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DETTA INNEHÅLLER VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
När vi ställs inför helt nya kriser och omfattande behov är det meningslöst att hålla fast vid business
as usual. Det behövs en innovativ åtgärd. Den måste erbjuda nya lösningar som pekar mot en
annorlunda framtid.
Under 2021 ställdes Europeiska investeringsbanken inför två stora hot, klimatkrisen och
coronaviruspandemin, samtidigt som utvecklingsutmaningarna blev mer akuta. EU:s bank
hanterade dessa faror genom hårt tankearbete och snabba åtgärder – i nya riktningar.
Det kunde handla om att investera i ett innovativt företag. Eller att skapa ett innovativt finansiellt
verktyg för att överbrygga krisperioden för företag som var sunda innan pandemin slog till. Men
den första tanken var alltid hur situationen skulle angripas på ett annorlunda och effektivare sätt –
hur en ny väg kunde anläggas som leder till en hållbar, grön och inkluderande framtid.
I den här verksamhetsberättelsen redogör vi för vår snabba insats mot covid-19-krisen
genom den unika europeiska garantifonden, men också om vårt stöd till hälso- och
sjukvårdsföretag som arbetar med botemedel och behandlingar mot sjukdomen.
Verksamhetsberättelsen illustrerar omfattningen av vårt stöd till företag som flyttar
fram gränserna för klimatåtgärder – ibland ända ut i yttre rymden. Den visar också på
vårt engagemang för en bättre framtid för alla européer genom våra
sammanhållningsinvesteringar och för alla medborgare i världen genom vårt
utvecklingsarbete.
Innovation är framtidens ramverk. I verksamhetsberättelsens tre huvudavsnitt berättar vi vilken
slags framtid vi vill bygga. Det ska bli en hälsosam värld. En grön värld. En inkluderande värld.
I återstoden av rapporten ges bakgrunden till dessa investeringar. Från vår presidents
strategiska tänkande i förordet till uppgifterna om bankens ut- och upplåning samt framåtblickandet
på det kommande året i höjdpunkterna i gruppens verksamhetsplan.
I verksamhetsberättelsen berättas om ett viktigt finansinstitut vars ambition är att hjälpa
till att lösa de problem vi nu möter – med inspiration från en vision om en hälsosam, grön
och inkluderande framtid.
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FÖRORD

E

uropeiska investeringsbanksgruppen har stått i frontlinjen för Europeiska unionens globala
hantering av covid-19-pandemin. Vi har bemött en exceptionell situation med omedelbara och
flexibla åtgärder. Från brådskande stöd för små och medelstora företag och innovativa start up-företag
till finansiering av vacciner och hälsovårdsprojekt inom den offentliga sektorn har vi levererat.
EIB-gruppen har frigjort investeringar i en extremt osäker situation. Vår europeiska garantifond har tryggat
kanaler för öppna krediter till många projekt som föreföll för riskfyllda för de kommersiella bankerna mitt
under krisen. Vår ekonomiska forskning visar att det här stödet har bidragit till att rädda företag från allvarliga
nedskärningar i investeringar. I stället har de kunnat fortsätta med investeringar i exempelvis digitalisering
som innebar att de kunde anpassa sig till krisen. Vår massiva finansiering av biovetenskap och hälsa, som
knappast kan vara viktigare än nu, innefattar ett antal projekt som stöds av dessa instrument.
Framåt är vi fast beslutna att fortsätta att använda riskdelningsinstrument och konsekvent tillämpa
detta kraftfulla verktyg på andra projekt med stort socialt och ekonomiskt mervärde.
Covid-19 är knappast den enda stora utmaning som världen står inför. Klimatkrisen blir allt allvarligare och
som EU:s klimatbank befinner vi oss i framkant av EU:s ansträngningar för att bli koldioxidneutrala. Vi har
förbundit oss att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet före
detta årtiondes slut. Stora delar av den investeringen måste gälla innovation: vi står inför en exceptionell
utmaning och måste bemöta den med nya kommersiella idéer. Vår färdplan för klimatbanken inleddes
2021 och gjorde oss till den första multilaterala utvecklingsbanken vars finansiering fullt ut
överensstämmer med målen i Parisavtalet. Det innefattar ett fullständigt stopp för stöd till orenade
energiprojekt inom fossila bränslen, inklusive naturgas. Vår nya anpassningsplan som aviserades vid
COP26 innefattar åtgärder som bygger på färdplanen och vi introducerade ett ramverk för att säkerställa
att våra samarbetspartner vidtar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inom sin verksamhet. Inom
klimatåtgärder har vi utvidgat verksamheten bortom vår primära roll med att finansiera ny och mogen
teknik och positionerat banken också som ett kunskapscentrum som hela marknader kan utnyttja. Detta
är självklart i våra samarbeten, som partnerskapet med Europeiska kommissionen och Bill Gates
Breakthrough Energy Catalyst, som stöder grön teknik för utveckling i hela världen.
Sanningen om klimatkrisen är att samtidigt som vissa länder ställs inför allvarligare hot än andra är vi alla i
dag övergångsekonomier. Tillsammans måste vi eftersträva de innovationer som gör våra ekonomier
gröna. Och vi måste försäkra oss om att övergången är rättvis. Under 2021 ökade vi vårt utvecklingsarbete
och inrättade ett nytt regionkontor i Nairobi, samtidigt som vi färdigställde strukturen för EIB Global, vårt
nya direktorat för utveckling som inleder sin verksamhet under 2022. Vi exporterar effektivt europeisk
teknik och know-how till övriga världen, vilket är unikt bland multilaterala utvecklingsbanker. Det ger en
möjlighet till utveckling som elegant hoppar över de förorenande stadierna i industriell tillväxt och går
direkt till en grön och ren ekonomi. Våra projektexperter ser till att allt som vi finansierar är hållbart – och
vi kommer inte att ändra den affärsmodellen. När G7-ledarna i december identifierade vilken typ av
förändring som krävs för att modernisera infrastruktur och hjälpa utvecklingsländerna att hitta de biljoner
som krävs i finansiering för att hantera framtida utmaningar, framhölls i deras uttalanden faktiskt fler
projekt som Europeiska investeringsbanken är involverad i än något annat internationellt finansinstitut.

6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Sanningen om klimatkrisen är att samtidigt som vissa
“
länder ställs inför allvarligare hot än andra är vi alla i dag

övergångsekonomier. Tillsammans måste vi eftersträva de
innovationer som gör våra ekonomier gröna. Och vi måste
försäkra oss om att övergången är rättvis.

”

Vårt utvecklingsdirektorat kommer att hjälpa oss att förbättras till och med inom detta imponerande
område, med mer lokal personal för att utveckla nya projekt och genomföra dem. Som en av de
största bidragsgivarna till Team Europe ser vi fram emot att delta i Europeiska kommissionens Global
Gateway om 300 miljarder euro för att främja den typ av infrastruktur världen runt som ska säkra
Europas självständighet och oberoende. Med 75 procent fler patent på området gröna, digitala
tekniker än USA och fyra gånger så många som Kina är Europeiska unionen världsledande och kan
dela med sig av expertkunskaper inom områden som förnybar energi, klimatanpassning,
översvämningskontroll, avancerade verktyg för väderprognoser, motståndskraftig infrastruktur
med mera.
Europeiska investeringsbanken är viktig för den omvandling av företag och samhälle som krävs för att
möta våra aktuella utmaningar. För att skapa en hållbar värld måste vi alla upptäcka våra nya bästa jag.
För varje innovativ satsning som vi finansierar bidrar Europeiska investeringsbanken till att göra det
målet nåbart.
Werner Hoyer
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HÖJDPUNKTER UNDER 2021

EIB-GRUPPEN
TOTALT ANTAL
TECKNADE
TRANSAKTIONER
RELATERADE
TILL COVID-19

33,26 md €

EUROPEISKA
INVESTERINGSBANKENS

VERKSAMHET 2021

51,3 md €
4,5 md €

TECKNADE TRANSAKTIONER
Europeiska unionen
Utanför EU

57,9 md €
7,5 md €

UTBETALADE LÅN
Europeiska unionen
Utanför EU

35,3 md €
6,3 md €

UPPLÅNADE MEDEL
(FÖRE SWAPPAR)

Huvudvalutor (€, £, $)
Andra valutor

Europeiska investeringsfonden (EIF), som ingår
i EIB-gruppen, är specialiserad på riskfinansiering
för att stödja mikroföretag samt små och
medelstora företag och stimulerar tillväxt och
innovation i hela Europa. EIF tillhandahåller
finansiering och expertis för bärkraftiga och
hållbara investeringar och garantitransaktioner.
Bland EIF:s aktieägare finns EIB, Europeiska
kommissionen, offentliga och privata banker
samt finansinstitut.
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55,8 md €

GODKÄNDA PROJEKT
Europeiska unionen
Utanför EU

65,4 md €

41,6 md €
55,2 md €

48,4 md €
6,8 md €

EUROPEISKA
INVESTERINGSFONDENS

VERKSAMHET 2021
TECKNADE
TRANSAKTIONER
Eget kapital
Garantier
Inkluderande finansiering

30,5 md €
5,2 md €
25,1 md €
0,2 md €

EIB:S PÅVERKAN
11 400 MW
99,7% från

82 200 km

431 000

4,5 miljoner

Antal små och medelstora
företag/medelstora börsnoterade
företag som erhållit stöd*

Antal arbetstillfällen som bibehållits
i små och medelstora företag/
medelstora börsnoterade företag*

Kapacitet
för elproduktion

Installerade/uppgraderade
kraftledningar

8,1 miljoner

163 000

6,8 miljoner

3,5 miljoner

Hushåll som kan få el

Hushåll i nya eller renoverade
energieffektiva bostäder

Nya abonnenter
med tillgång till 5G

Hushåll med fast
fiberuppkoppling

94,3 miljoner

12 miljoner

10 miljoner

3,8 miljoner

Antal personer som har tillgång
till förbättrad infrastruktur

Antal personer som har tillgång till
ett nytt system för avfallsinsamling

Antal personer som fått
renare dricksvatten

Antal personer med förbättrade
sanitära förhållanden

826 000

6 300

346 miljoner

170 000

Antal personer med lägre risk
för översvämning

Inköpt eller moderniserat
rullande materiel

Ytterligare resor som gjorts med
EIB-finansierad kollektivtrafik

Studenter vid utbildningsinstitutioner
som åtnjuter finansiering från EIB

783 miljoner

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

förnybar
energi

Siffrorna är förväntade resultat av finansierade nya transaktioner som tecknats 2021 för
första gången, baserat på tillgängliga uppgifter på det här stadiet. Alla siffror är oreviderade
och preliminära.
*Siffrorna gäller små och medelstora företag/medelstora börsnoterade företag som erhöll stöd
från EIB under 2021 eller från EIF mellan oktober 2020 och september 2021 som ett resultat av
transaktioner som tecknats med mellanhänder fram till slutet av 2021.
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EIB-GRUPPEN I DITT LAND
DANMARK
1,34 md €

NEDERLÄNDERNA

IRLAND
1,14 md €

0,41% av BNP

2,80 md €

0,27% av BNP

0,33% av BNP

BELGIEN
3,42 md €

0,69% av BNP

LUXEMBURG
0,97 md €

1,39% av BNP

FRANKRIKE
13,92 md €

FLERA EU-LÄNDER
0,90 md €

PORTUGAL
5,32 md €

2,52% av BNP

SPANIEN
12,77 md €

Mörkare färg innebär större investering i procent av BNP.
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1,07% av BNP

0,56% av BNP

FINLAND
3,01 md €

SVERIGE
2,47 md €

1,21% av BNP

ESTLAND

0,47% av BNP

0,35 md €

1,16% av BNP

LETTLAND
0,11 md €

0,35% av BNP

LITAUEN
0,45 md €

0,84% av BNP

POLEN
6,50 md €

TYSKLAND
5,50 md €

1,16% av BNP

0,16% av BNP

TJECKIEN
1,26 md €

0,53% av BNP

SLOVAKIEN
0,47 md €

ÖSTERRIKE
1,56 md €

0,39% av BNP

UNGERN
0,89 md €

SLOVENIEN
0,26 md €

KROATIEN

0,51% av BNP

0,76 md €

0,59% av BNP

RUMÄNIEN
0,91 md €

0,38% av BNP

1,37% av BNP

BULGARIEN

ITALIEN
13,53 md €

0,48% av BNP

0,95 md €

0,76% av BNP

1,43% av BNP

GREKLAND
4,77 md €

2,70% av BNP

0,30 md €

CYPERN

MALTA
0,11 md €

1,30% av BNP

0,80% av BNP
11

EIB I VÄRLDEN

UTVIDGNINGS- OCH
EFTALÄNDERNA
1,37 miljarder €
FÖRENADE
KUNGARIKET
0,37 miljarder €
SÖDRA
GRANNLÄNDERNA
2,03 miljarder €

AVS-LÄNDERNA,
ULT‑LÄNDERNA OCH
SYDAFRIKA
2,15 miljarder €
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ÖSTRA
GRANNLÄNDERNA
0,67 miljarder €

ASIEN OCH NORD- OCH
LATINAMERIKA
1,54 miljarder €

Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen
AVS: Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
ULT: Utomeuropeiska länder och territorier
Europeiska investeringsbanken stöder inte, godkänner inte och dömer inte den rättsliga statusen avseende någon av de territorier, gränser, färger, namn eller uppgifter som anges på kartan.
Till följd av EU:s sanktioner mot Syrien i november 2011 avbröt EIB all utlånings- och rådgivningsverksamhet i landet. EIB ingår dock i huvudgivargruppen för Syrien som övervakar situationen under
EU:s och FN:s gemensamma ledning.
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EN SUND VÄRLD

“

Covid-19-krisen saknar motstycke. Men den europeiska garantifonden har också varit mer än
business as usual. Den har arbetat okonventionellt när det gäller omfattning, tidsgränser och
underliggande instrument men också när det gäller styrning, med en bidragsgivarkommitté som
företräder de deltagande medlemsstaterna som garanter. I likhet med själva viruset tar inte de
ekonomiska effekterna hänsyn till nationsgränserna. Stöd till företag som påverkats av de
ekonomiska efterdyningarna kan vara effektivare när det når bortom enskilda länder.
Ioanna-Victoria Kyritsi, chef för Europeiska garantifondens enhet för genomförande, EIB

”

“

Biovetenskap är en avgörande lösning för brådskande globala behov. Europeiska
investeringsbanken har direkt stöttat 80 mycket innovativa projekt vid europeiska biotech- eller
medtechföretag som befinner sig i ett tidigt stadium, till ett belopp av mer än 2 miljarder euro,
från nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar och infektionssjukdomar och immunonkologiska
behandlingar till utveckling av exakta kirurgiska implantat och sofistikerade diagnosverktyg. Att
stödja resilienta hälsovårdssystem, ge tillgång till primärvård och tillverkningskapacitet för viktiga
medicinska produkter, inbegripet vacciner, är en mycket viktig del av vår verksamhet.
Felicitas Riedl, avdelningschef för biovetenskap och hälsa, EIB

1:29

14

Så fungerar den europeiska garantifonden
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”

EN SUND VÄRLD

Europeiska investeringsbankens experter inom
biovetenskap är centrala för satsningarna på att
bekämpa covid-19 och bygga en friskare framtid. Det
här avsnittet innehåller några av deras berättelser om
de vacciner vi finansierade 2021 – och det arbete vi
redan bedriver för att skydda mot framtida pandemier.
Utanför Europeiska unionen innefat tar vår t
utvecklingsarbete projekt som är utformade för att
göra vaccinationer rättvisa och globala.
EIB-gruppen har stöttat Europas små och medelstora
företag genom den europeiska garantifonden. Från en
restaurang i Kroatien till en bank i Finland – här är
berättelserna om företag som erhöll avgörande
finansiering under covid-19-krisen.
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VARFÖR RISKFYLLDA IDEER
ÄR BRA UNDER EN KRIS
För att ta oss ur pandemin och undvika framtida kriser måste vi ta större
risker och öka innovationen inom covid-19-vacciner och alla typer av
biovetenskaplig forskning
Av Cristina Niculescu och Nadya Velikova

M

an skulle kunna säga att vacciner har fallit offer för sin egen framgång. Covid-19-vaccinerna
togs fram på rekordtid, men det har varit svårt att vinna generellt stöd för att använda dem.
Vi har blivit vana vid vaccinationer under många årtionden. Men vi har också blivit mycket mer
bekymrade över vaccinsäkerheten. I dag tenderar många människor att glömma eller ta för givet
fördelarna med vaccinprogram. Falska nyheter och enkel tillgång till all slags information via sociala
medier leder till att människor inte litar på sina läkare och forskningen, på samma sätt som de
gjorde för 50 år sedan.
Vacciner och program för massvaccination har bidragit till att utrota vissa sjukdomar i välmående
länder. I dag är många infektionssjukdomar från förr sällsynta och nästan bortglömda. Immunisering
under barndomen har bidragit till att utrota smittkoppor och har i det närmaste utrotat difteri,
Haemophilus influenza hjärnhinneinflammation typ B, mässlingen, påssjuka, polio, röda hund och
stelkramp. I utvecklingsländerna leder fortfarande bristen på vaccin till att barn dör, medan vi i de
utvecklade länderna har vaccinerna men tveksamheten att ta dem ökar. Det här motståndet
äventyrar de framsteg som uppnåtts efter årtionden av hårt arbete i den medicinska världen, bland
forskare och regeringar.
Trots det hot som smittsamma sjukdomar utgör för folkhälsan har utvecklingen av nya vacciner
försenats de senaste åren på grund av bristen på investeringar för utvecklare och tillverkare inom
forskning och produktion. Höga utvecklingskostnader, låg avkastning och alla affärsmässiga
utmaningar med att utveckla och producera vacciner har tvingat några biofarmaceutiska företag
att lämna vaccinutvecklingsområdet. Alla dessa problem har skadat utvecklingen av vacciner
i många år.
Allt i verktygslådan
När det stod klart att coronaviruset skulle innebära en allvarlig kris beslutade Europeiska
investeringsbanken att utnyttja alla sina finansieringsverktyg och all teknik som forskningen kunde
erbjuda för att hjälpa företagen och samhället. Vi fokuserade inte enbart på ett företag eller en
teknik. Vi kontaktade både de traditionella vaccinutvecklarna och nya, såsom BioNTech i Tyskland,
som tog fram ett av de ledande mRNA-vaccinerna. mRNA är en ny teknik som kan bana väg för
vacciner som kan behandla många andra sjukdomar, däribland cancer.
Inte alla projekt som banken stödde under krisen var framgångsrika, men vi hade inte privilegiet att
hoppas att en enda lösning skulle fungera för alla, eller möjligheten att investera massor av tid i att
välja och stödja endast de bästa. I stället fattade vi djärva och ibland riskfyllda beslut. Nu har vi
många vacciner som gör ett bra jobb runtom i världen.
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EN SUND VÄRLD
När det stod klart att coronaviruset skulle innebära en allvarlig
“
kris beslutade Europeiska investeringsbanken att utnyttja alla sina
finansieringsverktyg och all teknik som forskningen kunde erbjuda
för att hjälpa företagen och samhället.

