomiske 

busser, som havde fået et EIB-lån på 80 mio. EUR. 

De nye busser vil betyde en reduktion af CO2-

emissioner på i gennemsnit 1,53 t på alle 

almindelige hverdage og 374 t årligt. 
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E t af de vigtigste kendetegn ved EU’s tilpas-
ningsstrategi, som blev lanceret i april 2013, 
er viljen til at koordinere indsatsen og ud-

veksle oplysninger mellem medlemsstaterne. Med 
vores globale perspektiv på klimaspørgsmål er EIB 
forkæmper for denne tilgang. I 2013 var vores lån-
givning til tilpasning kendetegnet af den langsig-
tede strategi, som er målrettet store projekter, hvis 
positive virkninger bør vare længere end Bankens 
finansiering.

I 2013 blev der afsat 1,2 mia. EUR til projekter til til-
pasning til klimaforandringer.

Tilpasning og 
modstandsdygtighed

Klimaforandringer forventes at få betydelige konsekvenser for en lang række 
økonomiske sektorer. Selv om nogle af konsekvenserne kan dæmpes med 
afbødende foranstaltninger, er det ikke længere muligt at undgå en vis grad af 
klimaforandring. Derfor er tilpasning et vigtigt element i klimaindsatsen.

Banken ydede det andet lån på 450 mio. EUR til 

et af Tysklands største miljøprojekter, nemlig 

genopretningen af floden Emscher i Nordrhein-

Westfalen. Vores lån samfinansierer 

Emschergenossenschafts investeringsprogram 

for 2014-2016, som skal rette op på 

forringelsen af det naturlige levested, som 

skyldes mange års sværindustri. Projektet har 

også en positiv effekt på beskæftigelsen, da 

det sikrer 3 700 arbejdspladser i regionen.

I december bekræftede et andet lån på 

150 mio. EUR endnu en gang vores støtte 

til skovgenopretning og -plantning samt 

erosionsbekæmpelse i Tyrkiet. Ud over 

projektets miljømæssige værdi skabte 

skovplantningsprojektet også arbejdspladser 

til 6 500 landsbyboere. Genopretning af 

skove er også med til at opfylde energibehov 

i områder, hvor brænde fra statsskove er den 

vigtigste energikilde. 
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Bæredygtig handling
beskytter klimaet

Innovativ 
finansiering til gavn for klimaet 

Ud over de mere traditionelle finansieringsprodukter tilbyder EIB en række 
innovative klimafinansieringsinstrumenter kombineret med teknisk og finansiel 
rådgivning. 

I 2013 støttede Banken syv klimaspecifikke 
gælds- og egenkapitalfonde med en samlet in-
vesteringsvolumen på 214 mio. EUR. Desuden 

fortsatte vi forvaltningen af andre stærkt strategi-
ske fonde og initiativer, bl.a. den succesfulde fond 
GEEREF, der tilvejebringer global risikovillig kapi-
tal via private investeringer i projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi i udvik-
lingslande og overgangsøkonomier. GEEREF går 
ind i en ny udviklingsfase i 2014, hvor den får den 
første tilførsel af private midler.

2013 var året, hvor EIB tog det første skridt med 
hensyn til bæredygtigt landbrug. Denne udvikling 

Vi foretog vores første investering nogen sinde, 

på i alt 15 mio. EUR, i en REDD+-fond (Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation), som er en markedsbaseret FN-støttet 

mekanisme, der har til formål at beskytte skove 

og støtte deres rolle i strategier til afbødning af 

klimaforandringer ved at sætte beløb på den værdi, 

der er i at bevare dem. Althelia-fonden vil investere 

i omkring 20 projekter over hele verden med særligt 

fokus på Afrika og Latinamerika. 

Banken indgik desuden aftale om en lille, men vigtig 

investering i biodiversitetsfonden EcoEnterprises II. 

