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Leto 2014 je bilo pomembno tudi zato, ker so se 
naložbe in konkurenčnost uvrstile visoko na se‑
znam političnih ciljev. Po letih osredotočanja na 
finančno krizo in njene posledice je evropsko go‑
spodarstvo navkljub še prisotnim težavam na poti 
k  okrevanju. Gledati moramo naprej, se še bolj 
osredotočiti na rast in ponovno zagnati naložbe. 
V  Evropi se zavedamo, da so reforme in naložbe 
dve plati iste medalje.

Novembra smo tako skupaj s  predsednikom 
Evropske komisije Jeanom‑Claudom Junckerjem 
predstavili naložbeni načrt, v  katerega pripravo 
smo bili kot banka EU vključeni od vsega začetka. 
Pričakovanja, da bo naglo izveden, so velika.

Načrt ima tri enako pomembne dele: dokonča‑
nje strukturnih reform, sprememba nacionalnih 
in evropskih predpisov, da bodo naložbam pri‑
jaznejši, ter smotrnejša poraba omejenih javnih vi‑
rov. Javna sredstva moramo uporabiti, da sprosti‑
mo naložbe, zlasti iz zasebnega kapitala. To je tudi 

Č eprav je leto 2014 prineslo kar nekaj dobrih 
novic, so evropsko gospodarstvo še naprej 
pestile težave. Letos naj bi vse države člani‑

ce EU ponovno beležile gospodarsko rast, vendar 
Evropo še vedno ovirajo šibke naložbe in visoka 
brezposelnost. Finančni trgi ostajajo negotovi in 
denar še naprej ne teče v realno gospodarstvo.

Delo skupine EIB, ki je banka EU, spreminja življenje 
ljudi na bolje, kar nam je uspevalo tudi v letu 2014.

Uresničili smo enega od naših najbolj ambicio‑
znih poslovnih načrtov, saj so naša posojila doseg‑
la 77 mrd EUR. Kot enega ključnih stebrov naše‑
ga poslovanja smo okrepili svetovalne storitve, ki 
jih bomo v prihodnje še širili. Evropski investicijski 
sklad (EIF), ki je lani praznoval dvajseto obletnico, 
je v  letu 2014 z  lastniškimi in jamstvenimi instru‑
menti zagotovil 3,3 mrd EUR, s  tem pa v  manjša 
podjetja pritegnil še dobrih 13 mrd EUR. EIF tako 
ostaja vodilni evropski ponudnik tveganega finan‑
ciranja za mala in srednja podjetja (MSP).

Predsednikova
uvodna beseda
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Predsednikova
uvodna beseda

Werner Hoyer

poglavitni cilj naložbenega načrta, ki predvideva, 
da se bodo omejena javna sredstva namesto v sub‑
vencije in nepovratna sredstva usmerjala v posojila 
in jamstva, s tem pa mobilizirala zasebni kapital in 
tako povečala učinek začetnega financiranja, ki bi 
se ob odplačilu ponovno uporabil.

Pri tem je ključnega pomena hitrost, zato si sedaj 
prizadevamo za uresničitev načrta in zagon novih 
projektov, ki bi pomagali oživiti gospodarstvo in 
ustvariti delovna mesta v Evropski uniji (EU). Evrop‑
ski sklad za strateške naložbe (European Fund for 
Strategic Investments, EFSI) bo usmerjen v  infra‑
strukturo, izobraževanje in inovacije ter trajnostno 
energijo, pa tudi MSP. V  okviru naložbenega načr‑
ta bomo vzpostavili še novo svetovalno središče, ki 
bo pomagalo pripravljati kakovostne projekte ter 
krepiti tehnične in finančne zmogljivosti javnih in 
zasebnih akterjev.

Evropa svojega naložbenega potenciala ne izko‑
rišča v celoti, ker dopušča številne finančne in ne‑
finančne ovire. EFSI in skupaj z  njim okrepljene 
svetovalne storitve so pomemben korak pri odpra‑
vljanju nekaterih ovir, pri čemer je še naprej nujno 
potrebna poenostavitev predpisov tako na ravni 
EU kot na nacionalni ravni.

EFSI bo dopolnjeval klasično posojilno dejavnost 
EIB. Usmerjen bo v projekte v strateških sektorjih, ki 
težko dostopajo do financiranja v okviru obstoječih 
mehanizmov, tudi zaradi svoje večje tveganosti.

Še zlasti je pomembno, da bo EFSI dopolnjeval in 
nadgrajeval znaten del posojilne dejavnosti EIB, ki 
omogoča naložbe evropskega gospodarstva. Ven‑
dar pa izzivov evropskega gospodarstva ne bomo 
mogli razrešiti sami. Le z združenimi močmi bomo 
lahko izboljšali splošno naložbeno razpoloženje in 
vnovič pritegnili zasebni denar.

Leto 2015 bo za banko prehodno leto. Zaključili 
smo izjemen posojilni program, ki smo ga uvedli, 
ko so se delničarke EIB, tj. države članice EU, v letu 
2012 odločile za povečanje kapitala banke. Cilj pro‑
grama, namreč mobilizirati 180 mrd EUR naložb, 
smo dosegli marca, kar je precej pred rokom konec 
leta 2015.

Še naprej se bomo osredotočali na uspešno izva‑
janje naše osnovne dejavnosti in hkrati na finan‑
ciranje novih projektov v  okviru omenjenega na‑
ložbenega načrta. Naložbe v Evropi so mnogo več 
kot zgolj številke in projekti. Z novo pobudo želimo 
vlagateljem, nosilcem projektov in državljanom 
jasno pokazati, da je Evropa ponovno v igri.

V tem poročilu predstavljamo glavne poudarke 
poslovanja v  letu 2014. Hkrati se oziramo v priho‑
dnost in predstavljamo rezultate, ki jih pričakuje‑
mo od podpiranih projektov. V letu 2014 smo med 
drugim zagotovili financiranje podjetij, ki so ustva‑
rila ali ohranila 3,6 milijona delovnih mest, podpr‑
li smo širokopasovni dostop visoke hitrosti za 3,2 
milijona gospodinjstev in omogočili posodobitev 
zdravstvenih ustanov za 10 milijonov evropskih 
državljanov.

Koristi za državljane so v  središču naših priza‑
devanj. Naše financiranje je sredstvo za dose‑
go cilja. Podpiramo ekonomsko upravičene 
projekte, ki lahko stvari spremenijo na bolje, finan‑
ciramo prihodnost. Prav za to gre pri naložbah in 
konkurenčnosti.
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za inovacije in znanja
mrdEU

R14,7

za manjša podjetja
mrd

mrd

mrd

25,5

za strateško infrastrukturo
20,6

za podnebne ukrepe
19,1

4

7,9mrdEU
R

za projekte zunaj EU

80,3 mrdEU
R

financiranja skupine EIB

2014
Glavni poudarki

EU
R

EU
R

EU
R
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2014
Glavni poudarki

Od našega financiranja v letu 2014 pričakujemo, da bo ustvarilo 
več kot 150 000 stalnih delovnih mest, v fazi gradnje pa 
1,8 milijona delovnih mest. Kot banka EU vemo, da je naše 
financiranje sredstvo za dosego cilja. Zato se usmerjamo na 
ekonomsko upravičene projekte, ki lahko zaradi našega doprinosa 
spremenijo stvari na bolje in konkretno koristijo evropskim 
državljanom.