”

Vi letar fortfarande efter nya framgångsberättelser. I oktober godkände vi ett lån på 45 miljoner
euro för att hjälpa spanska Hipra att tillverka sitt covid-19-vaccin. Vaccinet, som fortfarande är
i testfasen, bygger på den traditionella tekniken med rekombinant protein. Det har ändrats för att
bli effektivare mot covid-19-varianter. Det kan lagras i ett vanligt kylskåp – vilket är till hjälp
i utvecklingsländer och på avlägsna platser där det är svårt med strömtillförsel för särskilda frysar
som behövs för BioNTech-vaccinet.
Nu eller aldrig
Vi befinner oss för närvarande i en nu-eller-aldrig-situation när det gäller att förbättra hur vacciner
produceras och distribueras. Lösningar som banken kan undersöka är bland annat lagring av viktiga
mediciner, stöd till produktion av vacciner på andra platser, spridning av kunskap och teknik,
utveckling av flexibla tillverkningsenheter och investeringar i mer avancerade produktionsmetoder.
Målet är ett omfattande, globalt vaccinutbud som snabbt och effektivt kan bemöta kriser.
Vi börjar växla upp inom banken genom att ägna mer tid åt distributionen av vacciner och
åt företag som kan producera lager av vacciner som tagits fram av andra företag.
Vi behöver hitta sätt att producera vacciner på fler platser eftersom vi då skulle kunna hjälpa mer
avlägsna områden, framför allt i fattigare länder. Vi har ett närmare samarbete med Europeiska
kommissionen, Världshälsoorganisationen, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
och andra hälsosammanslutningar för att främja vaccinproduktionen.
I juni 2021 tecknade vi ett avtal om 30 miljoner euro för global vaccindistribution med det belgiska
bioteknikföretaget Univercells. Bolaget planerar att utöka produktionen av stora volymer av covid-19vaccin vid en ny belgisk anläggning och hjälpa till att bygga upp andra anläggningar över hela världen
för att lagra vacciner. Under tiden samarbetar BioNTech och Europeiska unionen för att utvärdera
tillverkningsanläggningar för mRNA-vacciner i Afrika. Möjliga platser är bland annat Rwanda och Senegal.
Finansiering av löften
EIB har en lång historia av att stödja biovetenskapen. Vi investerar över 800 miljoner euro per år
i området. Under de senaste tio åren har vi lånat ut över 1 miljard euro årligen till infrastruktur inom
hälso- och sjukvård. Vår portfölj för covid-19 innehåller mer än 20 europeiska toppföretag med
lovande vacciner, behandlingar och tester, och motsvarar en total investering på omkring
770 miljoner euro.
Under de kommande åren skulle det vara härligt att se en explosion av investeringar i vetenskaplig
forskning och innovation från den bredare biovetenskapen, liksom mer stöd till medicinsk utbildning
och hälso- och sjukvård. Det finns många hälsoproblem som behöver lösas utöver covid-19. Vi behöver
stödja tänkande utanför ramarna och ta flera steg när det gäller tillit. Det här nya intresset för risk
stimulerar oss som forskare och det får hjärtat att slå snabbare. Det kommer att göra världen till en
bättre plats och rädda oss från framtida kriser som vi inte ens kan föreställa oss än.
Cristina Niculescu och Nadya Velikova är specialister inom biovetenskap vid Europeiska
investeringsbanken
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PANDEMIN NÄSTA GÅNG
Redan innan covid-19 har besegrats är det dags för regeringar, forskare,
hälsovårdssystem och finans- och utvecklingsinstitut att bedöma
lärdomarna från coronaviruset och ta fram nya standarder för
pandemiberedskap
Av Dana Burduja och Anna Lynch

D

et är bara att inse att det kommer ännu en pandemi – det är oundvikligt. Men den naturliga
tendensen bland beslutsfattare är att agera som om det aldrig kommer att hända. Det beror
på att förberedelser är dyra och kanske inte lönar sig på länge. Vi måste försäkra oss om att
beslutsfattare stöder beredskap nu, medan påverkan från covid-19 fortfarande är i färskt minne och
innan önsketänkandet börjar.
Covid-19 finns förstås fortfarande kvar. Vi kan se fram emot att pandemin tar slut men sjukdomen
kommer att finnas kvar hos oss, och kanske bli endemisk. Men dess påverkan på livet, samhället och
ekonomin har ändå varit omfattande. Om vi vill vara säkra på att nästa pandemi får en mindre
epokgörande och katastrofal effekt behöver forskare och beslutsfattare tillsammans
förbereda för en ny och annan slags hälsokris. Vi kan inte förutse vilken slags sjukdom
som kan slå till, men vi har fått lärdomar under pandemin som kan tillämpas på vår
planering av framtiden – nu.
En inkubator för en katastrofmyndighet
Europeiska unionen påbörjar ett stort nytt projekt för att planera för nästa pandemi och kallar det för
en europeisk beredskapsplan mot biologiska hot. Inkubatorn inom EU:s myndighet för beredskap och
insatser vid hälsokriser (Hera) härstammar från ett möte med europeiska stats- och regeringschefer
i februari och ska mobilisera nationella aktörer i en samordnad satsning. Den kan utvecklas åt olika håll
vartefter den tar form. Myndigheten har bland annat som mål att erbjuda förstärkt samordning för
bedömning av hot och sprida kunskap. Detta kan också leda till en fristående myndighet som ska
rationalisera EU:s initiativ och hantera gränsöverskridande hälsohot. Syftet är att hantera problemet
med fragmentering som påverkade satsningarna inom hela Europeiska unionen, men också arbetet
med att förutse framtida hot, riskbedömning och modellering behöver kontroll och övervakning.
Övervakning blir avgörande för nästa pandemi eftersom vi då kommer att kunna reagera snabbare för
att bekämpa sjukdomen. Hera ska också utveckla och finansiera motåtgärder under krissituationer.
Europeiska investeringsbanken har haft diskussioner med Europeiska kommissionen för att komma
underfund med den bästa modellen för att finansiera Hera, vilket kan innefatta InvestEU,
specialutformade verktyg som InnovFins finansieringsinstrument för infektionssjukdomar och
andra innovativa instrument. Uppgiften är mer komplicerad än att hitta ett projekt att finansiera
och enbart tillhandahålla pengar. Det är viktigt att identifiera det bästa sättet att utnyttja
finansieringen, och mobilisera privat investering. Vi tillhandahåller finansiering när marknaden har
misslyckats, uppmuntrar alternativa investeringar och säkerställer tillskott genom social och
ekonomisk påverkan.
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“ När vi stöder ett företag kan vi alltid se
potentialen för en revolutionerande utveckling.
”
Men mediciner eller vacciner tar vanligen tio till tolv år att utveckla. Det finns en risk att om vi
släpper bollen med blicken kommer uppmärksamheten – och pengar till forskning – flytta någon
annanstans, så snart covid-19 blir ett otrevligt minne.
Andra hot
Nästa pandemi måste självfallet inte nödvändigtvis orsakas av ett virus.
Antimikrobiell resistens är ett verkligt överhängande hot som kan bli vårt nästa globala
problem. Ändå är det mycket få företag som investerar i antimikrobiell forskning eller har
tillgångar redo som kan leda till innovativ ny antibiotika. Europeiska investeringsbanken
stöder antimikrobiell forskning genom AMR Action Fund, som EU:s bank hjälpte till att inrätta och
där vi har investerat 20 miljoner euro.
Vi samarbetade med International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations,
läkemedelsbolag och Världshälsoorganisationen för att inrätta fonden. Den har fått bidrag från
20 stora läkemedelsbolag, bland annat Eli Lilly, Roche och Teva, men även från Wellcome
foundation. Målet med fonden är att kommersialisera två till fyra antimikrobiella produkter senast
2030. Det är ett svårt jobb eftersom den här stora satsningen är helt inriktad på att utveckla en
produkt som alla hoppas aldrig kommer att användas.
Policy före vinst
För den typen av investering är Europeiska investeringsbanken självfallet avgörande. När privata
investerare ser alltför mycket risk är det vårt jobb att identifiera ett behov baserat på offentlig policy,
snarare än vinst, och tillhandahålla ekonomiskt stöd och innovativa skatteverktyg för den teknik
som ska utvecklas – till dess att privata investerare har fått tillräckliga bevis för sannolikheten att de
ska lyckas för att även de ska satsa. EU:s bank hade till exempel investerat i BioNTech före pandemin
och stöttat företagets cancerforskning. Vi är inriktade på att använda interna instrument eller
faciliteter som backas upp av Europeiska kommissionen för att stödja pionjärer.
Definitionen av dessa politiska prioriteringar är en överenskommelse mellan Europeiska
investeringsbanken och Europeiska kommissionen. Vårt engagerade team inom biovetenskap
kommer från olika områden inom biovetenskapen, och varje medlem har sina egna intressen och
kontakter från tidigare erfarenheter i branschen. Vi följer marknaden och studerar den vetenskapliga
litteraturen för att identifiera vad som ska driva våra investeringar. Eftersom vi arbetar med pionjärer
vinner vi i vissa fall och förlorar i andra. Men när vi stöder ett företag kan vi alltid se potentialen för
en revolutionerande utveckling.
Dana Burduja är senior hälsoekonom och Anna Lynch är senior biovetenskapsexpert inom
divisionen för biovetenskap och hälsa vid Europeiska investeringsbanken
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VACCINATION I AFRIKA
En afrikansk produktionsanläggning för covid-19-vaccin i Senegal ingår i
en plan för att främja regional hälsovård och göra kontinenten mindre
beroende av importerat vaccin

F

ärre än 2 procent av de 3 miljarder vaccindoser som administrerats i världen har använts i Afrika.
En ny produktionsanläggning för vaccin vid Institut Pasteur i Dakar i Senegal ingår i en strategi
som omfattar hela kontinenten för att lösa denna desperata brist och öka Afrikas förmåga att
tillverka vaccin. ”Covid-pandemin har visat på behovet att öka vaccinationerna i Afrika”, säger dr
Amadou Sall, chef för institutet. ”Om vi vill stoppa smittan eller begränsa sjukdomens allvar behöver
vi vaccinera fler människor.”
Och för att öka vaccinationsgraden behöver Afrika säkra fler doser. Nya tillverkningsanläggningar
på kontinenten är avgörande eftersom Afrika för närvarande importerar 99 procent av sina vacciner.
Den nya vaccinproduktionsanläggningen vid Institut Pasteur i Dakar planerar att tillverka
så mycket som 25 miljoner doser av ett godkänt covid-19-vaccin varje månad i slutet
av 2022. ”Afrika är helt beroende av andra länder när det gäller att tillverka vaccin och göra dem
tillgängliga för människor i Afrika”, säger Ramon Ynaraja, Europeiska investeringsbankens
representant i Senegal. ”Många afrikanska länder, även de som har medel, kan helt enkelt inte få
tillgång till vaccin på marknaden. Därför är anläggningen i Senegal, som ska omfatta hela
produktionskedjan, så viktig för kontinenten.”
Kostsam och komplicerad process
Program för vaccintillverkning är dyra och komplexa, även för sofistikerade organisationer som
Institut Pasteur i Dakar, som har över 80 års erfarenhet av att utveckla vacciner och som för
närvarande är den enda anläggning i Afrika som tillverkar ett vaccin som är godkänt av
Världshälsoorganisationen. Under den senaste tiden har institutet också samarbetat med
Europeiska investeringsbanken och Tysklands utvecklingsbank KfW om massproduktion av
snabbtester för covid-19 avsedda för anställda inom hälso- och sjukvård.
För att snabbstarta utvecklingen av den nya anläggningen tillhandahöll banken och dess
samarbetspartner inom Team Europe från Europeiska kommissionen, Frankrike och Tyskland,
bidrag, tekniskt stöd och utbildning. En annan medlem i teamet, Belgien, samarbetar med Senegal
om en plan för att utveckla landet som en regional knutpunkt för läkemedel, där Valloniens
regionala regering också stöder ett belgiskt biotechföretag som ska hjälpa institutet med
kapacitetsbyggande och tekniköverföring. Andra internationella samarbetspartner, bland annat
Förenta staterna och Världsbanken, kommer att stödja projektet under utvecklingsfasen, där den
totala kostnaden kan uppgå till så mycket som 200 miljoner euro.
”Det inte bara stärker hälsovårdssystemet utan kommer också genom detta särskilda projekt att
skapa arbetstillfällen, utveckla kapacitet i form av know-how och arbetskraft, samtidigt som det
tillför ny teknik,” säger dr Sall.
Se hur Team Europe främjar tillverkning och tillgång till vaccin mot covid-19 i Afrika
1:14
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LIV OCH DÖD
Trots fokus på covid-19 bygger framtidens hälsa på en rad innovationer
som sker nu. Ett medicintekniskt företag i Barcelona har utvecklat en
revolutionerande behandling av stroke

F

rançois Salmon minns tydligt när han läste sms:et på sin mobil: ”Allt väl. Blodproppen borta.
Patienten mår bra”. Det var i slutet av 2019 och en kvinna på sjukhuset Vall d’Hebron i Barcelona
hade just framgångsrikt genomgått en trombektomi några timmar efter sin stroke. Operationen var
den första i en klinisk prövning av Anaconda Biomed, ett start up-företag inom medicinsk utrustning
som kan revolutionera behandlingen av stroke. ”Jag är glad att vi kunde hjälpa sjukvårdspersonalen
att rädda liv och minska funktionsnedsättningarna efter en stroke,” säger François Salmon,
Anacondas vd sedan 2018.
För att kunna genomföra ytterligare prövningar erhöll Anaconda i oktober finansiering på upp till
10 miljoner euro i riskkapitallån från Europeiska investeringsbanken. Lånet tillförde också den
likviditet som Barcelonaföretaget behövde för att hålla verksamheten i gång under pandemin.
”Anacondas system är uppfriskande enkelt, ” säger Tom Andersen, Europeiska investeringsbankens
ingenjör som arbetade med lånet. ”Systemet erbjuder en kostnadseffektiv förbättrad behandling.”
”Skadan försvinner”
Halspulsådrorna, som går från hjärtat till hjärnan på var sin sida av halsen, kan bli tjockare när en
propp blockerar ett stort blodkärl. Blodtillförseln till viktiga delar av hjärnan avbryts. Det blir en
stroke. Ju längre kärlet är tilltäppt, desto större är risken att det blir bestående skador, såsom
förlamning och talsvårigheter. Traditionella tekniker för att avlägsna proppen lämnar ibland kvar
fragment av tromben vilket kan leda till en propp i andra kärl. Anaconda har utvecklat en kateter
som är utformad för att avlägsna hela proppen utan att ha sönder den. Den trattformade
självexpanderande katetern får samma diameter som kärlet – upp till 5 millimeter. På det här sättet
kan katetern fånga in och avlägsna hela proppen. ”Så snart proppen är borta försvinner skadan,”
säger François Salmon.
Ut ur pandemin med Europeiska unionens hjälp
När nu de kliniska prövningarna är avslutade granskar Salmon framstegen: resultaten bekräftade
redan tidigare testning och motsvarade alla förväntningar kring säkerhet och effektivitet för den
första generationen katetrar. Anacondas avancerade system har utan tvekan haft en dramatisk och
positiv inverkan på patienternas liv efter stroken. ”Resultaten har varit mycket bra hittills,” säger
Salmon, ”men vi föredrar att vara fortsatt försiktiga - det är ju faktiskt en fråga om liv och död.”
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ETT PANDEMIRECEPT
FÖR BANKER
Den europeiska garantifonden minskar bankernas börda när det gäller att
hålla företagen flytande i hela Europa. Så här fungerar bankens
utlåningsverktyg för covid-19 i Finland och Sverige