Vi afgav tilsagn om 6 mio. USD til fonden, som stiller 

mezzaninfinansiering og egenkapital til rådighed for 

at støtte virksomheder, der tilgodeser biodiversitet 

gennem bæredygtig anvendelse af naturressourcer. 

Fonden vil fokusere på Latinamerika, hvor 

nogle af verdens rigeste regioner, set ud fra en 

biodiversitetssynsvinkel, findes.

afspejledes i vores klimafinansieringsinvesteringer, 
hvor skovbrugs- og biodiversitetsfonde var vigtige 
modtagere.

Partnerskaber er også særdeles vigtige i bestræ-
belserne på at fremme innovation i klimafinansie-
ringen. Vi samarbejder med Europa-Kommissionen 
om en række klimamekanismer. Endvidere udvikler 
vi partnerskaber med andre store finansieringsin-
stitutioner såsom De Forenede Nationers Miljøpro-
gram (United Nations Environment Programme, 
UNEP) for at øge vores bidrag til initiativet ”bære-
dygtig energi for alle” (Sustainable Energy for All, 
SE4All).



EU 
Samlet långivning på 64 mia. EUR

Vækst og beskæftigelse – forsyner Europas 
ungdom med kompetencer for fremtiden 
 
 
EFTA og udvidelseslande

Samlet långivning på 3,1 mia. EUR 

En stor EIB-investering bliver til en 
fungerende realitet med indvielsen af 
Bosporustunnel-projektet.
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Stimulering af vækst inden og 
uden for EU’s grænser
 
EIB har aktiviteter i ca. 160 lande over hele verden. 
Under krisen havde EIB især fokus på at yde specifik støtte til lande og regioner 
i EU’s 28 lande, som oplever begrænset adgang til kapitalmarkederne, ved hjælp af 
vores øgede långivningskapacitet – det direkte resultat af det udvidede mandat fra 
styrelsesrådet, hvis medlemmer repræsenterer medlemsstaterne. Långivningen 
uden for EU understøtter EIB’s støtte til EU’s udenrigspolitiske prioriteter via 
langsigtede investeringer. Vi fokuserer på udviklingen af den lokale private sektor, 
på social og økonomisk infrastruktur og afbødning af klimaforandringer samt 
støtter udenlandske direkte investeringer.



Østlige nabolande og Centralasien (ENCA) 
samt Rusland

Samlet långivning på 1,8 mia. EUR

EIB var med til at arrangere en konference 
for det østlige partnerskab, hvor der blev 
drøftet politiske og forretningsmæssige 
forbindelser til EU.

FEMIP

Samlet långivning på 583 mio. EUR 

Fortsat støtte til udviklingen af den lokale 
private sektor i Middelhavsområdet under 
den politiske krise.

Asien og Latinamerika

Samlet långivning på 1,2 mia. EUR 

Aftale indgået med Nepal i 2012, som 
godkendte kommende EIB-virksomhed. Den 
første låneaftale med Nepal om støtte til 
vedvarende energi indgået i 2013.

AVS, OLT og Sydafrika 

Samlet långivning på 988 mio. EUR 

50-års-jubilæum for EIB’s forretninger 
i AVS-landene.
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Stimulering af vækst i  
og uden for EU



D e 28 EU-medlemsstater er EIB’s ejere. De teg-
ner hver en andel i Bankens kapital i forhold 
til deres økonomiske vægt ved tiltrædel-

sen. EIB står således i sidste ende til ansvar over for 
medlemsstaternes regeringer.

EIB er dog finansielt autonom og optager lån på in-
ternationale kapitalmarkeder til finansiering af for-
retninger. Vores finansielle styrke skyldes kvalite-
ten af vores aktiver, en solid støtte fra vores ejere, 
en sund virksomhedsledelse, forsigtig risikostyring, 
vedvarende rentabilitet og en stærk likviditet. 