milijona

mednarodnih  
patentnih prijav

širokopasovni dostop 
visoke hitrosti za

vpisanih  
študentov na leto

gospodinjstev

to pomaga ohraniti  
okrog

mikro, majhnih  
in srednjih podjetij

GWh električne 
energije na leto  

iz obnovljivih virov  
za več kot 

 milijon
 gospodinjstev

dostop do varne pitne 
vode ali posodobljene 
komunalne ureditve za

milijone ljudi 
v novih ali 
razvijajočih se 
gospodarstvih

285 00025 000

172 000

12 000
GWh energetskih 

prihrankov

3 000

43,2

milijone ton letno  

manj izpustov  
CO2

 – kot bi bilo na cestah

3
1,5 1

3,6
podprli smo 
okrog

500 000
mladih

milijona  
delovnih mest.

dodatnih potnikov in

proizvodne moči,  
od tega 80 %  
iz obnovljivih virov

posodobljene zdravstvene 
ustanove za

privarčevanih  
prevoznih ur

545 milijonov

6 000 MW

milijonov

evropskih državljanov

100 milijonov

10

Stvari spreminjamo na bolje

 milijona 
avtomobilov 
manj



6 2014 Poročilo o dejavnosti

Odločen
odziv na gospodarsko krizo

Skupina EIB je od leta 2008 zagotovila skoraj 500 mrd EUR za projekte po vsej 
Evropi. To pomeni, da smo podprli za okrog 1 500 mrd EUR naložb, saj običajno 
financiramo približno tretjino projektih stroškov. EIB se je odzvala na krizo 
državnega dolga z občutno okrepljeno dejavnostjo, pri čemer je podvojila 
podporo najbolj prizadetim državam. Naša sposobnost za prevzemanje tveganj 
ni neomejena, zato skušamo sedaj mobilizirati naložbe po vsej Evropi.



7Poročilo o dejavnosti 2014

Odločen
odziv na gospodarsko krizo

B anka si nenehno prizadeva izboljšati ponud‑
bo produktov. Nove in inovativne produkte 
smo uvedli, da bi zapolnili tržne vrzeli, do‑

segli nove skupine strank, se odzvali na spreme‑
njene politične prioritete in potrebe držav članic 
po financiranju ter čim bolj izkoristili obstoječe 
vire in pritegnili dodatno financiranje. Ti produk‑
ti vključujejo vse od tveganega financiranja raz‑
iskav in razvoja do posojil za srednje velika pod‑
jetja (midcap, tj. podjetja z do 3 000 zaposlenimi), 
od inovativnih podnebnih skladov do trgovinske‑
ga financiranja. Banka se je na evropsko potrebo 
po naložbah odzvala tudi tako, da v okviru dodat‑
no okrepljenih svetovalnih storitev s  finančnim 
znanjem in izkušnjami podpira pripravo in izved‑
bo projektov ter izboljšuje uporabo sredstev EU in 
dostop do financiranja.

V letu 2012 so se države članice EU dogovorile, 
da povečajo vplačani kapital EIB za 10 mrd EUR in 
banki omogočijo, da v  letih od 2013 do 2015 po‑
veča posojilno dejavnost za okrog 40 %. Do konca 
leta 2014 smo tako zagotovili okrog 50 mrd EUR 
dodatnih posojil in hkrati mobilizirali za več kot 
150 mrd EUR naložb. To pomeni, da smo na dobri 
poti, da do marca, torej precej pred rokom konec 
leta 2015, dosežemo cilj, to je 180 mrd EUR doda‑
tnih naložb v vsej Evropi.

V letu 2014 smo dosegli največji obseg posojil‑
nih pogodb od leta 2009. Pri tem je bistveno, da 
jih je bilo kar 40 % sklenjenih z novimi nasprotni‑
mi strankami, kar kaže, da naša strategija razpršitve 
kroga strank in poglobitve prisotnosti na novih tr‑
gih že prinaša rezultate.
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Stavimo na rezultate

Kot banka EU, ki je v  lasti 28 držav članic, zagota‑
vljamo sredstva ter znanje in izkušnje za dobre in 
trajnostne naložbe. Naše poslanstvo je podpira‑
ti projekte, ki imajo velik pozitiven vpliv na življe‑
nje ljudi. Skupino EIB sestavljata EIB in Evropski 
investicijski sklad (EIF), tako da lahko zadovoljimo 
potrebe MSP in podjetij midcap po bolj tveganem 
financiranju.

Tudi zaradi več kot 50‑letnih izkušenj s projektnim 
financiranjem je EIB največja večstranska posoji‑
lodajalka in izdajateljica na svetu. Sredstva na fi‑
nančnih trgih zbiramo z  izdajanjem obveznic, pri 
čemer smo zaradi svoje odlične bonitete deležni 
ugodnih pogojev. Te prenašamo na svoje stranke – 
najsi bodo to javni organi, velika ali majhna podje‑
tja – saj smo ustanova, ki je ne zanima zgolj največ‑
ji dobiček. Zagotavljamo dolgoročna posojila, zlasti 
preko EIF pa tudi jamstva in kapital.

Naša posojila imajo pogosto daljšo ročnost kot po‑
sojila komercialnih bank ali obveznice, kar ustre‑
za dolgoročni naravi financiranih projektov. Veliko 
naših strank, ki želi razpršiti vire financiranja, lah‑
ko pogosto prav zaradi posojila EIB pridobi doda‑
tna sredstva. Posojila za projekte, ki stanejo več kot 
25 mio EUR, odobrimo neposredno, medtem ko 
manjša posojila posredujemo preko mreže lokalnih 
finančnih posrednikov. Svojo finančno ponudbo 
dopolnjujemo s  tehničnim znanjem in izkušnjami 
ter svetovanjem.

V letošnjem poročilu o  dejavnosti prvič predsta‑
vljamo rezultate, ki jih pričakujemo od nekaterih 
v  letu 2014 sklenjenih poslov, saj želimo pokazati, 
da naši projekti spreminjajo stvari na bolje.

V središču naših prizadevanje so koristi za državljane. 
Naše financiranje je sredstvo za dosego cilja. 
Podpiramo ekonomsko upravičene projekte, ki lahko 
stvari spremenijo na bolje, financiramo prihodnost.
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Odločen
odziv na gospodarsko krizo

Naši 
produkti

Posojila
Kreditne linije 

Posamezna posojila (običajno večja od 25 mio EUR)

Naložbe kapitalske vrste

Jamstva

Svetovalne storitve
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Naložbeni načrt
za Evropo

Strateški projekti
za Evropo

Skupne naložbe v EU

315mrdEU
R

Evropski sklad za
strateške naložbe

VlagateljiVlagatelji

Naložbeni načrt, ki sta ga novembra 2014 predlagala predsednik Evropske 
komisije Jean‑Claude Juncker in predsednik EIB Werner Hoyer, je del širše 
strategije, ki zajema naložbe, strukturne reforme, povezovanje enotnega trga in 
fiskalno odgovornost. Namen načrta je oživiti naložbe, zlasti v bolj tvegane 
projekte, s tem pa spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje ter okrepiti 
konkurenčnost Evrope.

5mrd16mrdEU
R

EU
R
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Naložbeni načrt
za Evropo

E vropska komisija in EIB sta z Naložbenim načr‑
tom za Evropo sklenili strateško partnerstvo, 
da bi zapolnili tržne vrzeli in prevzeli del tve‑

ganja projektov, s  tem pa spodbudili zasebne na‑
ložbe. Skupaj uvajamo Evropski sklad za strateške 
naložbe (EFSI). Njegova začetna sredstva v  višini 
21 mrd EUR – od tega 16 mrd EUR jamstvo iz pro‑
računa EU in 5 mrd EUR od EIB – naj bi v naslednjih 
treh letih omogočila za najmanj 315 mrd EUR na‑
ložb v strateške projekte.