P

etri Vartiainen har händerna fulla som senior rådgivare inom exportfinansiering. ”Vem vet vad
som händer i framtiden eller om pandemin bara kommer att fortsätta,” säger Petri Vartiainen,
som arbetar vid Finnvera, ett institut för offentlig finansiering som tillhandahåller lån och garantier
till företag och stöder finsk export.
Pandemin skadar alla typer av verksamhet, särskilt exportörer verksamma på den globala
marknaden. Företagen behöver fortfarande kassaflöde för att betala sina kostnader och göra
investeringar för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Den europeiska garantifonden, som är
Europeiska investeringsbankens säkerhetsnät för covid-19, kommer i rättan tid. ”Det här hjälper
verkligen finansinstitut som Finnvera att nå lokala företag som är starkt påverkade av covid-19 och
ge dem tillgång till finansiering,” säger Roxana Popescu, som är lånehandläggare vid Europeiska
investeringsbanken och arbetar med lån i Norden. I april garanterade EU:s bank en stor andel
av Finnveras framtida låneportfölj, vilket innebar att de kunde göra upp till
650 miljoner euro i ny finansiering tillgängliga för medelstora och stora företag. Med tanke
på att exporten är så viktig för den ekonomiska tillväxten främjar EIB:s stöd till Finnveras kunder en
internationalisering vid en tidpunkt när det kanske inte varit möjligt annars på grund av pandemin.
EIB har tecknat många liknande garantier i hela Europa. Investeringarna kan mobilisera så mycket
som 200 miljarder euro för ekonomin i Europeiska unionen.
Ny plåga för exportörer
Finnveras roll som statlig finansiär är att komplettera finansmarknaden och öka antalet nya företag
i Finland, samtidigt som man hjälper etablerade företag att växa. Det är Finlands
exportkreditmyndighet så de hjälper också sin portfölj med cirka 26 000 kunder att sälja fler
produkter globalt. ”När pandemin startade började vi förbereda sätt att möta de kommande
utmaningarna,” säger Petri Vartiainen, Finnveras seniora rådgivare. ”EIB har varit och är en värdefull
partner för Finnvera och den finska finanssektorn.”
Bankutlåning i Sverige med anledning av covid-19
Europeiska investeringsbanken tecknade en liknande garanti med Svensk Exportkredit, SEK, som
innebär att de kan tillhandahålla 467 miljoner euro i nya lån till medelstora och stora företag.
Den totala vinsten för den svenska ekonomin från det här avtalet kan vara så mycket som
1,1 miljarder euro. EIB investerar cirka 2 miljarder euro per år i svenska projekt.
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DIGITALA ÖVERLEVARE
En kroatisk restaurang och tjeckisk fastighetsapp klarar sig genom
nedstängningarna och är redo för framtiden

B

atak Grill vill erbjuda en fine dining-upplevelse med rötterna i den traditionella lokala grillen.
”Vi ville föra in något nytt på marknaden,” säger Isabella Paver, finansdirektör vid Victus Group,
som äger restaurangen. ”Den lokala grillen, men på ett modernare sätt, som erbjuder affärsluncher
och fester.” Restaurangen gick bra.
Till dess att covid-19 dök upp. ”När nedstängningen kom var det en chock för oss,” säger Isabella Paver.
Batak Grills lösning blev att erbjuda leverans av mat. Men man behövde en digital uppfräschning och
en webbplats. ”Vi erbjöd matleverans tidigare också, men nu utvidgade vi leveransen till alla produkter
och skapade en särskild plattform.” Det var en komplicerad process som innefattade att hantera
dataskyddsregler, se till att webbplatsen fungerade både i mobiler och på läsplattor, optimera den för
sökmotorer, investera i marknadsföring, inrätta system för fakturering och lagerhantering – och sedan
marknadsföra allt på sociala medier. Men övergången blev en succé.
Batak (som betyder ”kycklinglår” på kroatiska) sökte stöd från Erstebank Croatia, i form av ett lån
med EU-garanti som stöddes av Europeiska investeringsfonden. ”Lånet hjälpte oss att
genomföra alla dessa förändringar och öka vår närvaro på nätet,” säger Isabella Paver.
”I slutändan behövde vi inte permittera någon personal.”
Digitalisering av byggnader
Spaceflow är ett företag som illustrerar hur den digitala omvandlingen sprids till så många aspekter
av våra liv – till och med byggnader. ”Vårt uppdrag är att koppla ihop byggnader med deras
hyresgäster,” säger Pavel Jiranek, operativ chef.
Spaceflow erbjuder digitala fastighetstjänster för hyresfastigheter. Syftet är att hjälpa hyresvärdar att
dra till sig och behålla bra hyresgäster och samtidigt öka vinsten. Men i och med coronaviruspandemin
har hyresmarknaden upplevt en omfattande förändring. ”Hyresvärdar sätts under ökande press för att
göra sina byggnader mer tilltalande och framför allt säkrare,” säger Jiranek. ”Vår produkt kanske var
’bra att ha’ tidigare. Nu har den blivit ett måste, om man vill fortsätta att vara konkurrenskraftig.”
Spaceflow backas upp av Day One Capital, en riskkapitalfond som stöds av Europeiska
investeringsfonden inom Europeiska unionens investeringsplan för Europa. Stödet innebär att
företaget kan arbeta med produktutveckling och anställa cirka 20 nya personer och öka
verksamheten betydligt.
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VARDE ENERGI
En italienare använde sin kärlek till uppfinningar och skapade ett företag
vars energieffektiva elektronik kan leda till betydligt lägre koldioxidutsläpp

I

stället för att leka med leksaker som andra barn plockade Igor Spinella isär apparater för att se hur
de fungerade. När han var åtta år kom hans föräldrar hem efter att ha plockat svamp i bergen i Emilia
Romagna och satte igång ett inbrottslarm som lille Igor hade byggt och installerat i bostaden.
”Jag var en tokig unge. Jag tillbringade eftermiddagarna i familjens garage där jag jobbade med
mina uppfinningar,” säger Igor Spinella, som vid 40 är grundare och vd för elektronikföretaget
Eggtronic. Företaget har ansökt om mer än 240 patent på mindre än tio år.
Men precis som för många nystartade företag var pandemin ett ”hårt slag” för Eggtronic, säger han.
Lyckligtvis erhöll företaget ett lån på 15 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken inom
dess säkerhetsnät för pandemin, den europeiska garantifonden. Eggtronic använder finansieringen
till att investera i forskning och utveckling av produkter som är potentiellt viktiga för
Europas klimatmål.
EU:s bank stöder innovativa europeiska företag som ofta har det svårare att hitta tillväxtfinansiering
än deras motsvarighet i USA eller Asien. ”Eggtronic har tagit fram mycket innovativa produkter inom
ett område som har stor potential,” säger Fabrizio Morgera, EIB:s investeringshandläggare som
arbetade med lånet.
Den osynliga vännen
Fabrizio Spinella arbetar inom kraftelektronik som han kallar ”den osynliga vännen som får världen att
fungera.” Kraftelektronik är den teknik som reglerar flödet av elektricitet genom transistorer i elektriska
och elektroniska anordningar. Kretskort som används inom kraftelektronik tappar emellertid viss kraft
när de arbetar. En typisk källa till ineffektivitet är när transistorerna slås av och på.
För att utrustningen ska bli så effektiv som möjligt har teknikföretagen ersatt den traditionella
silikonomkopplaren i en elektrisk krets med snabbare transistorer av galliumnitrid under de senaste
årtiondena. Men galliumnitridtransistorer är dyrare. Eggtronic utmanade utformningen av
kraftomvandlare för att minska förlusten vid omkoppling ytterligare. I den banbrytande
utformningen ger standardsilikon lika bra resultat som galliumnitrid, och galliumnitrid har tre
gånger bättre prestanda än samma halvledare i den traditionella utformningen.
Praktiskt och hållbart
Mer kraft med mindre förlust av energi gör att Eggtronic kan bygga mindre enheter. Och tack vare
den högre energieffektiviteten ger Eggtronics utrustning mycket mindre koldioxidavtryck.
När covid-19 rasade i världen ”lyckades vi hålla kursen stadigt,” säger Igor Spinella. ”EIB-lånet hjälper
oss att se framåt igen.”
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LJUDET AV GLASÖGON
Det österrikiska high techföretaget USound är nyskapande med världens
minsta högtalare med digital teknik som kräver 80 procent mindre kraft

T

onåringar tycker ofta att deras föräldrar har irriterande eller irrelevanta idéer. Men sedan
Ferruccio Bottoni lanserade Fauna glasögon för två år sedan kan hans dotter inte sluta använda
dem. ”Jag insåg att glasögonen måste vara riktigt bra,” säger Ferruccio Bottoni, medgrundare och
vd för USound.
Företaget utvecklar och marknadsför mikrohögtalare baserade på MEMS-tekniken (Micro-ElectroMechanical System). Men coronaviruspandemin var ett bakslag. ”Vi förlamades av pandemin,” säger
han. Han tog därför ett lån på 15 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken. Finansieringen
stöds av den europeiska garantifonden. ”Europeiska investeringsbanken har gett oss lite syre.”
Från mekanik till mikroelektronik
Ljudkomponenter har inte förändrats mycket sedan 1800-talet. USounds idé är att bygga
mikrohögtalare baserat på halvledarteknik. Genom att byta ut spolen som rör sig i ett
traditionellt silikonsystem kan dessa lätta små högtalare integreras i teknik som kräver mindre
konstruktioner, som ljudglasögon och ultraljudstillämpningar. ”USound har uppfunnit ljudindustrin
på nytt,” säger Trudpert Schelb, Europeiska investeringsbankens ingenjör som arbetade med lånet.
”Det här är den största utvecklingen av högtalarteknik på årtionden.”
USounds MEMS-högtalare har en utvidgad bandbredd som möjliggör högupplöst ljud liksom
ultraljudstillämpningar i miniatyrenheter. De använder upp till 80 procent mindre energi än
traditionella komponenter. På en marknad som domineras av asiatiska tillverkare har de ett
konkurrenskraftigt pris, trots att produktionen sker i Europa, till största delen i Italien.
USounds teknik bygger på piezoelektricitet. Kristaller med dessa egenskaper utvidgas eller krymper
i ett elektriskt fält. För att sprida ljud måste luften flyttas. Den lilla MEMS-strukturen är därför
ansluten till ett membran, som en mycket tunn plastfolie som rör sig uppåt och nedåt. Resultatet är
ett system som fungerar precis som en traditionell elektrodynamisk högtalare, men där den
skrymmande magnetiska spolen har ersatts av inbyggda piezo-ställdon på ett MEMS-chip.
Coronaviruspandemin medförde störningar i företagets leveranskedja. Projekt blev försenade
eller ställdes in. Det är fortfarande svårt att få tag i elektroniska komponenter, vilket hindrar
projekt från att starta. ”Lånet kommer verkligen att hjälpa oss, säger han, ”genom att lösa våra
problem med kassaflödet.”
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VÄXA SIG STOR OCH STÖDJA
DE SMÅ
Två innovativa företag är på fötter igen och hjälper andra småföretag

D

et sägs ofta att småföretagen är ryggraden i den europeiska ekonomin. Inte så konstigt.
De flesta företag i EU är små och medelstora företag och har totalt över 100 miljoner anställda.
Och nästan alla hade en allvarlig nedgång i intäkter under pandemin.
Reseteknikföretaget TourRadar var inget undantag. ”Vi förlorade 98 procent av vår verksamhet,” säger
medgrundare och vd Travis Pittman. TourRadar driver en onlineplattform där användarna kan boka
flerdagarsresor i över 200 länder. Plattformen samlar över 3 000 företag, inklusive små reseaktörer som
annars skulle kämpa på en konkurrensutsatt marknad. Men internationella reserestriktioner gjorde att
dessa samarbetspartner fick gå i ide,” säger Travis Pittman. ”De var tvungna att säga upp en betydande
del av sin anställningsbas, inbegripet lokala guider och supportpersonal.”
Europeiska investeringsbanken stöder TourRadar med finansiering på 14 miljoner euro
i riskkapitallån inom den europeiska garantifonden, som hjälper europeiska företag att överleva
pandemin, behålla personal och växa. Riskkapitallån betalas tillbaka som en investering i eget
kapital men berövar inte start up-företagets grundare själva ägandet. Lånet gör att företaget kan
utveckla maskininlärningskapaciteten för att förbättra plattformens rankning och sökprecision.
Att vakna upp ur idet
Turismen hör till de sektorer som drabbats hårdast av pandemin. Antalet internationella passagerare föll
från 1,4 miljarder under 2019 till 400 miljoner 2000. För att komma på fötter igen var det Wienbaserade
företaget tvunget att på nytt uppfinna hur de skulle bedriva sin verksamhet. ”Vi beslutade att öppna vår
plattform för resebyråer. Nu kan de använda plattformen för att boka någon av de 50 000 resor vi
erbjuder, säger Travis Pittman. ”På det här sättet kan byråerna hitta de bästa lokala tjänsterna för sina
kunder och våra lokala samarbetspartner drar nytta av större exponering.”
Ni kanske tänker att resebyråer hör till det förgångna. Men enbart i USA ser reserådgivare
en ökning av antalet kunder med 76 procent under 2021, jämfört med före pandemin.
”Vi ser den här utvecklingen som ett utmärkt sätt att utnyttja en växande marknad och öka både
vår och våra lokala partners vinst,” säger Pittman.
Från kalkylark till appar
Sennder, Europas ledande speditör, illustrerar denna symbiotiska relation mellan småföretag ännu
bättre. Företaget är inriktat på kortdistansfrakt och erbjuder avlastare tillgång till sin uppkopplade
flotta med 12 500 lastbilar som drivs av små oberoende transportörer. Pandemin orsakade
omfattande störningar inom sektorn men Sennder visade sig motståndskraftigt. ”När EU-länderna
började införa reserestriktioner led många små transportföretag. Men tack vare Sennders
långfristiga kontrakt med stora avlastare drabbades deras transportföretag inte så hårt,”
säger Aleksandar Mihajlovic, EIB:s investeringshandläggare som arbetade med både det här
projektet och TourRadar-avtalet.
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“ Riskkapitallån betalas tillbaka som en investering i eget kapital
men berövar inte start up-företagets grundare själva ägandet.
”
Europeiska investeringsbanken tillhandahåller Sennder finansiering på 35 miljoner euro
i riskkapitallån för att stödja utvecklingen av företagets programvara för frakt som kopplar samman
avlastare och transportörer. Att stärka företag som Sennder är avgörande, med tanke på den
inverkan som covid‑19 har haft på leveranskedjor runtom i världen. ”Transportsektorn är långtifrån
digitaliserad. Många små företag använder fortfarande kalkylblad för att organisera frakten.
Sennders programvara är ett steg in i framtiden för en mycket traditionell bransch,” säger
Aleksandar Mihajlovic. ”Genom att fokusera på digitalisering och automatisering blir systemet
effektivare samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.”