Ved udgangen af 2013 øgedes Bankens kapital-
grundlag til 28,7 % fra 23,1 % ved årets begyndel-
se, primært takket været indbetalt kapital fra ejer-
ne. Til grund herfor ligger den historiske beslutning, 
som Bankens ejere traf i 2012, om en reel fordob-
ling af vores indbetalte kapital med en forhøjelse 
på 10 mia. EUR, som gør det muligt at øge vores 

Forretningerne understøttes 
af finansiel styrke
 
EIB er verdens største multilaterale låntager og långiver. I 2013 rejste vi 72 mia. EUR 
på de internationale kapitalmarkeder. Vi udnytter vores finansielle styrke til at låne til 
attraktive priser og giver disse fordele videre til økonomisk holdbare projekter, som 
fremmer EU’s politiske mål. 
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EIB’s obligationsemissioner 
fordelt på region:

	 Europa 63 %
	 Asien 27 %
	 Amerika 7 %
	 Mellemøsten og Afrika 3 %



långivning med op til 60 mia. EUR over en 3-årig 
periode som en del af EU’s fælles respons på krisen.

Aktivkvaliteten var fortsat stærk med en procent-
del af værdiforringede lån på næsten nul (0,2 %) ud 
af den samlede udlånsportefølje ultimo året. Net-
tooverskuddet udgjorde 2,5 mia. EUR, hvilket sva-
rer til det foregående år.

Disse stærke finansielle egenskaber er i fællesskab 
med til at sikre, at Banken fortsat nyder godt af en 
fremragende kreditværdighed og kan rejse midler 
på meget attraktive vilkår. Som en institution, der 
ikke har til formål at maksimere sit overskud, giver 
Banken disse gunstige vilkår videre til kunderne, 
når de optager lån. 

2013 var et godt år, hvad angår låntagning. Finan-
sieringsprogrammet på 70 mia. EUR var gennemført 

Verdens største grønne obligation
I juli udstedte vi en klimabevidsthedsobligation på 650 mio. EUR – den største nogen sinde. Denne 
obligation blev efterfølgende øget til 1,15 mia. EUR ultimo året, hvilket gjorde det til den største obligation 
fra en supranational låntager på det grønne obligationsmarked. Obligationsudstedelsen skabte en 
stærk efterspørgsel blandt en række investorer, som var tiltrukket af transaktionens bæredygtige 
egenskaber, og bidrog til udviklingen af det socialt ansvarlige investeringsmarked. 

ved udgangen af oktober. Imidlertid var vi fortsat 
aktive på markedet frem til nytår og gennemførte 
et af vores største finansieringsprogrammer nogen 
sinde, på 72,1 mia. EUR. 

Banken rejser sine midler globalt og tiltrækker in-
vesteringer fra både i og uden for EU. Som sådan er 
den et vigtigt redskab til at kanalisere investeringer 
ind i EU fra lande uden for EU.

2013 var også et vigtigt år for klimabevidstheds-
obligationerne, et socialt ansvarligt investerings-
produkt, som er tilpasset investorernes behov. De 
midler, som rejses med klimabevidsthedsobligatio-
ner, er øremærket til udbetalinger til EIB’s klimalån-
givningsprojekter inden for vedvarende energi og 
energieffektivitet, som støtter EU’s mål med hen-
syn til en lavemissions- og klimarobust vækst på 
globalt plan.
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Forretningerne understøttes
af finansiel styrke



E IB er både et EU-organ, som står til ansvar 
over for medlemsstaterne, og en bank, som 
følger bedste praksis i den offentlige og pri-

vate sektor med hensyn til beslutningstagning, 
ledelse og kontrolprocedurer. Banken har tre be-
sluttende organer: styrelsesrådet på ministerplan, 
bestyrelsen bestående af medlemmer, som ikke 
har deres faste gang i Banken, og som er udpeget 
af de enkelte medlemsstater, og direktionen, EIB’s 
interne besluttende organ, der har EIB’s formand i 

forsædet. Den interne kontrol af Bankens forretnin-
ger udføres af det uafhængige revisionsudvalg. 