Mobiliziramo naložbe
S semenskimi sredstvi mobiliziramo zasebne na‑
ložbe in dodatna javna sredstva. Ključno pri mobili‑
zaciji vseh za naložbo potrebnih sredstev je, da pri‑
tegnemo zasebne vlagatelje tako za nakup naših 
obveznic kot za sodelovanje v naših projektih.

EFSI bo financiral predvsem dobre projekte, ki jim 
lahko doda vrednost. Osredotočil se bo na sektor‑
je, ki so ključni za EU in kjer ima EIB preskušeno 
strokovno znanje in izkušnje, na primer strateško 
infrastrukturo, vključno z  digitalnimi, prometni‑
mi in energetskimi naložbami, pa tudi izobraževa‑
nje, raziskave in inovacije, MSP in okoljsko vzdržne 
projekte.

Zapolnjujemo tržne vrzeli
Raziskava, ki jo je EIB opravila na začetku leta 2014, 
je pokazala zaskrbljujoče veliko naložbeno vrzel: 
naložbe EU so bile v  letu 2013 realno okrog 15 % 

„Učinkoviti ukrepi, ki bodo spodbudili 
povečanje naložb v vsej Evropi, so nujno 

potrebni za oživitev gospodarske rasti, 
ustvarjanje delovnih mest in krepitev 

konkurenčnosti Evrope.”

Predsednik Werner Hoyer

pod najvišjo vrednostjo izpred krize, pri čemer so 
bile v  nekaterih državah članicah premajhne za 
25 % ali celo 60 %.

EFSI naj bi to vrzel odpravil tako, da bi od vlagate‑
ljev prevzel del tveganj. Nova pobuda bo skupini 
EIB omogočila, da podpre projekte z  večjo tvega‑
nostjo, a tudi z večjo dodano vrednostjo. Pričakuje‑
mo, da bo to k širšemu sodelovanju pritegnilo dru‑
ge vire financiranja, zlasti iz zasebnega sektorja.

Nova pobuda dopolnjuje dodatna posojila, ki jih 
EIB zagotavlja na podlagi svoje dokapitalizacije. 
Namen je spodbuditi izmenjavo znanj in izkušenj 
s področja projektnega vodenja, s tem pa izboljša‑
ti dostop do financiranja in zagotoviti optimalno 
uporabo sredstev EU. Vrednost skušamo dodajati 
ne samo s  ponujanjem ugodnih pogojev financi‑
ranja, pač pa tudi z  združevanjem sredstev, priva‑
bljanjem dodatnega financiranja ter svetovanjem 
o pripravi in izvedbi projektov.
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Inovacije za pametno 
rast v Evropi
 
Inovacije in znanja so ključni elementi, ki zagotavljajo trajnostno rast in ustvarjajo delovna 
mesta visoke vrednosti. Pomembni so tudi za dolgoročno konkurenčnost Evrope. So 
najvišje uvrščeno prednostno področje EIB. V letu 2014 je skupina EIB za inovacije in 
znanja v Evropi zagotovila 14,7 mrd EUR.

Poudarki leta 2014:
• Nov nabor produktov InnovFin za evropske inovatorje vseh velikosti

• Nove svetovalne storitve InnovFin za velike razvojno‑raziskovalne projekte

• Prva shema projektnih obveznic za širokopasovna omrežja

• Podpora raziskovalni ustanovi, ki uporablja najsodobnejšo lasersko tehnologijo

za spodbujanje inovacij
mrdEU

R14,7 Posojila po 
podsektorjih

Infrastruktura  
za inovacije

2,2 mrd

4,5 mrd

8 mrd

Izobraževanje  
in usposabljanje

Raziskave, razvoj 
in inovacije



13Poročilo o dejavnosti 2014

Inovacije
za pametno rast v Evropi

„Zelo smo veseli, da je EIB 
izbrala UCB kot enega od 
prvih partnerjev v okviru 

tako imenovanega 
‚financiranja z delitvijo 
tveganj in sorazvojem‘. 
To bo pospešilo razvoj 

več obetavnih projektov, 
ki jih načrtujemo v UCB.“

Roch Doliveux, 
direktor UCB (2005–2014)

Gre za enega od prvih 
tovrstnih poslov v okviru 

pobude InnovFin – finančna 
sredstva EU za inovatorje. 

Vreden je 75 mio EUR, plačila 
pa so odvisna od doseganja 

mejnikov, kar pomeni, da 
se delijo tako tveganja kot 

donosi.

Stvari spreminjamo na bolje – s posojili smo v letu 2014 podprli:

milijona 
gospodinjstev

širokopasovni dostop 
visoke hitrosti za

vpisanih študentov  
na leto

mednarodnih 
patentnih prijav

172 00025 000
3,2
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S mo pomemben partner pri podpori projek‑
tom, ki razvijajo inovacije in znanja, pri čemer 
ponujamo vse od financiranja ambicioznih in 

obsežnih raziskav do podpore majhnim, speciali‑
ziranim izčlenjenim družbam ali digitalnim omrež‑
jem. Podpora naložbam v  inovacije, znanja in 
konkurenčnost je del našega poslanstva, da spod‑
bujamo gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropi. 
Kot katalizatorji lahko pomagamo pri uresničeva‑
nju takšnih naložb in čim boljšem izkoristku obsto‑
ječih virov.

Spodbujamo izobraževanje in 
znanja – vlagamo v ljudi

Podpiramo naložbe, ki izboljšujejo kakovost in 
konkurenčnost izobraževanja, zlasti s  posodablja‑
njem šolskih in univerzitetnih ustanov, podpira‑
njem poklicnih in drugih izobraževalnih shem ali fi‑
nanciranjem vseevropskih programov študentskih 
posojil, ki povečujejo mobilnost študentov. Poso‑
jila EIB izobraževalnemu sektorju lahko prispevajo 
k izboljšanju znanj mladih delavcev v EU, s tem pa 
k ustvarjanju novih zaposlitvenih priložnosti.

Pospešujemo inovacije

Gospodarska rast in delovna mesta v Evropi bodo 
vse bolj odvisna od inovacij na področju proizvo‑
dov, storitev in poslovnih modelov. Tehnološki na‑
predek na področjih, kot so bioznanosti in okoljske 
izboljšave, zagotavlja vrhunskost evropskega sek‑
torja raziskav in razvoja. Financiramo naložbe v raz‑
iskave, tehnološki razvoj in inovacije na vseh pod‑
ročjih, vključno s skupnimi raziskovalnimi programi 
na ravni EU in nacionalni ravni, raziskovalno infra‑
strukturo ter raziskavami javnih in zasebnih uni‑
verz, pa tudi naložbe v nadaljnje ukrepe ter podpo‑
ro inkubatorjem, znanstveno‑tehnološkim parkom 
in grozdom, kar omogoča prenos znanja in izku‑
šenj med univerzami in gospodarstvom. S  poso‑
jilom v  znesku 100 mio EUR podpiramo razvojne 
in raziskovalne dejavnosti nemškega proizvajalca 
vetrnih turbin Nordex.
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Inovacije
za pametno rast v Evropi

Digitalno gospodarstvo: ključ do 
dolgoročne rasti

Še en element, ki spodbuja tehnološke inovacije, 
so digitalna infrastruktura in storitve. Spletne apli‑
kacije ostajajo bistven dejavnik rasti produktivno‑
sti. Vlaganja v digitalno infrastrukturo so potrebna 
zaradi vse večjega podatkovnega prometa v Evro‑
pi, poleg tega pa so tudi eden poglavitnih ciljev 
Digitalne agende za Evropo. Posojilo 58 mio EUR 
družbi Axione, ki je namenjeno za širokopasovne 
storitve v Franciji, je prvi digitalni projekt v okviru 
pobude za inovativne projektne obveznice. Pod‑
jetja se vse bolj digitalizirajo, zato so hitri internet, 
mobilna omrežja in računalništvo v oblaku za ban‑
ko prednostna področja.