ATT SLÄPPA PÅ BROMSEN
Pedro Oliveira startade sitt transportföretag tillsammans med sin far 1991. ”I dag har vi en flotta med 30
lastbilar som kör över hela Europa och vi har 40 anställda.” Företaget transporterar huvudsakligen
byggmaterial, såsom tungmetall, cement, järn och trä från iberiska halvön till hela Europa. ”Det ger bra
valuta för pengarna,” säger han, ”eftersom materialet är billigare i Spanien och Portugal.”
Men covid-19 blev ett rejält hinder på vägen. ”Vi hade några svåra månader,” säger Pedro Oliveira, som
driver Transoliveira från Oliveira do Hospital i Portugal. ”Vi slog till bromsarna och våra lastbilar stod stilla
i tre månader.”
Familjeföretaget hade växt stadigt under åren och Oliveiras första insats blev att se till att han inte skulle
drabbas av stora förluster eller, ännu värre, tvingas lägga ned. ”Situationen skapade stor instabilitet och
osäkerhet. Vi visste inte vad vi kunde vänta oss,” förklarar han.
För att kunna hantera situationen tog Oliveira ett EU-garanterat lån från Caixa Geral de Depósitos, som
backades upp av Europeiska investeringsfonden inom Europeiska unionens investeringsplan för Europa.
Tack vare lånet kunde Oliveira hantera oväntade underskott i finanserna, täcka sina fakturor och, viktigast
av allt, behålla sin personal, trots den världsomspännande ekonomiska chocken. ”Framtiden ser osäker ut
så det är bäst att spela säkert,” säger han.
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“

Klimatförändringarna är den mest akuta frågan världen står inför i dag. Men de mest
innovativa projekten inom klimatåtgärder ställs inför finansieringsutmaningar eftersom de anses
riskfyllda, särskilt i utvecklingsländer. Europeiska investeringsbanken hjälper till att bygga
partnerskap med offentliga givare för att minska risken för privata investeringar i klimatåtgärder
och miljömässig hållbarhet. Det är bara genom att agera tillsammans som vi kan göra skillnad.
Milena Messori, avdelningschef för Eget kapital och mikrofinansiering utanför EU, EIB
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EU:s klimatbank tillförde ytterligare en dimension till sin
färdplan för klimatbanken genom en anpassningsplan
och en ram för att säkerställa att låntagarna uppfyller
målen i Parisavtalet.
Investerings- och rådgivningsverksamhet kring rymden,
den cirkulära ekonomin och stadstransporter bidrar till
att bygga en hållbar framtid.

29

EN VERKLIG KLIMATBANK
Under 2021 fokuserade vi på att genomföra färdplanen för klimatbanken,
inklusive nya metoder för att bidra till att nå klimatmålen

”

EIB är en verklig klimatbank nu,” sade Europeiska kommissionens verkställande vice
ordförande Frans Timmermans under lanseringen av Europeiska investeringsbankens
anpassningsplan. ”Det skedde på mindre än tre år och i finanssektorn. Det är en revolution.”
Europeiska investeringsbankens färdplan för klimatbanken är en femårig plan som beskriver
hur vi ska uppfylla våra åtaganden när det gäller klimat och miljömässig hållbarhet. Publiceringen
av färdplanen 2020 var en milstolpe. Fokus nu ligger på att genomföra och utveckla den mängd
nya metoder som den innehåller.
I år fokuserade vår färdplan på:

• Lansering av EIB:s anpassningsplan, som stöder målsättningarna i Europeiska unionens

anpassningsstrategi i och utanför EU. Vi förband oss att öka andelen stöd för anpassning till
15 procent av bankens totala finansiering av klimatåtgärder senast 2025. Det är nästan en trefaldig
ökning jämfört med finansiering av anpassning under de senaste åren. Fokusområdena omfattar
allt från översvämningsrisk och kustförvaltning, skydd av städer och resilient infrastruktur till
forskning och utveckling i innovation för anpassning. EU:s kunder får tillgång till en plattform för
rådgivningsservice för att stödja planering och investering för anpassning. När det gäller kunder
utanför Europeiska unionen kommer vårt stöd att fokusera på de mest sårbara platserna, framför
allt i de minst utvecklade länderna och i små östater under utveckling.

• Lansering av Ramverket för motparters anpassning till Parisavtalet, som gör EIB-gruppen

till den första multilaterala bank som inte enbart beaktar klimatpåverkan i de projekt som
finansieras utan även låntagarnas bredare verksamhet. Ramverket ska se till att projekt som
finansieras av EIB uppfyller Parisavtalet och att motparten vidtar åtgärder för att minska
verksamhetens koldioxidutsläpp och stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Inom det
nya initiativet kommer vi att erbjuda tekniskt stöd till företagslåntagare med höga utsläpp och
finansiella mellanhänder för att hjälpa dem att uppfylla målen i Parisavtalet.

• Antagande av EIB-gruppens omfattande förslag till stöd för mekanismen för rättvis

omställning som visar hur vår utlåning, våra finansiella instrument och också vårt tekniska stöd
och våra rådgivningstjänster kan stödja regionerna och de människor som har störst behov. Inom
Europeiska unionen kommer EIB-gruppen att stödja alla pelare i mekanismen för rättvis
omställning. Utanför Europeiska unionen kommer vi att stödja rättvis omställning i samband med
ett bredare utvecklingsmandat.
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“ EIB är en verklig klimatbank. ”

Vi har också gjort betydande framsteg inom följande:

•

G
 ranskning av EIB-gruppens ramverk för miljömässig och social hållbarhet för att
säkerställa en mer systematisk integrering av miljö- och klimatmässiga åtgärder samt sociala
åtgärder i våra policyer och standarder, inklusive kontroll och redovisning av påverkan och
utvecklingsresultat. Ett offentligt samråd ägde rum 2021 och det nya ramverket förväntas bli
operativt under första kvartalet 2022.

•

 ontroll av utlåningspolicyn inom transporter för att omdefiniera prioriteringarna för EIB:s
K
stöd inom ramen för klimatbankens färdplan och stärka påverkan från framtida
transportinvesteringar. Ett offentligt samråd ägde rum mellan juli och oktober 2021. Den nya
policyn förväntas bli godkänd under första kvartalet 2022.

1:49

Vicepresident Ambroise Fayolle om hur klimatbankens färdplan bidrar till en grön
återhämtning från covid-19 och stöder målsättningarna i den europeiska gröna given
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SILICON VALLEY PÅ ISAR
En bayersk riskkapitalfond stöder tillväxtföretag som OroraTech, som
avser att sakta ned den globala uppvärmningen genom att hjälpa till att
kväva skogsbränder

T

homas Grübler var 26 år när han och hans vänner tillverkade en kubsatellit för sitt forskningsprojekt
vid Münchens tekniska universitet och insåg att den hade en framtid utanför den akademiska
världen. De föreställde sig ett företag som skulle kunna skicka ut dessa skokartongsstora anordningar
i rymden för att utföra värmekontroll av hela jorden, och på så sätt skydda mot påverkan från de
skogsbränder som orsakades av den globala uppvärmningen. Så de grundade OroraTech. ”Många
företag och investerare antar att man tjänar mindre när man gör något
bra för att motarbeta klimatförändringarna,” säger Thomas Grübler,
som nu är 30 och vd för OroraTech. ”Men det stämmer inte. Man kan
Man kan bygga ett
bygga ett företag som ger högre vinst när man gör något som är bra
företag som ger högre vinst för jorden, i stället för något dåligt.”

“

när man gör något som är
bra för jorden, i stället för
något dåligt.

Innovativ teknik som OroraTechs är avgörande för att uppnå
klimatmålen som fastställts av internationella organ och för
att hjälpa samhällen att anpassa sig till effekterna av
klimatförändringarna. Men det är svårt för framgångsrika start
up-företag i teknikbranschen att skaffa de medel som behövs för att
slutföra sin forskning och expandera verksamheten – det så kallade tillväxtstadiet i ett företags
livscykel. Som tur var för OroraTech inrättade Bayerns statliga riskkapitalarm, Bayern Kapital, en fond
om 165 miljoner euro för att investera i tillväxtföretag. ”Vi hoppas kunna skapa stora bayerska företag
som till och med kanske blir tyska eller europeiska företag med massor av arbetstillfällen och påverkan
på BNP,” säger Monika Steger, som ansvarar för Wachstumsfonds Bayern 2 vid Bayern Kapital.

”

Bayern Kapitals investeringskapital kommer från den bayerska staten och, när det gäller
Wachstumsfonds Bayern 2, även från Europeiska investeringsbanken. Tillväxtföretag vänder sig
vanligtvis till riskkapital som är lättare att få tillgång till i Förenta staterna och Kina än i Europa.
Det hindrar deras tillväxt eller resulterar i att de köps upp av större företag som finns utanför Europa.
Det är anledningen till att EU:s bank investerade 50 miljoner euro i Wachstumsfonds Bayern 2 i mars.
”Den här typen av investering stärker entreprenörsandan som är avgörande för en stark ekonomi och
som är ett område där Tyskland släpar efter,” säger Michael Raschke, ansvarig för EIB:s
investeringsenhet för tyska banker.
Skokartongssatelliter och bayersk riskkapitalfond
OroraTech använder offentliga data från NASA:s och Europeiska rymdorganisationens satelliter i sin
egen programvara. Men i januari 2022 kommer de att lansera den första av sina egna CubeSats. Inom
fem till tio år har OroraTech för avsikt att ha ett nätverk av 100 till 200 satelliter som kan ta en
helhetsbild av jordens yta varje halvtimme. Satelliterna ska mäta temperaturen på jordens yta
med mycket hög upplösning. Med så många skogsbränder som orsakas av den globala
uppvärmningen har detta betydande konsekvenser för miljön. ”Vårt företag är mycket viktigt
för oss. Men vi arbetar med något som är mycket viktigt för alla,” säger vd:n Thomas Grübler. ”Att ta
hand om planeten.”
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RYMD FÖR ALLA
Bulgariska nanosatellitföretaget EnduroSats teknik hjälper till att sänka
kostnaden för att nå rymdbaserade sensorer och utrustning för forskare
och företag

E

nduroSats resa från jorden till rymden inleddes på en 25 m2 vind i Sofia 2015. Raycho Raychev,
den nu 38-åriga grundaren och vd:n, samlade ihop ett team av fyra intelligenta unga ingenjörer
för att göra rymden mer tillgänglig för forskare och entreprenörer världen över. ”Vi anser att allmän
tillgång till rymden på ett grundläggande sätt kan förbättra livet på jorden,” säger Raycho Raychev.
EnduroSat öppnar möjligheter inom rymdforskning för företag och forskare genom sina flexibla och
mångsidiga NanoSats, som kan omprogrammeras för varje uppdrag. Företagets programvara gör
att de små satelliterna kan utföra en rad uppdrag utan att maskinvaran behöver justeras. ”En
traditionell satellit är skräddarsydd för bara en specifik sensor,” förklarar Raycho Raychev. ”Vi har
brutit mönstret genom att bygga en satellitplattform som kan bära olika sensorer och elektronik
utan att maskinvaran behöver förändras för varje last.” Företagets metod har också fördelar för
rymdmiljön, eftersom den innebär färre satelliter och färre uppskjutningar, oavsett antal
tillämpningar. Det minskar koldioxidutsläppen från uppskjutningar och leder till
mindre rymdskrot.
Ekonomiska utmaningar
Men covid-19-pandemin har varit en utmanande tid. Inför försenade raketuppskjutningar,
komponentbrist och logistikproblem med att flytta ingenjörer och komponenter vände sig
företaget till Europeiska investeringsbanken för finansiering. Med stöd av den europeiska
garantifonden tillhandahöll banken ett finansieringsavtal om riskkapitallån på upp till 10 miljoner
euro för EnduroSat. ”Det är ett innovativt litet företag som arbetar inom den strategiska
rymdsektorn och som har påverkats av pandemin,” säger Luis Cervera Lozano, en av EIB:s
investeringshandläggare.
EU:s prioriteringar i rymden
Rymdindustrin är en strategisk prioritet för Europeiska unionen. Sektorn som en gång dominerades
av statsstödda företag genomgår nu avsevärda förändringar när tekniska framsteg gör det möjligt
för nya privata företag att komma in på marknaden. Enligt Europeiska rymdbyrån ger varje euro
som investerats i rymdsektorn i genomsnitt sex euro tillbaka till ekonomin vilket gör sektorn
grundläggande för tillväxt, konkurrenskraft och high-tech-anställningar. Rymdteknik i omloppsbana
och tillämpningar på jorden har dessutom potential att tillhandahålla konkurrenskraftiga fördelar
inom ett stort antal branscher inbegripet sjöfart, flyg, jordbruk, förvaltning av naturresurser,
försäkring, finansiell handel och logistik.
”Det är fantastiskt att se att EIB är intresserad av rymdsektorn,” säger Raycho Raychev, ”eftersom det
är ett område som kommer att spela en allt större roll för varje år.”
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SUBATOMISKA
KLIMATLÖSNINGAR
En anläggning för en neutronkälla i Sverige strävar efter att föra europeisk
materialforskning och grön innovation till helt nya nivåer

I

en vacker förort till Lund byggs ett av de största forskningsinfrastrukturprojekten i Europa,
European Spallation Source (ESS). ESS ägs av 13 europeiska länder och ska hysa världens mest
kraftfulla neutronkälla. Genom att ta emot forskare från hela världen ska anläggningen bana väg för
nyskapande vetenskapliga genombrott och besvara mänsklighetens största frågor – genom att
inrikta sig på det lilla och undersöka material på nanonivå med hjälp av subatomiska partiklar. ”ESS
kommer att påverka många fält som är avgörande för oss alla,” säger Pia Kinhult, head of host state
relations. ”Vi ingår i kedjan som försöker föra innovation framåt i Europa och hitta lösningar på
klimatförändringar och andra samhällsutmaningar.”
Men att bygga en 70 hektar stor anläggning (motsvarande 13 fotbollsplaner) utrustad med
15 toppmoderna instrument och stödlaboratorier, samt en 600 meter lång protonaccelerator är en
stor investering. Europeiska investeringsbanken stöder ESS med en kreditfacilitet för att säkerställa
att Europa fortsätter att befinna sig i framkant inom den internationella vetenskapliga forskningen.
Snabbare och smartare neutronexperiment
Låt inte den mikroskopiska storleken lura dig. Neutroner är kraftfulla verktyg för att förklara världen
omkring oss. Dessa partiklar som finns i en atoms kärna har betydande fördelar framför andra
tekniker för att studera alla slags ämnen och material. ”Neutroner är snabba, smarta och ’trevliga’
eftersom de inte förstör proverna som, exempelvis, röntgenstrålar,” säger Kinhult. ”De gör det
möjligt att studera ömtåliga prover, såsom proteiner och levande celler, och också upptäcka väte
som spelar en avgörande roll i nästan alla biologiska processer.”
Europeiskt stöd till innovation i Sverige
Spallation är processen att producera neutronstrålar genom att träffa ett volframmål med protoner
som accelererat till i det närmaste ljusets hastighet. Genom att studera de frigjorda neutronerna när
de passerar genom material kan forskare förstå hur atomer och molekyler i proverna interagerar och
uppträder, vilket i sin tur bidrar till att förbättra och skapa nya material.
År 1932 bevisade James Chadwick förekomsten av neutronen från ett bekvämt och relativt litet
laboratorium i England. Experiment där neutroner används i dag kräver emellertid större lokaler
och mer sofistikerade instrument. ESS är en stor satsning som tog många år att bli verklighet och
bygget förväntas vara färdigställd i december 2021. ”Historiskt har uppförandet av den här typen
av lokaler inte varit enkelt,” säger Kinhult. ”Vi insåg tidigt att vi skulle behöva säkra likviditet både
för byggnation och för att stödja vår operativa förmåga, som kommer att fortsätta under de
kommande åren.”
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“ Låt inte den mikroskopiska storleken lura dig.
Neutroner är kraftfulla verktyg för att förklara världen omkring oss.
”

Europeiska investeringsbankens finansiering på 50 miljoner euro till ESS backas upp av
InnovFin‑EU‑finansiering för innovatörer, ett initiativ som lanserats av EIB-gruppen i samarbete
med Europeiska kommissionen inom Horisont 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram.
Kreditfaciliteten är den tredje utbetalningen sedan 2016, till ett totalbelopp om 200 miljoner euro.
”InnovFin erbjuder finansiering till stöd för forsknings- och innovationsprojekt, såsom
forskningsinfrastruktur,” säger Aristomenis Pofantis, chefsingenjör för hållbara och
digitala industrier vid Europeiska investeringsbanken. ”Med den här kreditlinjen ville
EIB säkerställa att det här mycket ambitiösa projektet kan färdigställas utan dyrbara
förseningar, trots de pågående svårigheterna som orsakats av covid-19-pandemin.”
Grönare forskning och innovation i Europa
Europa har alltid befunnit sig i framkant när det gäller neutronforskning, men ESS är mycket mer än
bara en neutronkälla. När forskningsinfrastrukturen väl är färdigställd kommer den att omforma hur
vi ser på forskning i Europa och övriga världen. Varje år kommer anläggningen att ta emot upp till
3 000 besökande forskare från universitet, institut och företag från hela världen och de kommer att
utföra omkring 800 experiment. ”Samarbete är hjärtat i ESS,” säger Kinhult. ”Vi kommer att ha ett
brett utbud av instrument som forskare kan använda för att genomföra experiment och erhålla de
forskningsdata av högre kvalitet som krävs för att hitta lösningar på moderna problem.”
Forskningsanläggningen har en grön dimension som ger unika forskningsmöjligheter inom
hållbarhet och klimat, och också värmer tusentals bostäder och andra fastigheter i omgivande
områden med sin överskottsenergi. ”I dag bygger allt på forskningsdata, inklusive kampen mot
klimatförändringar,” säger Kinhult. Med experimenten vid vår anläggning kommer vi att bidra till att
utveckla innovativa och mer hållbara material och mer miljövänliga energi- och transportlösningar.”
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MODERNT IGEN
Renewcells textilåtervinningsanläggning kommer att riva sönder gamla
kläder och omvandla dem till nya trådar. Det svenska företagets mål är att
använda sin patenterade teknik för att göra modeindustrin mer hållbar