Styrelsesrådet består af ministre fra hver af de 28 
medlemsstater, sædvanligvis finansministrene. 
Det holder møde en gang om året, hvor det opstil-
ler retningslinjer for Bankens kreditpolitik og god-
kender balancen og årsregnskabet. Det træffer 
beslutning om kapitalforhøjelser og om Bankens 
deltagelse i finansieringer uden for EU. Desuden 

EIB’s ledelsesstruktur:

EIB’s ledelse
 
EIB er en offentlig bank, som ejes af EU’s 28 medlemsstater. Vores ledelsesstruktur 
sikrer, at Banken er ansvarlig, at dens forretninger udføres behørigt, og at den 
effektivt fremmer bæredygtig vækst og beskæftigelse gennem alle vores aktiviteter.
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 Ejerne  De 28 EU-medlemsstater

 Styrelsesrådet  Ministre i medlemsstaterne 

 Bestyrelsen 

 Direktionen
 Revisionsudvalget

- Formanden
- 8 næstformænd

Udpeget af 
medlemsstaterne



udnævner det medlemmerne af bestyrelsen, direk-
tionen og revisionsudvalget. 

Bestyrelsen er det organ, som har det sidste ord 
vedrørende alle lån, låntagningsprogrammer og 
andre finansieringsanliggender som f.eks. udste-
delse af garantier. Det holder møde 10 gange om 
året for at sikre, at Bankens forretninger udføres 
behørigt i overensstemmelse med EU-traktaterne, 
Bankens egne vedtægter samt styrelsesrådets al-
mindelige retningslinjer.

Bestyrelsen består af 29 medlemmer, idet de 28 
medlemsstater og Europa-Kommissionen udpe-
ger et medlem hver. Desuden er der 19 supple-
anter. Med henblik på at øge bestyrelsens faglige 
ekspertise kan bestyrelsen ved selvsupplering des-
uden udvides med seks eksperter (tre medlemmer 
og tre suppleanter), der deltager i bestyrelsens mø-
der som rådgivere uden stemmeret. Medmindre 
andet er fastsat i vedtægterne, træffes beslutnin-
ger med et flertal, der repræsenterer mindst 50 % 
af medlemsstaternes tegnede kapital samt mindst 
en tredjedel af de stemmeberettigede medlem-
mer. Bankens formand, Werner Hoyer, er ligeledes 
formand for bestyrelsen uden stemmeret.

Direktionen er Bankens interne udøvende organ. 
Den fører tilsyn med Bankens løbende forretninger, 

ligesom den forbereder og drager omsorg for ud-
førelsen af bestyrelsens beslutninger. Den holder 
møde en gang om ugen. Direktionen arbejder un-
der formanden for Bankens ledelse og bestyrelsens 
kontrol. De øvrige otte medlemmer er EIB’s næst-
formænd. Medlemmerne udnævnes for et tidsrum 
af op til seks år, der kan fornys, og er kun ansvar-
lige over for Banken. De fire største ejere – Frankrig, 
Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige – har 
fast plads i direktionen. 

Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der 
er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det 
er ansvarligt for revisionen af Bankens regnska-
ber, og efterprøver om aktiviteterne er i overens-
stemmelse med bedste bankpraksis. Revisions-
udvalgets erklæringer forelægges styrelsesrådet 
sammen med bestyrelsens årsberetning. Udval-
get består af seks medlemmer, der udnævnes for 
et tidsrum af seks regnskabsår i træk, som ikke 
kan fornys. 

Den Europæiske Investeringsfond er en del af EIB-
Gruppen. EIF ejes af Den Europæiske Investerings-
bank, Europa-Kommissionen og en bred vifte af 
offentlige og private banker og finansielle institu-
tioner. EIF’s bestyrelse har syv medlemmer, herun-
der to næstformænd i EIB, Dario Scannapieco (be-
styrelsesformand) og Pim Van Ballekom.

Medlemmerne af direktionen fra venstre mod højre: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer, 

Jonathan Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer og Mihai Tănăsescu.
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