„Vsaka učilnica je 
opremljena z najnovejšo 

učno tehnologijo, ki je 
v pomoč fizično prisotnim 

študentom, omogoča pa 
tudi odličen pouk preko 

interneta.”
Christoph Badelt,

rektor dunajske univerze za 
ekonomske in poslovne vede

22 500 študentov bo lahko 
uporabljalo najsodobnejše 

in za javnost odprte prostore 
dunajske univerze za 

ekonomske in poslovne vede, 
ki je prejela 250 mio EUR 

posojila EIB.
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Partnerstva
za pospešitev inovacij v Evropi

S kupina EIB je junija 2014 skupaj z  Evropsko 
komisijo ponudila nov nabor produktov pod 
imenom InnovFin – finančna sredstva EU za 

inovatorje. Ti dopolnjujejo finančno ponudbo sku‑
pine EIB, namenjeno raziskovalnim, razvojnim in 
inovativnim projektom.

InnovFin – finančna sredstva EU 
za inovatorje
Ena ključnih ovir, ki zadržuje razvoj raziskav in ino‑
vacij, je pomanjkanje financiranja po sprejemljivih 
pogojih za inovativna podjetja, ki se pogosto sre‑
čujejo s  kompleksnimi produkti in tehnologijami, 
nepreskušenimi trgi in neopredmetenimi sredstvi. 
V  letu 2014 smo ponudili nove produkte InnovFin 
in se približali novim strankam, med drugim inova‑
tivnim podjetjem midcap, katerim ponujamo ne‑
posredna in posredna posojila.

Nadgrajujemo uspešno 
pilotno pobudo

S tem, ko združujemo proračunska sredstva EU s fi‑
nanciranjem skupine EIB, želimo doseči več z manj, 
saj mobiliziramo naložbe tretjih strank v  dobro 
inovacij v vsej Evropi. Pri tem se naslanjamo na us‑
pešni sklad za financiranje na osnovi delitve tvega‑
nja, ki je z  11,3 mrd EUR podprl 114 raziskovalnih 
in inovativnih projektov, poleg tega pa je zagoto‑
vil še za več kot 1,6 mrd EUR jamstev za posojila. 
Z InnovFin naj bi te številke najmanj podvojili.

Izkušnje kažejo, da se številni raziskovalni in ino‑
vativni projekti, čeprav so v  osnovi dobri, soočajo 
s  težavami pri dostopu do financiranja. Nove sve‑
tovalne storitve InnovFin jim pomagajo čim bolj 
izkoristiti svoje prednosti ter prilagoditi elemente, 
kot so upravljanje ter viri in struktura financiranja, 
s tem pa izboljšati dostop do financiranja.

Konkurenčnost in inovacije so za Evropo velik izziv. Da bi inovatorjem pomagala 
uresničiti dobre ideje, se skupina EIB partnersko povezuje z drugimi. Nov nabor 
produktov InnovFin zagotavlja financiranje evropskih inovatorjev vseh velikosti.

Do leta 2020 bo z instrumenti 
InnovFin zagotovljenih več 

kot 24 mrd EUR za raziskave 
in inovacije majhnih, 

srednjih in velikih podjetij ter 
raziskovalno infrastrukturo.
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Inovacije
za pametno rast v Evropi

EIF, ki je v skupini EIB specialist za tvegano financiranje MSP in podjetij midcap, 
je v letu 2014 zagotovil 3,3 mrd EUR, kar vključuje podporo inovativnim majhnim 
podjetjem v vseh fazah razvoja. Lani je zagotovil 742 mio EUR v obliki kapitalskih 

poslov, namenjenih zlasti poslovnim angelom, zagonskim podjetjem in podjetjem 
v zgodnjih fazah razvoja, ter 653 mio EUR v obliki jamstev 

za inovativna majhna podjetja.

Finančna podpora
inovativnim zagonskim podjetjem

E IF je v letu 2014 začel sklepati sporazume z lo‑
kalnimi partnerji, ki delujejo kot finančni po‑
sredniki v  okviru jamstvene sheme InnovFin 

za MSP. Shemo upravlja EIF, izvajajo pa jo primerne 
lokalne banke, lizinške družbe in jamstvene usta‑
nove. EIF pokrije del izgub v  višini od 25  000 EUR 
do 7,5 mio EUR, ki nastanejo finančnim posredni‑
kom v zvezi s posojili, zakupi in jamstvi, s čimer iz‑
boljšuje dostop do financiranja za inovativna MSP 
in manjša podjetja midcap.

Tvegano financiranje za 
inovativna podjetja

Raziskave in inovacije evropskih podjetij, odpi‑
ranje zagonskih podjetij in podpora rastočim 

podjetjem so temeljni cilji politike EIF. Ker poga‑
njajo strukturne spremembe, so še zlasti pomemb‑
ni za gospodarstvo.

Številne dejavnosti univerz in raziskovalnih sre‑
dišč bi se lahko razvile v  konkretne poslovne ide‑
je in pripeljale do ustanavljanja majhnih podjetij. 
Komercializacija raziskav in prenos tehnologij, ki 
rezultate raziskav in razvoja spreminjata v  tržlji‑
ve produkte in storitve, se pogosto dojemata kot 
preveč tvegana za financiranje. EIF je v  letu 2014 
v okviru šestih poslov vložil 111 mio EUR v spodbu‑
janje prenosa tehnologij.

Brolis Semiconductors, majhno 
visokotehnološko podjetje s sedežem 

v Vilni v Litvi, je za razvoj poslovanja 
prejelo tvegani kapital s podporo EIF. 
Njegova tehnologija se uporablja na 

številnih področjih, od medicinske 
diagnostike in dermatologije do 

predelave snovi, senzorjev plina, 
nadzora procesa zgorevanja in 
varnostnih sistemov za nočno 

opazovanje.
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Podpiramo majhna 
in srednja podjetja
 
Majhna podjetja pomembno vplivajo na rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi. MSP 
predstavljajo več kot 90 % vseh podjetij v EU in zaposlujejo dve tretjini delovno 
aktivnega prebivalstva. Manjšim podjetjem skušamo zagotoviti dostop do financiranja 
z vrsto prilagojenih in novih produktov. Skupina EIB je v letu 2014 z več kot 25,5 mrd EUR 
financirala evropska MSP in podjetja midcap.

Poudarki leta 2014:

• Še vedno rekordna raven posojil za MSP

• Okrepljeno sodelovanje z državami članicami EU in javnimi 
razvojnimi ustanovami

• Pobuda proti brezposelnosti mladih že prinaša sadove

• Povečanje kapitala EIF in novi produkti

P odpora dostopu do financiranja za MSP je 
povsem na vrhu seznama prednostnih nalog 
skupine EIB. Mnoga manjša podjetja imajo te‑

žave s pridobivanjem financiranja po sprejemljivih 
pogojih. Skupina EIB (EIB in EIF) sodeluje s številni‑
mi finančnimi posredniki, kot so lokalne partnerske 
banke, skladi, lizinške družbe in mikrofinančne in‑
stitucije, da bi omogočila financiranje za MSP, pod‑
jetja midcap in mikro podjetja. Vsakemu evru, ki ga 
EIB zagotovi MSP, posrednik doda vsaj še enega.

22,2 mrd

3,3 mrd

EIBEIF

Posojila EIB in EIF za manjša 
podjetja v Evropi

za majhna in srednja podjetja
mrdEU

R25,5
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Podpiramo
majhna in srednja podjetja

„Pametni in sploh 
čudoviti zaposleni 
bi bili brez posojil 

neizkoriščeni.”