A

llt började med en enkel gul klänning som skapades från gamla, kasserade blåjeans. Det var
det första plagget som tillverkades av enbart återvunna kläder för sju år sedan av Renewcell,
som då var ett nytt företag. ”Klänningen förändrade allt”, säger Tahani Kaldéus, som är ansvarig för
forskning och utveckling på Renewcell. ”Den förändrade konsumtionsmönstret i modeindustrin.”
När textilåtervinningsföretaget i Stockholm introducerade sin gula klänning för modeindustrin på
en modevisning i juni 2014, fick det mycket beröm, då klänningen inte såg annorlunda ut än någon
annan klänning som köpts hos en ledande detaljist. Vad som däremot är skillnaden är tekniken.
Renewcell är ett av de första företagen i industriell skala som omvandlar gamla kläder till nya
textilier genom att använda en miljövänlig kemisk återvinningsprocess. Företaget vill visa
världen att det fungerar att återvinna kläder. Företaget använder patenterad teknik för
att riva sönder och bryta ner kläder till en massa som sedan bearbetas till en fiber och som
därefter spinns till tråd. ”Kläder som tillverkas av återvunnet material har funnits ett tag”, säger
Harald Cavalli-Björkman, marknadschef vid Renewcell. ”Du kan hitta många återvunna kläder som
är tillverkade av polyester från återvunna plastflaskor. Vi är pionjärer inom återvunnet textil-tilltextilmaterial. Vi använder gamla kläder för att tillverka nya med samma kvalitet.”
Se till att kläder inte hamnar på soptippen
Europeiska investeringsbanken undertecknade ett lån på upp till 311 miljoner kronor, eller cirka
30 miljoner euro, med Renewcell i juni. Lånet, som fick en garanti från Europeiska kommissionen,
kommer att hjälpa till att bygga den första fullskaliga, kommersiella textilåtervinningsanläggningen.
Anläggningen kommer att ligga i Sundsvall och ha en tillverkningskapacitet på 60 000 ton massa
per år.
Renewcell har redan arbetat med välkända modeföretag för att lansera tusentals klädesplagg som
tillverkats av återvunna kläder. ”Dessa plagg sålde snabbt slut och såg likadana ut och kändes precis
som vanliga kläder”, säger Tahani Kaldéus. ”Vi gör det lättare för kunder att välja det mer cirkulära
alternativet, genom att erbjuda trevliga kläder till rimliga priser.”
Renewcells process hjälper också klimatet och miljön. Liksom andra tillverkare av tyger
använder företaget cellulosa för att tillverka textilfibrer. Genom att utvinna cellulosa från
textilavfall, istället för att utvinna det från trä, hjälper företaget till att minska avskogning,
bevara livsmiljöer och förhindra förlust av biologisk mångfald. ”Den cirkulära ekonomin är en
viktig del i den europeiska gröna given”, säger Darragh Mac Neill, som är senior industriexpert
vid Europeiska investeringsbanken. ”Framförallt finns det en ökad oro kring textilavfall. Mer än
hälften av alla kasserade kläder i Europa hamnar till slut på soptippen eller bränns upp, medan
endast 1 procent återvinns. Vi står inför ett behov som tvingar oss att ändra på hur vi hanterar
värdefulla naturresurser.”
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“ Vi gör det lättare för kunder att välja det mer cirkulära alternativet,
genom att erbjuda trevliga kläder till rimliga priser.
”
Produktionen av naturliga textilier som linne och bomull förbrukar också mycket vatten.
”Världsbefolkningen växer och alla behöver kläder”, säger Celine Rottier, lånehandläggare vid
Europeiska investeringsbanken, som arbetade med avtalet för Renewcell. ”Men modeindustrin
behöver bli mer hållbar och resilient för framtiden. Återanvändning och återvinning är det enda
sättet att ställa om till en cirkulär tillverkningsmodell.”
Ett covid-19-paradigmskifte
Covid-19-krisen är en möjlighet att snabba på denna omställning. Nedstängningar och andra
hälsorestriktioner har orsakat stora störningar i leveranskedjan för konfektion och påskyndat
övergången till försäljning på nätet. Kunder är allt mer medvetna om miljöpåverkan av deras köpval
och förväntar sig att företagen uppfyller högre etiska och miljömässiga normer. Många
modemärken lägger större tonvikt vid hållbarhet när de kommer ut ur krisen.
Innovation påskyndar också övergången till en hållbar ekonomi. ”Det är här som vi kommer in”,
säger Elsa Lopez Formoso, en annan lånehandläggare vid Europeiska investeringsbanken.
”Vi överbryggar gapet som orsakas av dödsskuggans dal för innovationer.”
Dödsskuggans dal är ett begrepp som entreprenörer använder för att beskriva den knepiga
fasen mellan forskning och utveckling och det framgångsrika införandet av en innovation.
Företag erhåller ofta bidrag och olika slag av begränsad finansiering under de tidiga stadierna
av produktutvecklingen. När företag är redo att gå över till fullskalig produktion har de ofta
svårt att anskaffa stora belopp från privata investerare på grund av risken med ny teknik. ”Det
är här som Europeiska investeringsbankens finansiering och godkännandestämpel kan göra att
den privata sektorn känner sig tillräckligt säker för att investera i en uppskalning av cirkulär
innovation”, säger Harald Cavalli-Björkman vid Renewcell. ”På det här sättet kan vi få alla att
medverka i en hållbar framtid.”

1:44

Se hur Renewcell gör modeindustrin grönare
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MINSKA UTSLÄPP,
SÄNK RÄNTAN
För att minska utsläpp ger ett klimatfinansieringslån till Enel en lägre
ränta, om företaget minskar koldioxidutsläppen ytterligare

H

ur kan en bank uppmuntra företag att minska utsläppen? Här är en idé som vi arbetar på: koppla ett
låns ränta till lägre utsläpp. Vi använde denna metod för första gången i juli när vi undertecknade
ett lån på 300 miljoner euro till det stora italienska elbolaget Enel, som är den första hälften av ett
låneavtal på 600 miljoner euro. Villkoren belönar företaget om det minskar sina koldioxidutsläpp till en
fastställd nivå och en högre ränta tas ut om företaget inte lyckas. ”Strukturer som denna introducerar ett
incitament för att minska koldioxidutsläppen”, säger Giulio Horvath, en lånehandläggare vid EIB som
arbetade med avtalet. ”Det är något som vi ville göra och vilket vi hoppas kommer att kunna upprepas
med andra kunder på andra marknader.”

“ Hållbara företag är

mindre riskfyllda och mer
värdefulla på lång sikt.

”

Enel, som är det största privatägda förnybara energibolaget
i världen, är en pionjär vad gäller målbaserad finansiering. Under
2019 emitterade företaget ett obligationslån på 1,5 miljarder
amerikanska dollar med betalningsvillkor kopplade till ett förnybart
energimål, vilket var den första obligationen av sitt slag på
marknaden. Företaget har sedan dess utvecklat en strategi för att
koppla sin finansieringsverksamhet till FN:s hållbara utvecklingsmål.

En fördel med att koppla finansiering till specifika mål istället för enskilda projekt är att det
hjälper till att säkerställa större åtaganden i hela företaget. ”Om du finansierar på projektbasis
så kan du inte vara hundraprocentigt säker på att alla delar av ett företag arbetar mot samma mål”,
säger Alessandro Canta, chef för finansiering och försäkring hos Enel. ”Men om du ändrar logiken och
finansierar strategin, så kan du vara säkrare på att företaget åtar sig att uppnå sitt mål.”
Hur mycket ränta som Enel kommer att betala för EIB-lånet beror på dess förmåga att minska den
genomsnittliga mängden koldioxidutsläpp från alla sina kraftverk till högst 148 g per kilowattimme
i slutet av 2023. Minskningarna kommer att kontrolleras av tredje part. EIB-lånet kommer att
finansiera projekt som stärker de italienska elnätens resiliens och tekniska prestanda, hjälper till att
ta emot mer förnybar el och stå emot högre medeltemperaturer samt mer frekventa värmeböljor
till följd av klimatförändringarna. De flesta projekten kommer att genomföras i fattigare delar av
Italien, i synnerhet i söder där infrastrukturen är äldre.
För att nå sina koldioxidmål planerar Enel också att tidigarelägga slutdatumet för vissa
koleldade kraftverk. Företaget har en treårsplan för att installera förnybara elprojekt på 20 GW
i mer än 30 länder där företaget är verksamt. Finansieringsinstrument som är kopplade till
hållbarhetsmål utgjorde nästan en tredjedel av gruppens skulder förra året och företaget
hoppas se andelen öka till närmare 50 procent till 2023 och så högt som 70 procent till 2030.
”När vissa människor hör ordet ’hållbarhet’ så tänker de på solidaritet, men hållbarhet för ett
företag utgör ett värde”, säger Enels Alessandro Canta. ”Hållbara företag är mindre riskfyllda
och mer värdefulla på lång sikt.”
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GRÖN VÄRME
En företagsgrupp i Dublin förutser att sakernas internet kan hjälpa till att
minska utsläpp från bostadsuppvärmning

D

et bästa sättet att minska växthusgasutsläpp är att undvika att använda energi
överhuvudtaget. Glen Dimplex har som mål att skapa intelligenta och energieffektiva system
som drivs med ren el istället för olja eller gas. ”Vi ser utmaningen med att fasa ut fossila bränslen
som både en möjlighet och en skyldighet för oss att åstadkomma en bestående förändring”, säger
vd Fergal Leamy. Glen Dimplex, vars europeiska sortiment av värme- och ventilationsmärken
inkluderar Nobo, Noirot och Xpelair, forskar kring olika sätt att göra dem effektivare genom smarta
enheter som är anslutna till sakernas internet.
Digitalisering för att öka energieffektivitet
I Europeiska unionen är bostadsuppvärmningen till större delen baserad på fossila bränslen.
Övergången till el minskar automatiskt koldioxidutsläppen. Förbättrad anslutning tillsammans med
smarta elektroniska kontrollsystem i exempelvis ett enskilt hem minskar sedan elförbrukningen. Det
kan ge en förbättrad energieffektivitet på över 15 procent, enligt Aris Pofantis, chefsingenjör för
hållbara och digitala industrier vid Europeiska investeringsbanken. EU-banken gav ett lån till Glen
Dimplex under 2021 för att hjälpa företaget att finansiera sin forskning och utveckling. ”Ibland
används begreppet digitalisering alltför generellt”, säger Aris Pofantis. ”Men Glen Dimplex integrerar
verkligen anslutna och smarta lösningar i sina produkter och system. Det finns stora fördelar.”
Glen Dimplex innovation i sakernas internet har gett nya fördelar för kunder som nu kan fjärrstyra
sina värmeapparater via en app, vilket innebär att de kan sätta på sina värmeapparater precis innan
de kommer hem från arbetet, och aldrig behöva värma upp ett tomt hus i onödan. Apparaterna är
mer intelligenta och kan drivas mer effektivt tack vare funktioner som exempelvis sensorer för
rumstemperaturmätning, väderprognoser och upptäckt av öppna fönster.
Glen Dimplex har också varit med i försök och tidiga kommersiella partnerskap med energibolag
och leverantörer av energihanteringsplattformar, där sakernas internet har använts för att hantera
enskilda värmeapparater i flera hem för att frigöra ytterligare flexibilitet och energieffektivitet utan
att kompromissa på kundkomforten. När det här sker i full skala kan det potentiellt ha en stor
inverkan på utsläppen. ”Tekniken finns i dag och är robust”, säger Rowena McCappin,
direktör för gruppens externa frågor. ”Det handlar om att skapa erbjudanden som kan
skalas upp och som gör det möjligt för oss att ge kunderna påtagliga fördelar.”
Bankens finansiering stöder företagets forskning i Frankrike, Irland, Tyskland och Nederländerna.
Under pandemin har Glen Dimplex hållit igång sina laboratorier och låtit sina forskningsgrupper
arbeta. ”Det gör att företaget befinner sig i en stark position för att bidra med lösningar som behövs
för att tackla klimatförändringar”, säger vd Fergal Leamy. ”I hela Europeiska unionen är covid-19återhämtningsplaner nära sammankopplade med grön tillväxt”, säger han, ”och den rättvisa
omställningen till en mer hållbar värld.”
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ANTIKA MONUMENT,
MODERN TUNNELBANA
Egyptiska gröna transportprojekt förvandlar resor i två av Afrikas största
städer. Så här planerar Egypten att göra sina stora städer hållbara

N

oura Saad arbetar som bibliotekarie i Giza, nära den berömda sfinxen och den stora
pyramiden. I åratal har hon åkt bil eller tagit bussen för att komma till arbetet, och kämpat
med trafikstockningar och förseningar. I dag är hennes resa till och från arbetet annorlunda. Under
det senaste året har hon börjat använda sig av en ny utbyggd tunnelbanelinje, som är en del av ett
större egyptiskt transportprojekt för att modernisera och bygga ut en tunnelbana, som på vissa
platser har förfallit. ”Jag sparar mer än en timme på att ta tunnelbanan till arbetet”, säger Noura
Saad. ”Det är att komma bort ifrån Kairos trafikstockningar och undvika att ta bussen eller en taxi.”
Tunnelbaneprojektet och ett relaterat program för att konvertera järnvägar till tunnelbane- och
spårvagnslinjer gör det möjligt för människor att hitta bättre arbeten på nya platser och hjälper dem
att enkelt komma till bättre skolor. Förändrade transporter är också bra för klimatet, eftersom det är
ett alternativ till bilar och bussar. Kairo är en av de mest trafiktäta städerna i världen, där
luftföroreningar ofta är högre än Världshälsoorganisationens rekommendationer.
Det snabbaste sättet in och ut ur staden

Egypten har stora planer på att förbättra transporter och göra dem mer hållbara. I maj
undertecknade Europeiska investeringsbanken och Egypten den andra delen av ett lån på
1,1 miljarder euro för att finansiera tunnelbane- och spårvagnsprojekt i Alexandria och
Kairo, de t vå största egyptiska städerna. Dessa
storstadsområden har vuxit snabbt under de senaste årtiondena,
medan transportnätet inte har följt med den nya efterfrågan. Ett
annat stort transportprojekt som förväntas starta snart är arbetet
Egypten har stora planer
med att förbättra järnvägslinjen Tanta-El Mansoura-Damietta.
på att förbättra transporter
Det kommer att uppgradera 119 km järnväg utmed den viktiga
och göra dem mer hållbara.
länken mellan Tanta, en stad cirka 100 km norr om Kairo, med
Damietta, en större hamn vid Medelhavet.

“

”

Europeiska investeringsbanken har lånat ut pengar till Egypten för alla de tre nuvarande
tunnelbanelinjerna i Kairo sedan tidigt 1990-tal. EU:s bank har investerat mer än 2 miljarder euro
under de senaste åtta åren för att hjälpa Egypten att förbättra transporter och göra det mindre
skadligt för miljön att ta sig runt.
Mer tid på arbetet och med familjen
Kairos tunnelbana betjänar flera miljoner människor varje dag på de tre linjerna i en stad som har en
befolkning på över 20 miljoner. Tunnelbanelinjerna som byggdes under 1980-talet är i stort behov
av upprustning. Kairos tunnelbana var före sin tid i Afrika med en av de första stadstäckande
tunnelbanorna på kontinenten. Det är fortfarande den största tunnelbanan i Afrika och
Mellanöstern. Underhåll och upprustningar har däremot kommit på efterkälken. ”Bankens
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finansiering kommer att öka produktiviteten och förbättra livet i staden, eftersom människor
kommer att tillbringa mindre tid i trafiken och mer tid på arbetet och med familjen”, säger Boris
Stein von Kamienski, lånehandläggare vid Europeiska investeringsbanken. Lånet kommer också att
öka kvaliteten på landets järnvägar och främja en grön och hållbar transport.
Att nå ut till globala partner
Ny finansiering är nyckeln till nödvändiga upprustningar. ”Samarbetet mellan Egypten och
Europeiska unionen är mycket viktigt för att hjälpa oss att utveckla och avancera byggnadsarbeten
och uppgradera signalsystemen på tunnelbanelinjerna”, säger Essam Waly, chef för den nationella
myndigheten för tunnlar i Egypten. ”Finansieringspartnerskapet hjälper oss att minska
pendlingstider, trafikstockningar och koldioxidutsläppen med många miljoner ton.”

HUR TACKLA KLIMATET
Alla känner till att klimatförändringar är en stor, långsiktig utmaning. EIB:s rådgivningstjänsters tekniska
bistånd för klimatåtgärder hjälper institutioner runtom i världen att komma fram till vad framtiden för
med sig och vilka åtgärder de bör vidta. Här är några av de pågående programmen utanför Europeiska
unionen.
Genom de gröna inkörsportarna
Faciliteten för stöd till klimatåtgärder utvecklar stöd för klimatfinansiering till banker och finansinstitut
utanför Europeiska unionen. ”Klimatåtgärder är ett område som utvecklas väldigt snabbt”, säger Michael
Steidl, senior rådgivare vid EIB. ”Banker i länder som Georgien, i södra grannskapet, västra Balkan och
Afrika söder om Sahara behöver hjälp när det gäller kunskapsöverföring och bästa praxis, så att de kan
bättre förstå de finansiella risker och möjligheter som klimatåtgärder medför.” Dessa initiativ har som mål
att utveckla gröna inkörsportar som stimulerar grön tillväxt och förstärker EU:s närvaro i dessa länder.
Det finns också ett behov av strategier kopplade till inverkan från klimatrisker och klimatmöjligheter på
bankers och finansinstituts verksamhetsplanering och finansiella planering. Vi startade detta arbete med
Georgiens centralbank, tack vare ett tekniskt biståndsprogram som finansierades inom vår
förvaltningsfond för tekniskt bistånd till det östra partnerskapet. Vi kommer att kunna utöka detta stöd
till banker i flera länder, tack vare ett bidrag på 20 miljoner euro nyligen till vår internationella
klimatinitiativfond från det tyska ministeriet för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet.
Finansiell inkludering i länder i Afrika, Västindien, Stillahavsområdet och södra grannskapet
Som en konsekvens av nedstängningarna under pandemin har många mikrofinansieringsinstitut stoppat
sina låneutbetalningar och blivit tvungna att gå med på moratorier för kunder som inte har kunnat
betala tillbaka sina lån. Europeiska investeringsbanken och Luxemburgs regering insåg att
mikrofinansieringsinstitut och mikrofinansieringssektorn i allmänhet behövde stöd under denna
utmanande tid. Det är därför som vi satte covid-19-krisstödet i centrum för arbetet med vår fond för
finansiell inkludering. Fonden är ett tekniskt biståndsprogram som erbjuder leverantörer av
mikrofinanstjänster och andra intressenter i sektorn för inkluderande finansiering i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet samt i det södra grannskapet möjlighet att ansöka om bidrag för att förbättra deras
kapacitet på ett antal nyckelområden. Vi har hjälpt sökande att hantera konsekvenserna av covid-19 eller
att accelerera deras digitaliseringsprocesser för att hjälpa dem att bättre komma ut ur krisen.
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“

Under en lång tid ansågs det att banbrytande innovation endast var möjlig i ekonomiskt
utvecklade regioner. I dag ser vi en grundläggande attitydförändring. Ju mer vi stöder
människors uppfinningsrikedom och förmåga till nyskapande och innovation, desto mer
uppfyller vårt EU sin kapacitet att skapa mervärde. I sammanhållningsregioner har vi stöttat
banbrytande innovation av unga, talangfulla och diversifierade team som flyttar gränserna för
vetenskap och affärsverksamhet.

”

Hristo Stoykov, avdelningschef för tillväxtfinansiering och riskkapitallån, EIB

“

Inkluderande handlar om att sätta människor i centrum för allt vi gör. Vår utgångspunkt är
att fråga oss själva hur vi bäst kan respektera mänskliga rättigheter genom våra projekt,
inkludera och nå ut till de som har sämre förmåga att ta tillvara på möjligheter, samt bygga
starka och motståndskraftiga samhällen som är bättre rustade att stå emot globala utmaningar,
som klimatförändringar.

”

Yasmine Pagni, enhetschef för sociala frågor, EIB
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Våra sammanhållningsinvesteringar hjälper till att
åtgärda obalanser mellan länder och regioner
i Europeiska unionen. Tack vare att vi investerar i hållbara
projekt, bidrar de också till en rättvis omställning mot
våra klimatmål.
Utanför Europeiska unionen stöder vi alla slag av
hållbara sektorer runtom i världen.
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PLOCKAR I POLEN
E-handeln ökade under pandemin, vilket ledde till att ett polskt
robotföretag hade en framgång som skulle kunna bidra till ett
innovationscentrum i Warszawa

K

acper Nowicki arbetade i Kalifornien under dot-com-boomen och var anställd hos Google när
företaget först anslöt sig till maskininlärningsrevolutionen. Men 2016 läste han en
forskningsrapport om hur djupa neuronnät kunde användas för att kontrollera robotar och kom
fram till att tillämpningsbara applikationer av denna form av artificiell intelligens kunde vara nästa
stora tekniska grej. Tillsammans med Marek Cygan, som hade vunnit tävlingar i algoritmer och
maskininlärning och Tristan d’Orgeval, en erfaren chef för nystartade företag, grundade han
Nomagic, ett robotföretag i Warszawa.
Att utveckla AI-programvara och integrera den med industrirobotar är inte billigt. ”Du behöver
betydande investeringar i forskning och utveckling för att kunna utveckla en produkt som är
effektiv och tillräckligt pålitlig för att uppfylla operativa lagerkrav”, säger Tristan d’Orgeval,
Nomagics operativa chef.
Men nystartade företag saknar finansieringsalternativ för att investera i tillväxt, och det har blivit
svårare under pandemin. ”Väldigt snabbt insåg vi att vi behövde hjälp”, säger Kacper Nowicki.
”EIB kunde stödja den forskning och utveckling som krävs för att utveckla en innovativ produkt
i Europa. Det är ett stort tillskott till det privata kapital som har investerats i Nomagic.” I november
blev Nomagic Europeiska investeringsbankens första projekt med ett riskkapitallån inom
den europeiska garantifonden.
Fonden har som mål att använda upp till 25 miljarder euro i garantier från bidragande
EU-medlemsstater för att mobilisera så mycket som 200 miljarder euro i finansiering. ”Den gör det
möjligt för banken att öka sin risktagningsförmåga och låna ut till företag som har påverkats av
covid-19”, säger Philippe Hoett, investeringshandläggare vid EIB, om avtalet med Nomagic.
Polska robotar ersätter plockning
De flesta manuella uppgifterna i moderna lager omfattar plockning – att plocka upp produkter från
en låda och lägga dem i en annan låda. Detta måste göras av människor, då de flesta moderna
robotar saknar förmågan att identifiera föremål i en låda när det finns hundratusentals potentiellt
olika föremål. Nomagic tacklar detta genom att tillhandahålla AI-baserad programvara för vanliga
robotarmar, som gör det möjligt för dessa robotar att hantera en stor mängd olika produkter.
Djupa neuronnät gör att Nomagics programvara är annorlunda. Nomagics robotar kan plocka upp,
inspektera, analysera och lägga produkter, och på så sätt reproducera repetitiva och monotona
uppgifter som traditionellt utförs av lagerarbetare. ”Vi kombinerar våra patentskyddade neuronnät
för autonoma rörelser, vår molnbaserade robotplattform för fjärrövervakning och kontroll samt vår
hårdvara, som är anpassad till många olika produkter och rörelser”, säger Marek Cygan, som är
Nomagics tekniska chef. ”Kombinationen gör att projektet har en kraftfull inverkan.”
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“ Pandemin har ökat konsumenternas aptit på e-handel
och marknadspotentialen är enorm.
”
E-handeln och pandemin
Pandemin underströk behovet av mer innovation och digitalisering i Europa generellt och ledde till
ny tillväxt på just den marknad som Nomagic är verksam på. ”Pandemin har ökat konsumenternas
aptit på e-handel och marknadspotentialen är enorm”, säger Fouad Bitar, senior industrirådgivare
vid EIB. ”Detta är en enorm möjlighet för lagerautomationsföretag som Nomagic.”
Nomagic ser också möjligheten. ”Kort efter att pandemin bröt ut gick människor över till e-handel,
men det blev allt mer komplicerat att se till att människor kunde arbeta säkert i lagerlokaler”, säger
Nomagics Tristan d’Orgeval. ”Så företag blev intresserade av vår produkt.”
Projektet är banbrytande för europeisk teknik. ”Vi har vant oss vid att få tekniken från USA och
andra länder utanför Europeiska unionen”, säger Kacper Nowicki. ”Vad vi gör är att utveckla en
produkt som inte finns och vars fördelar Europa kommer att dra nytta av först.”
Med sitt lån från Europeiska garantifonden kan Nomagic fokusera på forskning och utveckling och
skala upp sitt projekt. ”Med EIB kan vi fortsätta att finansiera vår forskning och utveckla denna
innovativa teknik i Europa”, säger Kacper Nowicki.
Det finns också en regional potential. Nomagic kan skapa arbetstillfällen, väldigt specialiserade
forsknings- och utvecklingsarbeten, samt främja digital sammanhållning i Polen. Nomagic sponsrar
redan ett labb för robotutbildning vid universitetet i Warszawa och tekniska chefen Marek Cygan
stöder studieplanen för robotteknik i Masterprogrammet. ”Företagets närvaro kommer att hjälpa
Warszawa och Polen att marknadsföra sina referenser som ett europeiskt centrum för teknikföretag”,
säger Iwona Biernat, investeringshandläggare vid EIB, ”och attrahera nya investerare
i Centraleuropa.”

EN INKLUDERANDE VÄRLD

45

VÅGA ANSLUTA
Två polska fiberprojekt har som mål en digital omställning i mindre
tätbefolkade områden, som främjar den regionala ekonomin och har en
positiv miljöpåverkan

D

e kristallklara floderna och natursköna städerna i centrala och nordöstra Polen är populära
resmål. Men de täta skogarna, slingrande dalgångarna och sjöarna hindrar tillgång till stabila
internettjänster. Detta är ett problem när distansarbete blir allt mer viktigt och andra vitala digitala
tjänster kräver höghastighetsanslutningar. Ett fåtal polska företag arbetar för att åtgärda denna brist
på anslutning med nya fibernät på landsbygden. ”Vi utvecklar en unik produkt som inte fanns på
den polska marknaden”, säger Jacek Wiśniewski, vars företag Nexera levererar snabba digitala
anslutningar till platser där ingen annan har vågat göra det tidigare.

“

Ett annat polskt företag, Światłowód Inwestycje (S.I.), förbereder också mindre tätbefolkade
områden i Polen för en digital framtid. Innan 2025 kommer de två företagen att bygga ut så
kallat fiber-till-hem-accessnät till mer än 3,1 miljoner adresser
(2,4 miljoner för S.I. och 700 000 för Nexera), vilket omfattar
hushåll, företag och skolor. ”Vi har som mål att bidra ytterligare
Fiber är framtidssäkert.
till digitaliseringen av den polska ekonomin och hjälpa till att
tackla den befintliga digitala klyftan”, säger Magdalena
Russyan, S.I.:s vd.

”

Men att bygga ett fibernät kostar pengar. Det kräver att varje hus är anslutet till en fysisk fibertråd.
Europeiska investeringsbanken stöder båda företagen med två separata lån som har som
mål att främja spridningen av en teknik som är viktig för Europas framtid i regioner där
det är riskabelt att investera i den.
Snabba och gröna anslutningar på landsbygden
Tekniken fiber-till-hem (FTTH) ansluter optiska fibrer direkt till enskilda fastigheter, som bostäder
och kontor. Detta ökar dramatiskt anslutningshastigheter och kvaliteten på den tillgängliga
anslutningen för användare, jämfört med uppkopplingar via typiska kabelmodem eller digitala
abonnentanslutningar. Dess signalstyrka försvagas inte av fysiska barriärer som är vanliga på
landsbygden, som berg eller tät skog. Fiber erbjuder upp till 100 gånger snabbare
bredbandshastighet än äldre teknik.
Fiber är också en grönare internetlösning. FTTH-tekniken hjälper kunder att minska sin
energiförbrukning och sitt koldioxidavtryck. ”Det är ungefär fem gånger mer energieffektivt per
gigabyte än äldre, kopparbaserade tekniker”, säger Monika Tenerowicz, som arbetar på Orange
Polska, en av S.I.:s delägare. Näten kan också uppgraderas utan att behöva byta ut fibern och deras
underhållskostnader är minimala, eftersom optiska fiberkablar inte förstörs med tiden. ”Fiber är
framtidssäkert”, säger Monika Tenerowicz.
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“ Fiber lockar människor att pendla
och distansarbeta på landsbygden.
”
Europeiskt stöd till polska fiberprojekt
Att installera fibernät i stor skala kräver däremot enorma investeringar. Att vara verksam på
landsbygden där det finns färre kunder per kilometer, gör att företag inte kan sprida sina
nätverkskostnader på miljontals kunder. ”Du behöver kapitalinvesteringar för att utöka din täckning
och ansluta slutkunder”, säger Jacek Wiśniewski på Nexera.
Europeiska investeringsbankens finansiering på 76 miljoner euro till Nexera backas upp av
Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), en garanti från EU:s budget som ”möjliggör för
EIB att öka sitt stöd till riskfyllda projekt som går utöver EIB:s egen normala risktagningskapacitet”,
säger Pawel Lewandowski, lånehandläggare för Polen vid Europeiska investeringsbanken.
EU-bankens lån kommer att hjälpa Nexera att ansluta omkring 530 000 hushåll och 1 400 skolor
fram till 2023.
Europeiska investeringsbanken tillhandahöll också ett lån på 130 miljoner euro till S.I. i augusti. Med
EIB:s finansiering kommer företaget att kunna nå sitt ambitiösa mål på 2,4 miljoner hushåll och
erbjuda snabbare internet i både större och mindre städer.
Digitalisering och sammanhållning genom polska fiberprojekt
Polen är bland de minst digitalt avancerade länderna i Europa. Detta har allvarliga konsekvenser för
människor som bor på landsbygden. De kan exempelvis inte dra nytta av telehälsotjänster och
möjligheter till distansarbete. Det är också ett problem för barn och studenter, som har begränsad
tillgång till nätbaserat lärande. ”Covid-19-pandemin ökade behovet av höghastighetsinternet i och
utanför städer”, säger S.I.:s vd Magdalena Russyan. ”Vi tyckte att för oss var bästa lösningen att öka
täckningsområdet för vårt fibernät.”
Båda projekten har enorm regional potential. De kan tillgodose det växande behovet av
dataöverföring på landsbygden för underhållning, utbildning, kommunikation och professionella
ändamål. ”Fiber kommer att ha en positiv inverkan på medborgarnas hälso- och sjukvård samt
utbildning i dessa regioner”, säger Anders Bohlin, senior sektorspecialist vid Europeiska
investeringsbanken. ”Det kommer att leda till en regional digital omställning.”
Projekten har potential att främja den regionala ekonomiska utvecklingen, och på så sätt bidra till
Europeiska investeringsbankens sammanhållningsuppdrag, som syftar till att minska skillnaderna
mellan EU:s regioner. ”Fiber lockar människor att pendla och distansarbeta på landsbygden”, säger
Anders Bohlin. ”Det gör det också möjligt för medborgare att få tillgång till nya jobbmöjligheter,
arbetspraktik och starta nya företag som är inriktade på lokala samhällen. Det kommer att göra
landsbygden mer attraktiv och konkurrenskraftig.”
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HUR RUMÄNIEN RULLAR
VIDARE
Finansiering för rumänsk infrastruktur får en skjuts tack vare ett rådgivningsprogram som är utformat för att få ut mesta möjliga från EU-fonder