Adrian in Adela Căţoiu, 
SARA, proizvodi iz 

ogljikovega jekla

Adrian in Adela Căţoiu 
sta podjetje za sodobne 

proizvode iz ogljikovega 
jekla ustanovila s samo 

100 USD. Posojila v znesku 
9,9 mio EUR so jima 

omogočila, da sta zaposlila 
skoraj 200 ljudi.

Stvari spreminjamo na bolje – v letu 2014 smo:

mikro, majhnih in srednjih 
podjetij

pomagali  
ohraniti okrog

milijona delovnih 
mest v Evropi

mladim v letih  
2013–20143,6

285 000
500 000

podprli okrog pomagali majhnim 
podjetjem, ki so omogočila 
zaposlitev ali pripravništvo
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Skupina EIB je v letu 2014 povečala podporo za MSP. Okrepili smo sodelovanje z 
državami članicami EU in javnimi razvojnimi ustanovami, da bi ponudili 
inovativne instrumente financiranja po meri MSP, s tem pa čim bolj izkoristili vire.

„Zaposlil sem 18 oseb, starih od 16 do 24 let, in mladim 
približal varilstvo.“

Krzysztof Michalak,
lastnik poljskega podjetja Alspaw,

vodilnega proizvajalca aluminijastih odrskih sistemov na svetu

Š e naprej smo podpirali oživljanje trgovinskega 
financiranja MSP v državah, za katere je značil‑
na neučinkovitost tega trga. Povečali smo ge‑

ografsko pokritje tovrstnega grškega instrumenta 
in instrument trgovinskega financiranja ponudili še 
na Portugalskem. Še en primer partnerstva s  posa‑
mezno državo je strateška bančna korporacija Irske 
(Strategic Banking Corporation of Ireland), ki je s  po‑
slovanjem začela oktobra 2014, tudi zahvaljujoč 
400 mio EUR, ki jih je prejela od EIB. Ker želimo, da bi 

Podpiramo
dostop do financiranja za MSP  
in podjetja midcap

imela naša podpora mikro podjetjem, MSP in pod‑
jetjem midcap čim večji učinek, hkrati pa si prizade‑
vamo izboljšati dostopnost in pogoje financiranja, 
sodelujemo z  Evropsko komisijo, nacionalnimi ra‑
zvojnimi bankami in drugimi ključnimi akterji.

Vlagamo za mlade
Brezposelnost mladih je eden največjih izzivov, s ka‑
terimi se sooča Evropa. Prav večja uspešnost mlajše 
generacije na trgu dela je tisto, kar skuša skupina EIB 
doseči s svojim programom „Veščine in delovna mes‑
ta – vlagamo za mlade“. Cilj pobude je spodbuditi za‑
poslovanje mladih z  izboljšanjem dostopa do finan‑
ciranja za MSP in izboljšanjem njihove zaposljivosti 
z naložbami v veščine. V okviru te pobude smo v letu 
2014 podpisali za okrog 13 mrd EUR posojil.



21Poročilo o dejavnosti 2014

Podpiramo
majhna in srednja podjetja

Posredniki

Upravičenci

Posojila  
in jamstva

„Posojilo EIB je 
popolnoma ustrezalo 

našim potrebam. 
Dobili smo ga na 

enostaven in hiter 
način preko banke 
Banco Santander.“

Gerardo Gutiérrez, 
predsednik farmacevtske 

skupine Gadea

Skupina Gadea, 
ki jo zaznamuje 

zavezanost raziskavam, 
tehnološkemu 

razvoju, kakovosti in 
internacionalizaciji, 

je začela s šestimi 
zaposlenimi, danes pa jih 

ima preko 300.

Posredovana posojila skupine EIB
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EIF, ki je v letu 2014 praznoval 20‑letnico delovanja, ostaja ključni nosilec 
podpore, usmerjene v evropska MSP in podjetja midcap. Zagotovil je 
3,3 mrd EUR in s tem pritegnil še 14 mrd EUR kapitala za izboljšanje dostopa do 
financiranja za manjša podjetja.

Podpora EIF, usmerjena
v manjša podjetja

E IF je v letu 2014 vložil rekorden obseg sredstev 
v 74 skladov zasebnega kapitala. S  tem je za‑
gotovil jamstva za portfelje novih posojil in 

zakupov za MSP ter hkrati prispeval k oživitvi ustre‑
znega evropskega trga listinjenja. Z  mikrofinanci‑
ranjem je prispeval tudi k  socialni vključenosti in 
ustvarjanju delovnih mest. V letu 2014 je bilo pod‑
pore EIF deležnih 175 000 podjetij iz vse Evrope.

Povečujemo zmožnost EIF za 
podporo inovativnim MSP

Delničarji EIF so v  letu 2014 dali zeleno luč za po‑
večanje odobrenega kapitala za 1,5 mrd EUR oziro‑
ma na 4,5 mrd EUR. EIF je tako dobil bistveno večjo 

podlago za razvoj poslovanja, krepitev ponudbe 
financiranja in povečanje obsega poslov. Razvil je 
nove lastniške, dolžniške, in mikrofinančne instru‑
mente ter instrumente za izboljšanje kreditne ka‑
kovosti, da bi na trg dal več kapitala ter pritegnil 
zasebne vlagatelje in strateške partnerje, s tem pa 
evropskim podjetjem omogočil večjo konkurenč‑
nost in rast.

V letu 2014 je skupina EIB predstavila nov mandat 
za povečanje prevzemanja tveganj (Risk Enhance-
ment Mandate), ki naj bi oživil trg MSP ter omogo‑
čil nove dolžniške in kapitalske produkte, vključno 
z listinjenimi. Do leta 2020 bo EIB za to pobudo pri‑
spevala do 4 mrd EUR, od česar bodo imela korist 
inovativna in bolj tvegana MSP.
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Podpiramo
majhna in srednja podjetja

„EIF je zagonskemu podjetju 
Workable dal na razpolago 
dovolj sredstev, da je lahko 

ne samo zagnalo svoje 
poslovanje, pač pa tudi 

napredovalo do ravni, od 
koder ga bodo velike evropske 

družbe tveganega kapitala 
pripravljene spremljati na 

nadaljnji razvojni poti.“

Nicos Moraitakis, 
ustanovitelj in direktor podjetja 

Workable

Leto in pol po zagonu poslovanja 
so ustanovitelji podjetja 

z 20 nadarjenimi zaposlenimi, več 
kot 300 strankami in strmo rastjo 

prihodkov zelo zadovoljni, da so se 
odločili za financiranje EIF.

za tvegano  
financiranje MSP  

in podjetij midcap.

V letu 2014  
je EIF zagotovil  

skupaj 

mrdEU
R3,3
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Vzpostavljamo strateške 
povezave v evropski infrastrukturi
 
Učinkovite energetske, prometne in mestne povezave so pomembni omogočitelji 
poslovanja. Gradnja omrežij za notranji trg zato spodbuja rast in povečuje konkurenčnost 
Evrope. Ko gre za financiranje naložb v infrastrukturo, ki so običajno hkrati velike in 
dolgoročne, smo zagotovo najprimernejši partner. V letu 2014 je EIB zagotovila okrog 
20,6 mrd EUR posojil za prometno, energetsko in mestno infrastrukturo v Evropi.