R

umänien är det åttonde största landet i Europeiska unionen, men dess motorvägsnät på
900 km är ett av de minsta och genomsnittshastigheten på landets järnvägar är endast
15 km/h för godståg och 40 km/h för persontåg. Rumänien klarar av att bygga litet drygt 45 km ny
motorväg per år och vissa tåg går långsammare än de gjorde för 100 år sedan.
Det beror på att offentliga myndigheter i Rumänien har svårt att hantera den komplicerade
planeringen och genomförandet av stora infrastrukturprojekt med den betydande EU-finansiering
som finns tillgänglig. Med en budget på 17 miljarder euro från Europeiska unionen för
transportinfrastruktur fram till 2027 är utmaningen att använda pengarna.
Det är här som Alexis Gressier och hans team på Europeiska investeringsbanken kommer in. På plats
i Bukarest vid ministeriet för investeringar och europeiska projekt sedan 2014, arbetar Alexis Gressier
och hans team på sju personer tillsammans med rumänska myndigheter som en del av Europeiska
investeringsbankens serviceavtal för projektrådgivningsstöd för att förbereda, utvärdera och
genomföra projekt som uppfyller Europeiska unionens krävande normer. ”Vi brukar säga att vi
främjar EU-finansierade projekt med vårt stöd”, säger han.
Rådgivningsstöd för rumänsk infrastruktur
Arbetet är varierande men handlar främst om stora projekt inom transport-, avfalls-, vatten- och
energisektorn. ”Vi är involverade i olika faser i projektcykeln från förberedelser när det finns ett
koncept som behöver klargöras, till planering och upphandling samt hantering av kontrakt och
genomförande av projekt”, förklarar Alexis Gressier.
Teamet har också spelat en viktig roll när det gäller att hjälpa myndigheter att hantera
kontraktsändringar och kostnadsöverskridande krav från entreprenörer, som orsakats av
arbetskraftsbrist i byggsektorn. Genom att analysera åratal av krav samt ett stort antal styrkande
handlingar som omfattar avtalskorrespondens, tekniska och finansiella rapporter, detaljerade
tidsplaner, byggloggar och tusentals fakturor, har EIB:s experter hjälpt rumänska myndigheter att
minska entreprenörernas kostnadsanspråk med 39 procent i genomsnitt.
Mervärde för Rumänien
Som utomstående har det tagit tid för bankens experter att vinna förtroende och acceptans från
sina rumänska motparter, men teamets framgång gav dem stort beröm. ”Kanske det största
mervärde som EIB har gett oss är att de har kunnat bidra med team som har olika
bakgrund och erfarenhet av operatörer och transportmyndigheter”, säger Stefan
Roseanu, ordförande för Rumäniens järnvägsreformmyndighet. ”Detta har hjälpt oss att ta
fram väldigt bra genomförbarhetsstudier och andra typer av dokument. Genomförbarhetsstudien
som de hjälpte oss att ta fram används nu som ett referensexempel för transportministeriet och
ministeriet för europeiska fonder, för att komma på nya, fortsatta investeringar i rullande materiel.”
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Järnvägsreformmyndigheten är också imponerad över teamets tekniska expertkunnande. ”Vissa av
investeringarna som vi arbetar på inbegriper reformer samt nya tekniker och marknadskoncept”,
säger Stefan Roseanu. ”Utan EIB:s hjälp skulle våra experter ha lagt ner mycket tid på att lära sig och
införliva dessa nya idéer i sitt arbete. Det skulle ha lett till stora förseningar i processen.”
Alla ombord till Dresden
Ett av de största projekten som EIB-teamet arbetade på under 2021 är moderniseringen av en
144 km lång järnvägssträcka – del av en EU-transportkorridor – som sträcker sig från Aten hela
vägen till Dresden via Sofia, Budapest, Wien, Prag och Nürnberg. Med ett värde på över 2 miljarder
euro är uppgraderingen av järnvägen, som delfinansieras av Europeiska kommissionen och EIB, det
största transportinfrastrukturprojektet i Rumänien på 30 år.
De uppgraderade järnvägslinjerna kommer att tillåta maximala hastigheter på 160 km/h för
persontåg och 120 km/h för godståg. Detta kommer att leda till kortare restider, minska risken för
olyckor och minska koldioxidutsläppen med uppskattningsvis 1,5 miljoner ton under
järnvägsspårens 30-åriga livslängd.
Stödet från Alexis Gressier och hans team omfattar också inköp av nya tåg som kommer att kunna köras
på ett antal olika nationella järnvägsnät. Rumänska myndigheter har inte köpt nytt rullande materiel på
20 år och hade ingen erfarenhet av att köpa tåg som körs på olika system. ”Vi saknade denna typ av
erfarenhet och analytisk expertis”, säger Stefan Roseanu vid järnvägsreformmyndigheten, ”men EIB
kunde ta fram den första funktionella kravspecifikationen för offentliga upphandlingsdokument och
anpassa mallarna och informationen för upphandlingen av rullande materiel.”

PROJEKTUTVECKLING FÖR COVID-19-KRISHANTERING
Covid-19 utsatte hälso- och sjukvårdssystem för enorma påfrestningar och ansträngde företagens
likviditet. För att bemöta detta inrättade Europeiska kommissionen två åtgärdspaket avsedda att använda
Europeiska struktur- och investeringsfonder för att mildra pandemins effekter. Investeringsinitiativet mot
effekter av coronaviruset och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus svarar på behoven
i de mest utsatta sektorerna – hälso- och sjukvård, små och medelstora företag samt arbetsmarknader.
I Rumänien gick omkring 900 miljoner euro i sammanhållningsfinansiering till hälso- och sjukvårdssystem
och ekonomin under första året av covid-19-pandemin.
Det nationella försvarsministeriet bad Jaspers, som är vårt gemensamma stöd till projekt i de europeiska
regionerna, om hjälp för att förbereda projekt för EU-finansiering. Projekten fokuserades till en början på
leveranser av medicinsk skyddsutrustning och medicinsk utrustning. Jaspers rådgivning fokuserades
senare på den information som behövdes för att ansöka om EU-medel samt viktiga frågor för projekt
som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. ”Uppdraget var väldigt krävande”, säger Ana
Maria Lupascu, projektansvarig för Jaspers-uppdraget. ”Situationen under covid ändrades väldigt snabbt
och vi visste inte mycket om hur spridningen av denna sjukdom kunde bekämpas. Jaspers-uppdraget
bidrog i slutändan till att förbättra landets beredskap och reaktionsförmåga på pandemin.”
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GLOBALA ÅTGÄRDER,
LOKALA FÖRÄNDRINGAR
Globala hållbarhetsinvesteringsfonder stöder ren energi, hållbart jordbruk
och jämn könsfördelning på arbetsplatser i Asien och Latinamerika

S

ujay Malve kommer ihåg frustrationen under nätter när elen bröts och han gjorde sina läxor eller
förberedde sig för tentamen som universitetsstudent i Indien. ”Du studerar sent om kvällarna för
en tentamen nästa dag och elen bara kopplas bort”, säger Sujay Malve, som är 40 och växte upp
i Pune, omkring 150 km sydöst om Mumbai. ”Att inte ha belysning är inte trevligt, särskilt inför en stor
tentamen. Jag såg vad som hände omkring mig med elen och fortsatte att fråga varför, men det fanns
ingenting som jag kunde göra. Jag tror att det var det som ledde till min karriär i dag.”
Sujay Malve leder Canopy Power, ett företag i Singapore som specialiserar sig på elektrifieringen av
företag och samhällen som inte är anslutna till elnätet. Canopy utformar och bygger mikronät
runtom i Sydostasien som kombinerar solpaneler, vindenergi, batterilagring och smarta
kontrollsystem för att erbjuda pålitlig el på avlägsna öar i exempelvis Filippinerna och Indonesien.
På vissa öar är till och med människor som har en god inkomst och förstår inverkan av
klimatförändringar tvungna att köra dieselgeneratorer dygnet runt, därför att deras företag inte har
någon annan energikälla.
”I Sydostasien finns det tusentals öar där företag inte är anslutna till elnätet”, säger Sujay Malve. ”De
måste elda med diesel för att generera el och det är dyrt, smutsigt och opålitligt. Du kan inte tänka
dig hur det är att transportera stora dieseltankar på små båtar för att få mer bränsle två gånger
i veckan. Det är jättejobbigt. Mitt team tror på att el kan förändra liv, och att det kan ge människor
möjligheter. Särskilt i denna region.”
För att utöka hans företags verksamhet, funderar Sujay Malve på en investering från Jasmine Private
Market Fund, en fond som startades 2021 för att hjälpa innovativa företag att bekämpa
klimatförändringar samtidigt som den stöder den cirkulära ekonomin och hållbara jordbruksföretag.
I september godkände Europeiska investeringsbanken en investering på upp till 30 miljoner
amerikanska dollar i fonden, som anskaffar medel på totalt 200 miljoner amerikanska dollar. Denna
investering är en av dussintals fonder som EIB-gruppen väljer ut varje år för investeringar som
främjar social innovation och klimatåtgärder runtom i världen.
Att förstå sig på klimatförändringar
”Sydostasien behöver detta stöd”, säger Melissa Kang, grundaren av JI Capital Partners, det privata
riskkapitalföretaget i Singapore som förvaltar Jasminefonden. ”Regionen har 650 miljoner
människor och en ung demografi, vilket är bra för långsiktig ekonomisk utveckling. Däremot har
regionens snabba ekonomiska tillväxt ökat koldioxidutsläppen betydligt. Tyvärr har stora vind- och
solparker begränsad användning på grund av ett svagt och fragmenterat elnät.”
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“ Sydostasien har en stor potential.

Men inte tillräckligt många klimatåtgärder genomförs
snabbt nog för att öka hållbarhet och integration.

”

Melissa Kang och hennes team arbetar med många entreprenörer som har nya idéer för att hjälpa
regionen att minska koldioxidutsläppen och anpassa den till klimatförändringar. ”Sydostasien har
en stor potential”, säger hon. ”Men inte tillräckligt många klimatåtgärder genomförs snabbt nog för
att öka hållbarhet och integration.”
Europeiska investeringsbanksgruppen hittar och stöder nya investeringsfonder som i sin
tur hjälper hundratals småföretag runtom i världen inom sektorer som hållbara
kaffeodlingar i Amazonas, ekonomiskt överkomliga och effektiva bostäder i Namibia och
hållbart fiske i Mexiko. ”Vi tänker på investeringsfonder som en god finansieringskälla för att
attrahera mer kapital och mobilisera fler resurser för att åtgärda marknadsmisslyckanden på ett
finansiellt hållbart sätt”, säger Gergely Horvath, investeringshandläggare för klimatfonder vid
Europeiska investeringsbanken.
Kvinnor i ledande ställning
Genom att välja de rätta investeringsfonderna kan Europeiska investeringsbanken också göra mer
på områden där det är svårt att hitta finansiering, som exempelvis klimatförändringar, social välfärd
och jämställdhet. Investeringen i Sydostasien med JI Capital Partners är ett bra exempel. Fonden
förvaltas av en kvinna, har många kvinnor i ledande ställning och är inriktad på investeringar
i företag som gör samhället mer hållbart och ger kvinnor lika möjligheter på arbetsplatsen.
Banken stöder en liknande riskkapitalfond, EcoEnterprises Fund, i Latinamerika som leds av kvinnor.
Fonden, som erhöll 20 miljoner amerikanska dollar från Europeiska investeringsbanken, investerar
i växande naturbaserade företag inom hållbart jordbruk, trädjordbruk, ekoturism och andra
områden som stöder hållbara försörjningsmöjligheter, bevarande av biologisk mångfald och en
cirkulär användning av naturresurser. Fonden letar också efter företag som leds av kvinnor och
uppmuntrar företag att anställa kvinnor på alla chefsnivåer. ”Kvinnor har alltid varit den tysta
majoriteten, men de är det sociala kittet i samhällen i Latinamerika”, säger Julia Santander, en
fondförvaltare som arbetar utifrån Colombia för EcoEnterprises.
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ETT RIKTIGT STRESSTEST
Inget är tuffare än att tillhandahålla bankkonton till fattiga människor och
småföretag i de mest avlägsna områdena i det största landet i Afrika söder
om Sahara. Men lånehandläggare hos Trust Merchant Bank kämpar sig
igenom dåliga vägar, uppror och pandemier för att registrera 3 miljoner
nya kunder

D

et är inte lätt att öppna ett bankkonto i Demokratiska republiken Kongo. Det är ännu svårare
att få ett lån med bra villkor. Miljoner människor kan inte ens nå ett bankkontor i Kongo.
Denna brist på banktjänster gör det svårt att ta hand om familjen, behålla en anställning, starta ett
företag, sända barnen till skolan eller att köpa det man behöver. Europeiska investeringsbanken
undertecknade ett låneavtal på 20 miljoner euro under 2021 med en bank som har ansträngt sig
under mer än 15 år för att expandera banktjänster till alla hörn av Kongo. Trust Merchant Bank är
baserat i Lubumbashi i sydöstra Kongo och bildades för att erbjuda banktjänster till privatpersoner
– till alla som har någon inkomst. Banken har vuxit snabbt genom att vara verksam i alla finansiella
sektorer, inklusive mobilbanktjänster och mikrolån till mycket små företag.
”Kongo är ett av de fattigaste länderna i världen, så det finns ett enormt behov av att stödja
ekonomisk utveckling”, säger David McEvoy, rådgivare till företagsledningen vid Trust Merchant.
Hans företags filosofi – att vara en bank för alla – kommer att ”säkerställa Kongos övergång från
en instabil period, genom att erbjuda en säker ekonomi och goda försörjningsmöjligheter
för människorna.”
Som det näst största landet i Afrika har Kongo endast 1 200 km av bra, asfalterade vägar, vilket är
omkring en fjärdedel av det lilla landet Luxemburgs bra vägar. Miljoner människor i Kongo har ingen
tillgång till transporter, el eller telefoner. För att registrera nya kunder reser lånehandläggare från
Trust Merchant runt i landet och erbjuder finansieringsrådgivning och öppnar bankkonton. De
använder fyrhjulsdrivna lastbilar och reser i vissa fall med beväpnade vakter, då de också distribuerar
löner till statsanställda. Denna uppsökande verksamhet är värd mödan. Trust Merchant finns nu
representerad i alla landets provinser, i många landsbygdsområden och städer, med dussintals
bankkontor. Bankens ursprungliga startkapital på 1,5 miljoner amerikanska dollar 2004 har växt till
mer än 100 miljoner amerikanska dollar i eget kapital i dag. Banken har 2,7 miljoner bankkonton
och fick 400 000 nya konton under pandemin. När banken startade sin verksamhet fanns
det endast cirka 40 000 bankkonton i landet.
Europeiska investeringsbankens lån kommer att möjliggöra för Trust Merchant Bank att ge tusentals
lån på vardera omkring 4 000 till 5 000 amerikanska dollar till småföretag under pandemin. Dessa
företag kommer att få lån med en rättvis ränta, istället för en ränta på 30 till 40 procent per månad
som de skulle betala till en informell långivare i Kongo. Dessa företag, säger David McEvoy, ”är till
stor hjälp för försörjningen i samhällena där människor lever.”
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PRIVAT KAPITAL 2.0
Privat kapital flydde Egypten efter revolutionen 2011. Nu hjälper en ny
generation investeringsfirmor löftesrika företag att expandera och bli
mer professionella

A

hmed El Guindy arbetade för ett av de största konglomeraten i Egypten och Mellanöstern
efter sin examen. Han steg i graderna till att bli vd för ett dotterbolag, men han hade större
planer. ”Jag hade alltid en dröm om att arbeta någonstans där jag faktiskt kunde ha en andel som
partner eller aktieägare”, säger han. 2015 såg han sin chans. Syskonen som hade ärvt kontrollen av
ett familjeägt företag, AluNile, ville gå vidare. ”Jag trodde att jag kunde få företaget att växa, men
jag behövde en stark finansiell partner och gärna någon med erfarenhet
av att leda och få ett industriföretag att växa.”
Det var då han kom i kontakt med Ezdehar, ett egyptiskt riskkapitalbolag
som stöds av Europeiska investeringsbanken. ”När jag tog fram planen,
träffade jag sju eller åtta olika investerare, men kemin med Ezdehar var
annorlunda”, säger Ahmed El Guindy, numera AluNiles vd. ”Vi klickade från
första stund och jag kände att vi förstod varandra.”

“

Vi klickade från
första stund och jag
kände att vi förstod
varandra.

Ezdehar var det första i en ny generation av oberoende riskkapitalbolag
som växte fram i Egypten efter revolutionen 2011, som nästan helt slog ut
den lokala riskkapitalindustrin. Bolaget som grundades 2014 ville ha en
positiv inverkan på den lokala affärsmiljön och bidra till återkomsten av riskkapital i regionen.
”Riskkapitalindustrin i Egypten var under omvandling”, säger Emad Barsoum, partner och grundare
av Ezdehar. Att attrahera investerare till bolagets första fond var däremot en utmaning. ”Få
investerare såg den pågående omvandlingen i Egypten och de flesta av de gamla aktörerna hade
inte lyckats så bra”, säger han. ”Vi var också ett nytt företag utan någon institutionell meritlista.”

”

En av de första investerarna att arbeta med Ezdehar (som betyder ”välstånd” på arabiska) och dess
fond var Europeiska investeringsbanken. ”På den tiden var det väldigt få internationella investerare
som tänkte investera i Egypten”, säger Marius Chirilla, handläggare för investeringar i eget kapital
vid Europeiska investeringsbanken. ”Även många utvecklingsfinansinstitut hade begränsningar vad
gällde investeringar i Egypten, på grund av landets risk. EIB var den första institutionella
investeraren att arbeta med Ezdehar för att utforma dess förslag, vilket på ett påtagligt
sätt bidrog till den egyptiska riskkapitalindustrins återkomst. Sedan dess har Ezdehars
framsteg varit enastående.”
Europeiska investeringsbanken investerade i Ezdehars första fond med kapital från
riskkapitalinstrumentet för länderna i det södra grannskapet som Europeiska kommissionen och EIB
inrättade. Tack vare denna framgång anskaffar nu Ezdehar medel till sin andra investeringsfond.
Företaget har som mål att nå en fondstorlek på över 100 miljoner amerikanska dollar, klart större än
sin första fond på 84 miljoner amerikanska dollar.
Under tiden har AluNiles försäljning tredubblats på fem år och antalet anställda har ökat från 700 till
över 1 000. ”Vi fortsätter att expandera”, säger Ahmed El Guindy, ”och vi har väldigt ambitiösa planer.”
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EN VERKLIG KVINNOFOND
SOM LEDS AV KVINNOR
En afrikansk riskkapitalfond som riktar sig till kvinnor bevisar att
traditionella investerare lämnar pengar på bordet, därför att investeringar
i kvinnor leder till överlägsna resultat

C

hika Russell lämnade sitt hem i Nigeria för Förenade kungariket när hon var sex år gammal.
Men dessa tidiga år med familjens matlagning och traditionella recept inspirerade hennes
karriär, då hon älskade gatumaten som lagades av nigerianska kvinnor – stekta pisanger som kallas
”dodo”, rostade jams och den mindre, mer intensiva varianten av jordnötter som växer i landet och
kallas ”epa”. 2014 satte hon upp sitt eget snackföretag efter att ha arbetat sju år inom finans. CHIKA’S
köper in unika ingredienser från runtom i Afrika och arbetar direkt med samhällen i Nigeria för att
erbjuda hälsosamma, handgjorda snacks till brittiska kunder. ”Jag ville göra något som har inverkan
på andra människor”, säger Chika Russell, som också inrättade ett partnerskap för välgörande
ändamål som tillhandahåller utbildning till 38 000 flickor och som bygger skolor i Afrika, ”och ha den
mest framgångsrika affärsverksamheten som är möjlig.”
En av CHIKA’s investerare är Alitheia IDF, en afrikansk investeringsfond inriktad på kvinnor som leds
av två kvinnliga partner och grundare, Tokunboh Ishmael och Polo Leteka. Europeiska
investeringsbanken undertecknade en investering på 24,6 miljoner amerikanska dollar i den
banbrytande fonden i november, vilket gjorde det möjligt för Alitheia att nå sin målstorlek på
100 miljoner amerikanska dollar. Det är EU-bankens första investering i en riskkapitalfond som
fokuserar på små och medelstora företag med ett jämställdhetsperspektiv i Afrika.
Att förverkliga drömmar
Tillväxtkapitalet från Alitheia har gjort det möjligt för Chika Russell att sätta upp en
tillverkningsanläggning i Nigeria, som förväntas starta i början av året, med 320 anställda varav
70 procent är kvinnor. Anläggningen kommer att tillverka snacks för de nigerianska och
västafrikanska marknaderna. Alla produkter kommer att exporteras till grannländer, där
arbetstillfällen också skapas. ”Chikas historia om att göra skillnad var fantastisk, marknaden var
uppenbar och storleken på möjligheten var tydlig”, säger Polo Leteka. ”Chika är en stor entreprenör,
väldigt dynamisk. Hon förstår sig på vad hon gör. Hon är hungrig.”
Alitheia IDF investerar och främjar tillväxt i små och medelstora företag som leds av team med
jämn könsfördelning för att uppnå solid ekonomisk avkastning och påtaglig social påverkan
i Afrika. Fonden investerar i sektorer som anställer en hög andel kvinnor, som entreprenörer,
producenter, distributörer eller konsumenter. Dessa sektorer inkluderar jordbruksföretag,
konsumentprodukter, hälso- och sjukvård, utbildning, kreativa industrier samt finans- och
affärstjänster. Med kontor i Lagos och Johannesburg investerar Alitheia i sex länder: Nigeria,
Sydafrika, Ghana, Zambia, Zimbabwe och Lesotho. Under 2008 när Tokunboh Ishmael och Polo
Leteka startade Alitheia IDF, som är ett samriskföretag mellan Alitheia Capital i Nigeria och IDF
Capital i Sydafrika, var de fast beslutna att backa upp företag som ägs av kvinnor, då de visste
att det fanns många kvinnor på kontinenten vars företag kunde växa med rätt finansiering.
Ungefär 40 procent av företag i Afrika söder om Sahara ägs av kvinnor, men mindre än
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“ Traditionella investerare lämnar pengar på bordet,

därför att de är mycket mer bekväma med att backa
människor som ser ut som dem själva, arbetar som dem,
pratar som de gör och hänger på samma ställen.

”

10 procent av dessa företag kan få finansiering från traditionella finansiärer. ”Vi säger ofta att
traditionella investerare lämnar pengar på bordet, därför att de är mycket mer bekväma med
att backa människor som ser ut som dem själva, arbetar som dem, pratar som de gör och
hänger på samma ställen”, säger Polo Leteka.
En 2X-flaggskeppsfond
Alitheia är en 2X-flaggskeppsfond, vilket innebär att den är del av 2X-utmaningen, ett multilateralt
initiativ som lanserades av G7-ländernas utvecklingsfinansinstitut med målet att mobilisera
15 miljarder amerikanska dollar till slutet av 2022, för att stödja projekt som ger kvinnor egenmakt
och förbättrar deras ekonomiska deltagande. Europeiska investeringsbanken var den första
multilaterala utvecklingsbanken att anta och använda sig av 2X-kriterierna och blev medlem
i 2X-utmaningen i juni 2021. Banken lockades av möjligheten att investera i Alitheias team med
enbart kvinnor, som sticker ut i en riskkapitalvärld som domineras av män. ”Det här är en verklig
kvinnofond som leds av kvinnor”, säger Déborah Vouche, en medlem i bankens grupp som arbetade
med avtalet. ”De var pionjärer i detta segment och faktiskt det första teamet att föreslå en fond
fokuserad på kön i Afrika söder om Sahara.”
Investeringen i Alitheia IDF bidrar också till initiativet SheInvest. Inom detta initiativ har Europeiska
investeringsbanken som mål att mobilisera 2 miljarder euro i jämställdhetsintegrerade investeringar
över hela kontinenten.
Under de senaste fem åren har Polo Leteka och Tokunboh Ishmael sett en attitydförändring vad
gäller mångfald. Investerare har antingen anammat mångfald, lärt sig om det eller är nyfikna.
”Jag tror att under de kommande ett till två åren”, säger Polo Leteka, ”kommer varenda investerare
att fråga “Har din investeringsstrategi ett jämställdhetsperspektiv?”

1:56

Kvinnor som har dragit nytta av SheInvest förklarar vad det betyder för dem
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HÄRIFRÅN KOMMER
FINANSIERINGEN
Europeiska investeringsbanken, världens största multilaterala emittent och
långivare, anskaffade 55 miljarder euro på de internationella
kapitalmarknaderna under 2021, varav 10 miljarder euro i gröna obligationer
och obligationer för hållbar utveckling. Bankens obligationslån når
investerare som kanske inte vanligtvis investerar i Europa, men som indirekt
bidrar till europeiska projekt genom att investera i EIB:s obligationer.
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anken emitterade obligationslån i 21 valutor, varav merparten i huvudvalutorna euro,
amerikanska dollar och brittiska pund. Diversifierade finansieringskällor och löptider gör
bankens upplåningsstrategi flexibel. Att låna upp i flera valutor gör också att EIB kan göra
utbetalningar i vissa lokala valutor.

EMITTERING PER VALUTA
EUR
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OBLIGATIONER PÅ BLOCKKEDJAN
Den första emissionen av EIB-obligationer som använde en digital valuta visar att
investerare är ivriga att börja använda denna nya teknik
John Whelan arbetar för en stor internationell bank, men han ser sig själv som ingenjör. Hans senaste
tekniska passion är kryptovalutor och blockkedjor. ”Jag tror starkt på teknikens förmåga att förändra
finansiering till det bättre för oss alla”, säger John Whelan, som grundade ett digitalt labb hos Banco
Santander i Spanien för att studera hur blockkedjor och kryptovalutor kan förbättra banktjänster.
Banco Santander är en av tre privata banker som hjälpte Europeiska investeringsbanken att emittera sitt första
digitala obligationslån med användning av blockkedjeteknik. Obligationslånet på 100 miljoner euro lanserades
i april på plattformen Ethereum. Denna plattform har den näst största digitala valutan i världen efter ledaren
Bitcoin. De andra två bankerna som deltog var Frankrikes Société Générale och Goldman Sachs i USA.
Det är första gången som en offentlig bank har arbetat med en grupp av privata banker
för att sälja obligationer med användning av en blockkedja. Europeiska investeringsbanken
insisterade på att använda en grupp av banker för sin första digitala obligation, då banken ville att detta
skulle likna en traditionell obligationsförsäljning. Förväntningarna är nu att flera offentliga och privata
banker kommer att följa EIB på denna marknad och att obligationsförsäljningar, inklusive gröna
obligationer, kommer att nå flera investerare.
Låga kostnader, stor transparens
Att organisera en obligationsförsäljning är komplicerat. Blockkedjor gör det
möjligt för banker att effektivisera mycket av arbetet. De flesta dokumenten
relaterade till garantigivning, teckning och distribution av obligationer kan
lagras på en blockkedja, vilket snabbar upp alla delar i processen.
Digitalisering kan minska de fasta kostnaderna och öka transparensen
eftersom det är enklare att följa handelsflöden och transaktioner på
sekundärmarknaden. ”Många människor känner inte till fördelarna med
blockkedjetekniken”, säger Richard Teichmeister, chef för upplåning vid
Europeiska investeringsbanken. ”Sanningen är att detta har potentialen att
förändra finansindustrin och kan förbättra många människors liv.”

“ Detta har

potentialen att förändra
finansindustrin.

”

Snabbhet är definitivt en fördel. Vissa av de administrativa arbetena i samband med emittering av
obligationer, som exempelvis att förbereda dokumentation och avräkning på primärmarknaden kan
göras på några timmar istället för dagar som i dag krävs.
Vad är ett decentraliserat system?
Kryptovalutor är bara ett av många sätt där blockkedjeteknik används för att lagra transaktionsrelaterad
information i form av en distribuerad liggare. En distribuerad liggare är databasen som delar och
synkroniserar information på flera platser och med många människor.
Blockkedjor lagras på nätet och kopieras på många datorer och på många platser. Denna kopiering
förhindrar falska ändringar och dataintrång. En blockkedja innehåller en lista över transaktioner, som
kallas block, som registrerar transaktioner och är länkade i en kedja där kryptografi används. Varje block
innehåller en tidsstämpel och uppgifter om transaktionen. Blockkedjor kallas också ”decentraliserade”
system, eftersom de lagras på och verifieras av många datorer.
USD

GBP

ÖVRIGA

30,80%

8,90%

12,20%
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HÖJDPUNKTER FRÅN GRUPPENS
VERKSAMHETSPLAN 2022–2024
• EIB Global, EIB:s nya utvecklingsdirektorat för att främja projekt utanför
Europeiska unionen
• Covid-19-åtgärder och grön återhämtning
• Större effekt och risktagande för investeringar
• Klimatbankens färdplan
• Teknik och innovation
• Sammanhållning för att föra varandra närmare i Europa
• Flexibilitet om huruvida anställda arbetar hemma eller på kontoret
Vi lanserar EIB Global, vårt nya utvecklingsdirektorat, så att vi kan arbeta närmare med regeringar
och företag utanför Europa. Det kommer att hjälpa till att skapa fler partnerskap för att tackla
klimatkrisen och stödja en grön och digital omställning. Vi kommer att öka antalet anställda på plats
på våra kontor runtom i världen. Vi har redan satt upp ett nytt regionkontor i Afrika för att bättre
tillgodose lokala behov.
Europeiska garantifonden erbjuder lånegarantier och annan finansiering för att hjälpa företag
att fortsätta sin verksamhet, betala räkningar och göra investeringar. Fonden, som erhöll bidrag från
många EU-länder, ingår i ett brett paket från Europeiska unionen för att få ekonomin att återhämta
sig. Fondens verksamhet startade under 2020 och kommer att avslutas i slutet av 2021, men banken
kan komma att färdigställa vissa av dessa transaktioner under 2022.
Vi kommer att göra allt vi kan för att nå målen i vår klimatbanks färdplan. Färdplanen anger hur
banken kommer att avsätta åtminstone 50 procent av sin årliga utlåning till klimatprojekt och
miljömässigt hållbara projekt till 2025. Den förklarar hur banken kommer att ta mer risker när den
investerar, stödja den europeiska gröna given och göra Europa koldioxidneutralt till 2050. Banken
kommer att göra mer för att hjälpa kunder att anpassa sig till pågående klimatförändringar och
mildra kommande problem.
Till 2025 planerar EIB att avsätta 45 procent av den årliga utlåningen inom Europeiska unionen till
sammanhållningsregioner som behöver mer hjälp. Denna extra finansiering kommer att hjälpa
dessa delar av Europa att konkurrera på likvärdiga villkor och nå samma levnadsstandard som i mer
utvecklade regioner.
Bankens anställda övergick till ett hybridsätt att arbeta under pandemin och arbetade ofta på
kontoret och hemma under samma vecka. Vi kommer att övervaka och anpassa arbetsplatsen för
att se till att anställda kan utföra sina arbeten på ett säkert och effektivt sätt. Krisen har inneburit
många utmaningar vad gäller mental hälsa och välbefinnande. Vi kommer att erbjuda mer träning
och workshoppar för chefer för att säkerställa att vi tar hand om personalen. Vi kommer att fortsätta
ett program som utvärderar anställdas stressnivåer och ser till att vi agerar.
Läs verksamhetsplanen för 2022–2024 i sin helhet på www.eib.org/en/publications
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LEDNINGSSTRUKTUR
EIB är ett EU-organ, ansvarigt inför medlemsstaterna, och en bank som följer tillämplig bästa bankpraxis
vid beslutsfattande, förvaltning och kontroller.
Bankens råd består av ministrar från var och en av de 27 medlemsstaterna, vanligtvis finansministern.
Rådsmedlemmarna fastställer riktlinjerna för bankens kreditpolitik och godkänner en gång per år
årsredovisningshandlingarna. De beslutar om kapitalökningar och bankens deltagande i finansiering
utanför EU. Rådet utser dessutom ledamöterna i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.
Styrelsen fattar beslut om lån, upplåningsprogram och andra finansiella frågor. Styrelsen sammanträder
tio gånger per år för att kontrollera att banken drivs i enlighet med EU-fördragen, bankens egen stadga
och de allmänna riktlinjer som bankens råd har fastställt. Styrelsen består av 28 ledamöter, där
medlemsstaterna respektive Europeiska kommissionen har vardera nominerat en ledamot. Dessutom
finns 31 suppleanter. För att utvidga styrelsens fackkunskaper kan sex experter adjungeras för att delta
i styrelsens möten som rådgivare utan rösträtt. Om inget annat föreskrivs i stadgarna ska beslut fattas av
en majoritet motsvarande minst 50 procent av medlemsstaternas tecknade kapital och en tredjedel av
de styrelseledamöter som har rösträtt. Bankens president är styrelsens ordförande, men har ingen rösträtt.
Direktionen är bankens permanenta beslutsfattande organ. Den ansvarar för bankens dagliga
verksamhet, förbereder styrelsens beslut och ser till att dessa genomförs. Den sammanträder en gång
i veckan och arbetar under presidentens ledning och styrelsens överinseende. De övriga åtta
ledamöterna är EIB:s vicepresidenter. Ledamöterna utnämns för en förnybar period om upp till sex år och
är enbart ansvariga inför banken.
Banken har en oberoende revisionskommitté som lyder direkt under bankens råd. Den ansvarar för
revisionen av bankens räkenskaper och kontrollerar att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis.
Revisionskommitténs utlåtande lämnas till rådet tillsammans med styrelsens årsredovisning.
Revisionskommittén består av sex ledamöter, som utses för en mandatperiod som omfattar sex
räkenskapsår i rad och inte kan förnyas.
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LÄS MER OM EIB-GRUPPENS FINANSIERING
AV COVID-19-KRISEN

www.eib.org/covid-19
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