Poudarki leta 2014:
• Priključki na omrežje Združenega kra‑

ljestva in največje posojilo EIB doslej

• Prvi prometni projekti v okviru pobude za 
projektne obveznice

• Okrepljene storitve tehničnega svetovanja

• Štirje projekti socialnih stanovanj in šest 
projektov bolnišnic pod postavko mestna 
infrastruktura

Mestna 
infrastruktura

4,8 mrd

7,5 mrd
8,3 mrd

Energetika Promet

B anka za infrastrukturne projekte ponuja ve‑
liko več kot le financiranje. Poleg bogatih iz‑
kušenj na tem področju se trudimo doda‑

ti vrednost še s  storitvami tehničnega svetovanja, 
zlasti v manj razvitih regijah ali v projektih z zaple‑
teno strukturo financiranja, kot so javno‑zasebna 
partnerstva.

Posojila po podsektorjih

za strateško infrastrukturo
mrdEU

R20,6
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Vzpostavljamo
strateške povezave v evropski infrastrukturi

„Ugodni pogoji 
financiranje EIB so 
okrepili trajnostno 
naravo projekta in 

zmanjšali naložbeno 
tveganje.“

Peter Frølich,
predsednik uprave Fjord Line

EIB je s posojilom 
124 mio EUR pripomogla, 

da dva nova trajekta na 
utekočinjeni zemeljski plin 
zagotavljata učinkovito in 
okolju prijazno povezavo 
med Norveško in Dansko.

Stvari spreminjamo na bolje – s posojili smo v letu 2014 podprli:

posodobitev zdravstvenih 
ustanov za

milijonov
državljanov 
EU

10
80 % 

dodatnih potnikov in

ur privarčevanega časa 
na leto

545 milijonov

100 milijonov
proizvodne moči, 
od tega

6 000 MW

iz obnovljivih 
virov
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Evropski enotni trg s 500 milijoni potrošnikov potrebuje nemotene prometne 
povezave. Vseevropske prometne povezave povečujejo možnosti trgovanja, 
spodbujajo rast in povečujejo konkurenčnost. EIB je v letu 2014 zagotovila 
8,2 mrd EUR posojil za glavna prometna omrežja v EU.

Gradimo
povezano Evropo

E IB omogoča financiranje infrastrukture vseh 
vrst prometa, od zračnega in železniškega do 
cestnega in vodnega. Podpira multimodalne 

platforme, ki združujejo različne vrste prevoza, logi‑
stiko in inteligentne prometne sisteme. Rezultati so 
oprijemljive koristi za celotno gospodarstvo in drža‑
vljane, ki imajo na voljo bolj učinkovite, trajnostne in 
uspešne prometne sisteme.

Pobuda JASPERS, skupna pomoč pri podpori projek‑
tov v evropskih regijah, povečuje učinek sredstev iz 
strukturnih in kohezijskega sklada EU, namenjenih 
velikim projektom, kjer so najbolj potrebna. Od usta‑
novitve leta 2006 je bilo v 14 državah odobrenih 389 
velikih projektov, pri katerih je sodeloval JASPERS, 
kar pomeni naložbe v  višini skoraj 67 mrd EUR, od 
tega več kot 10 mrd EUR samo v letu 2014.

S pobudo za 
projektne obveznice 

smo od uvedbe 
v letu 2013 

uspešno zagotovili 
financiranje petih 

projektov. V letu 
2014 smo s temi 

obveznicami sklenili 
prve posle za okrog 

239 mio EUR.

Posojilo 38 mio EUR je 
namenjeno povečanju 

zmogljivosti za 
oskrbo z energijo in 

uporabi čistejšega 
goriva v pristanišču 

Rotterdam, ki širi 
infrastrukturo 

za dobavo 
utekočinjenega 

zemeljskega plina 
v manjših enotah 

(break‑bulk).
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Vzpostavljamo
strateške povezave v evropski infrastrukturi

EIB je v letu 2014 podprla:

16
9

4

3

cestnih in avtocestnih 
projektov

projekte 
zračnega 
prometa

projekte 
pomorskega 
prometa

železniških 
projektov

S pobudo za 
projektne obveznice 

smo od uvedbe 
v letu 2013 

uspešno zagotovili 
financiranje petih 

projektov. V letu 
2014 smo s temi 

obveznicami sklenili 
prve posle za okrog 

239 mio EUR.

S posojilom 180 mio EUR 
pomagamo pri posodobitvi 

66-kilometrskega železniškega 
odseka na osi „Rail Baltica“. 

Projekt, pripravljen tudi 
s tehnično pomočjo JASPERS, 

bo omogočil hitrejši in 
zanesljivejši železniški promet.
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Plzen, četrto največje 
češko mesto, bo kot 

ena od evropskih 
prestolnic kulture 

v letu 2015 gostil več 
kot 600 kulturnih 
prireditev. Nekoč 

industrijsko mesto 
se je s podporo EIB 

spremenilo v živahno 
kulturno središče.

Podpiramo 
posodabljanje bolnišnic 

in tako prispevamo 
k boljši zdravstveni 
oskrbi 10 milijonov 

državljanov EU.

Bolj zelena, pametnejša in bolj trajnostna mesta – ta cilj je v središču dejavnosti EIB 
v mestnih območjih. EIB je v letu 2014 vložila 4,8 mrd EUR v projekte razvoja in 
obnove mest ter zdravstvene projekte.

Oblikujemo
pametna in trajnostna mesta
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Vzpostavljamo
strateške povezave v evropski infrastrukturi

E IB je med največjimi financerji naložb v električna 
omrežja v Evropi, pri čemer se posebej osredoto‑
ča na t. i. pametna omrežja. Naložbe v omrežja, ki 

so namenjene obnovi ali razširitvi obstoječe infrastruk‑
ture, krepijo notranji trg. Posodabljanje energetskih 
omrežij in izboljševanje skladiščenja energije prispeva‑
ta tudi k vključevanju energije iz obnovljivih virov.

V vseh projektih proizvodnje električne energije iz fo‑
silnih goriv uveljavljamo naš standard izpustov (Emissi-
ons Performance Standard), da bi izločili tiste, pri kate‑
rih izpusti ogljika presegajo prag, določen na ravni EU 
in nacionalni ravni. Tako zagotovimo, da naša posojila 
prejmejo le projekti, ki pozitivno prispevajo h  gospo‑
darski rasti in so skladni s podnebno politiko EU.

Gospodarstvu dajemo
energijo

Varna in trajnostna oskrba z energijo po dostopnih cenah je ključnega pomena 
za gospodarsko rast in konkurenčnost EU. Banka posveča posebno pozornost 
ključnim energetskim povezavam, pametnim omrežjem in obnovljivim virom 
energije ter tako prispeva k trajnostni oskrbi evropskih državljanov in podjetij 

z energijo. EIB je v letu 2014 zagotovila 7,5 mrd EUR posojil za naložbe 
v energetske projekte.

EIB je s posojilom 32 mio EUR 
financirala gradnjo rezervne 

elektrarne v Kiisi, ki bo v izrednih 
razmerah zagotavljala neprekinjeno 

dobavo električne energije v Estoniji, 
Latviji in Litvi.
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Financiramo podnebne in 
okoljske ukrepe
Podnebni ukrepi so ključni za trajnostno rast, EIB pa je med njihovimi največjimi financerji. 
Podpiramo cilje EU, usmerjene v nizkoogljično in na podnebne spremembe odporno rast 
v Uniji in zunaj nje. V letu 2014 smo zagotovili okrog 19,1 mrd EUR za podporo projektom 
podnebnih ukrepov v Evropi in svetu. EIB sklepa partnerstva, da bi sprostila dodatne naložbe 
v podnebne ukrepe in okoljske projekte.

Poudarki leta 2014:

• V pripravah na pariški vrh smo se pridružili 
pogovorom ZN o podnebju

• Vodimo mednarodna prizadevanja za 
pregledno in odgovorno podnebno 
financiranje

• Uvedli smo nove instrumente, ki podpi‑
rajo naložbe v energetsko učinkovitost in 
biotsko raznovrstnost

• Podpiramo največjo vetrno elektrarno na 
svetu, ki je na Nizozemskem

• Lastni ogljični odtis nevtraliziramo z na‑
ložbami v biotsko raznovrstnost

„Zadovoljni smo, da smo našli 
sposobnega in zanesljivega 

finančnega partnerja za naše 
projekte.“

Dr. Christof Germann, 
član uprave dobavitelja energije 

Illwerke AG

Elektrarna Obervermuntwerk II 
z zmogljivostjo 360 MW bo izkoriščala 

naravno moč vode in avstrijskih 
gora za premoščanje razlik med 

povpraševanjem in ponudbo.

B anka je v  letu 2009 začela izvajati triletno pi‑
lotno pobudo merjenja ogljičnega odtisa 
svojih projektov v  vseh sektorjih, da bi lah‑

ko bolje spremljala rezultate na področju izpustov 
in prihrankov. Zahvaljujoč financiranju v  letu 2014 
bomo v  prihodnje zmanjšali izpuste CO2 za okrog 
3 milijone ton na leto, kar je toliko, kot bi bilo na ce‑
stah 1,5 milijona avtomobilov manj.

v podporo podnebnim  
ukrepom po vsem svetu

mrdEU
R19,1
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Financiramo
podnebne in okoljske ukrepe

Energetska 
učinkovitost

Prilagoditve

2,3 mrd

400 mio

5,9 mrd

7,6 mrd

Obnovljiva 
energija

Trajnostni 
promet

Raziskave, razvoj 
in inovacije

2,6 mrd

Stvari spreminjamo na bolje – s posojili smo v letu 2014 podprli:

Razčlenitev podnebnega 
financiranja

GWh energetskih 
prihrankov

milijona 
avtomobilov 
manj

3 0003
1,5

GWh električne 
energije iz  

obnovljivih virov 
na leto za več kot

12 000

1

milijone ton na leto
– kot bi bilo na 
cestah

milijon 
gospodinjstev

zmanjšanje izpustov CO2 za
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EIB podpira cilj EU, da evropsko gospodarstvo do leta 2050 postane veliko bolj 
prijazno podnebju in bistveno zmanjša porabo energije. Med najbolj odločilne 
svetovne izzive naše dobe zagotovo spada tudi vzpostavitev nizkoogljičnega 
gospodarstva. Če želi Evropa ostati konkurenčna, je nujen prehod v bolj trajnostno 
in pametnejše gospodarstvo, ki bo učinkoviteje ravnalo z viri.

Prizadevamo si za nizkoogljično,
na podnebne spremembe odporno 
gospodarstvo

Strešni solarni sistemi 
na hrvaškem otoku 

Lošinj v Jadranskem 
morju proizvajajo 

elektriko brez 
izpustov za okrog 

100 gospodinjstev. 
Projekt je financirala 

Privredna banka 
Zagreb kot partnerka 
EIB v okviru sklada za 

zeleno rast.

F inančna podpora, ki jo EIB namenja za pod‑
nebne ukrepe in okolje, se usmerja predvsem 
preko posojil v  sektorje, kot so obnovljiva 

energija, energetska učinkovitost, trajnostni pro‑
met, vode, obvladovanje poplav in gozdarstvo. 
Banka vključuje podnebne in okoljske vidike v vse 
svoje dejavnosti, med drugim tako, da spodbuja 
uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij.

Pri merjenju svojega ogljičnega odtisa ocenimo iz‑
puste toplogrednih plinov v projektih, kjer se priča‑
kujejo znatni izpusti, tj. kjer izpusti presegajo ene‑
ga ali oba spodnja praga:

• absolutni izpusti (dejanski izpusti projekta) > 100 000 
ton ekvivalenta CO2 na leto za standardno leto delova‑
nja projekta;

• relativni izpusti (ocenjena povečanja ali zmanjša‑
nja izpustov glede na predvideno drugo možnost) > 
20 000 ton ekvivalenta CO2 na leto.

V letu 2014 smo v  merjenje ogljičnega odti‑
sa vključili 70 projektov, ki so bili skupaj deležni 
15,1 mrd EUR v obliki prejetih ali odobrenih poso‑
jil. Skupni absolutni izpusti toplogrednih plinov teh 
projektov so bili ocenjeni na 4,7 milijona ton ekvi‑
valenta CO2 na leto, pri čemer je bilo njihovo skup‑
no zmanjšanje zaradi istih poslov financiranja oce‑
njeno na 3,0 milijona ton ekvivalenta CO2 na leto. 
O  rezultatih merjenja ogljičnega odtisa EIB v  letu 
2014 poročamo v  trajnostnem poročilu za leto 
2014.
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Financiramo
podnebne in okoljske ukrepe

„Bristol je pionir v pristopu 
k energiji in trajnosti. Mesto 
bo eno leto evropska zelena 

prestolnica, kar mu ponuja 
izredno priložnost, da se pripravi 

na prihodnost. Če bodo načrti 
energetskega podjetja odobreni, 

bo to še eden od primerov, kako 
Bristol utira pot v bolj zeleno in 
trajnostno prihodnost za druge 
mesta v Združenem kraljestvu.“

George Ferguson, župan Bristola

Mestni svet Bristola je v letu 2012 
zaprosil EIB za financiranje študije 

izvedljivosti ustanovitve novega 
energetskega podjetja.

Financiramo zmanjševanje 
izpustov

Financiranje, ki ga EIB namenja obnovljivim virom 
energije in energetski učinkovitosti, neposred‑
no prispeva tudi k  zmanjševanju izpustov toplo‑
grednih plinov. Podpora tem ciljem je v  letu 2014 
dosegla 8,2 mrd EUR.

EIB je vodilna financerka vetrnih elektrarn v  EU, 
zlasti na kopnem in morju. V letu 2014 je financira‑
la 12 projektov vetrnih elektrarn. Tovrstni projekti 
so obsežni, dolgoročni in tehnično zahtevni. EIB je 
logična partnerka tega sektorja tako zaradi svoje 
sposobnosti financiranja kot tudi tehničnega zna‑
nja. Iz podobnih razlogov banka financira projekte 

izkoriščanja sončne energije, in sicer sisteme zgoš‑
čevanja sončnega sevanja in fotovoltaične sisteme. 
Samo v letu 2014 je sklenila devet tovrstnih poslov.

EIB vključuje vidik energetske učinkovitosti v  vse 
ocenjevane projekte. S  financiranjem energetske 
učinkovitosti projektov pokriva tako stran ponud‑
be, na primer soproizvodnjo toplote in električne 
energije ter daljinsko ogrevanje, kot tudi stran pov‑
praševanja, zlasti izolacijo javnih in zasebnih stavb. 
V letu 2014 smo projektom za blažitev podnebnih 
sprememb namenili 2,3 mrd EUR.

EIB z nosilci projektov sodeluje tudi v zgodnjih fa‑
zah projekta in jim nudi tehnično pomoč pri sno‑
vanju projektov. Evropska pomoč, namenjena po‑
dročju energije na lokalni ravni (ELENA), je skupna 
pobuda EIB in Evropske komisije, ki pomaga lokal‑
nim oblastem pri pripravi projektov energetske 
učinkovitosti in obnovljive energije, da postane‑
jo bolj zanimivi za zunanje financerje. ELENA kri‑
je delež stroškov tehnične pomoči, ki je potrebna 
za pripravo, izvedbo in financiranje naložbenega 
programa. V  letu 2014 so bili z upravičenci v okvi‑
ru pobude ELENA sklenjeni dogovori o tehnični po‑
moči v višini 19 mio EUR, vse zaveze pa so dosegle 
65 mio EUR.
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Hitro prilagajanje posledicam podnebnih spre‑
memb je bolj učinkovito in povezano z nižjimi stro‑
ški kot ukrepanje v nujnih primerih. Tako imenova‑
na odpornost na podnebne spremembe je vgrajena 
v  vse projekte EIB. Podpora projektom, ki krepijo 
odpornost in prilagajanje na podnebne spremem‑
be, je v letu 2014 dosegla 400 mio EUR.

Mnoge dejavnosti banke, povezane z gozdarstvom, 
se nanašajo na prilagoditvene ukrepe. Gozdovi lah‑
ko preprečijo erozijo tal in zmanjšajo poplavno ne‑
varnost, pomembni pa so tudi za biotsko raznovr‑
stnost, rodovitnost tal in gospodarjenje s  porečji. 
Delujejo tudi kot ponori ogljika, ki uravnavajo glo‑
balno podnebje.

7 projektov podzemne železnice

2 projekta  
mestne železnice

19 drugih železniških projektov

6 tramvajskih projektov

Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi resno 
vplivajo na razpoložljivost in kakovost sladkovo‑
dnih virov, saj povzročajo z  vodo povezane narav‑
ne nesreče, kot so suše in poplave. EIB, ki je naj‑
pomembnejši vir posojil za svetovni vodni sektor, 
skuša podpirati prilagajanje tako, da pomaga razvi‑
jati celostno gospodarjenje z vodnimi viri. Financi‑
ranje, ki smo ga zagotovili v letu 2014, bo okrog 27 
milijonom ljudi v  EU in po vsem svetu omogočilo 
bolj učinkovite, zanesljive in odporne storitve gos‑
podarjenja s pitno vodo in odpadnimi vodami.

Podpiramo podnebju prijazne prometne rešitve

Povečujemo odpornost na podnebne spremembe in varujemo okolje

Banka je v letu 2014  
pomagala financirati:

Podpora, ki jo EIB namenja trajnostnemu prometu, 
je usmerjena v gradnjo, razširitev in sanacijo javne 
prometne infrastrukture kot tudi cestno varnost, 
kolesarske in pešpoti ter električna vozila. Banka 
spodbuja tudi razvoj čistejših in varnejših vozil, saj 
financira raziskave in razvoj energetsko učinkovitih 

rešitev z nizkimi izpusti. Podprti projekti so usmer‑
jeni v izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje obre‑
menitve s  hrupom, povečanje varnosti in ener‑
getske učinkovitosti ter omejevanje izpustov 
toplogrednih plinov.
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Financiramo
podnebne in okoljske ukrepe

Podnebni sklad Althelia, ki ga 
financira EIB, se osredotoča 

na krajinske projekte, ki 
prinašajo finančne, okoljske in 

socialne koristi. Med njegovimi 
prvimi naložbami je ohranitev 

570 000 hektarov naravnih 
gozdov v Peruju.

V italijanske mini obveznice, 
ki se uporabljajo v shemi 
listinjenja za financiranje 

naložb majhnih in srednjih 
podjetij v vodnem sektorju 

italijanske pokrajine Benečija, 
smo vložili 80 mio EUR.

Posojilo 120 mio EUR, zagotovljeno 
slovaškemu ministrstvu za kmetijstvo 

in podeželski razvoj, bo podprlo 
projekte pogozdovanja, izboljšanja 

varstva gozdov in gospodarjenja 
z njimi ter posodabljanja kmetijske 

infrastrukture.

Sklepamo partnerstva 
za inovativno podnebno 
financiranje

Naši inovativni produkti financiranja podnebnih 
ukrepov pomagajo mobilizirati zasebna in javna 
sredstva. So dober primer, kako povečati sredstva 
za podnebne ukrepe. Naši kapitalski in ogljiko‑
vi skladi podpirajo projekte podnebnih ukrepov 
v Evropi in zunaj nje.

Banka je v letu 2014 podprla podnebnim ukrepom 
namenjene dolžniške in kapitalske sklade s skupaj 
616 mio EUR. Takšna partnerstva so še zlasti po‑
membna za spodbujanje inovacij pri podnebnem 
financiranju in pritegnitev dodatnih sredstev za 
podnebne projekte.

V letu 2014 so bili predstavljeni številni inovativni 
instrumenti, ki bodo uporabljeni v  letu 2015, med 
drugim instrument zasebnega financiranja za ener‑
getsko učinkovitost (Private Finance for Energy Ef-
ficiency), ki zagotavlja tvegano financiranje ban‑
kam posrednicam pri manjših projektih energetske 
učinkovitosti, ter finančni mehanizem za naravni 
kapital (Natural Capital Financing Facility) za nalož‑
be v ohranjanje biotske raznovrstnosti, ekosistem‑
ske storitve in naravno prilagajanje podnebnim 
spremembam.

Za določanje prejemnikov podnebnega financira‑
nja in sledenje temu financiranju uporabljamo zelo 
zanesljiv sistem. V  letu 2014 smo uspešno vodili 

delo multilateralnih razvojnih bank (MRB) v  zve‑
zi z  metodologijo, zbiranjem podatkov in poroča‑
njem, kar povečuje preglednost in odgovornost 
javnega podnebnega financiranja. V letu 2014 smo 
objavili skupno poročilo o  podnebnem financira‑
nju MRB v letu 2013, skupaj s temi bankami pa tudi 
skupno izjavo o podnebnem financiranju.

EIB je na začetku leta 2015 najavila pregled pod‑
nebnih ukrepov, ki bo zaključen pred začetkom 
podnebnih pogovorov v  Parizu konec tega leta. 
V Parizu naj bi bil predvidoma sklenjen nov svetov‑
ni sporazum, ki bo nadomestil Kjotski protokol.
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Financiranje zagotavljamo 
po vsem svetu
 
EIB s svojimi dejavnostmi po vsem svetu podpira cilje, ki si jih je v zunanji politiki 
zastavila EU. Smo partnerji Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje 
ter drugih mednarodnih finančnih ustanov pri financiranju projektov, ki podpirajo 
politične cilje EU zunaj njenih meja. V letu 2014 je posojanje EIB zunaj EU doseglo 
okrog 7,9 mrd EUR.

Poudarki leta 2014:

• Trdna zaveza o podpori Ukrajini

• Nov instrument tveganega kapitala za Sredozemlje

• Partnerstvo z multilateralnimi razvojnimi bankami in drugimi mednarodnimi 
finančnimi ustanovami pri novem globalnem instrumentu za infrastrukturo

• Prvo posojilo Azerbajdžanu
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Financiranje zagotavljamo
po vsem svetu

„Ukrajini namenjate najbolj oprijemljiv 
prispevek, kar jih je bila deležna v zadnjem času.”

Predsednik ukrajinske vlade Yatsenyuk

Posojila EIB v Ukrajini so v letu 2014 dosegla skoraj 
1 mrd EUR, kar je del 3 mrd EUR vrednega paketa 

za obdobje 2014–2016, ki vključuje financiranje 
odpravljanja škode na infrastrukturi majhnega 

obsega in posledic spora, pa tudi financiranje MSP 
in podjetij midcap.

Stvari spreminjamo na bolje – s posojili smo v letu 2014 podprli:

4 23 500
gospodinjstev

izboljšane bivalne 
razmere zadostop do varne pitne 

vode ali boljše komunalne 
ureditve za

milijone ljudi v novih 
ali razvijajočih se 
gospodarstvih

P osojanje zunaj EU v obliki dolgoročnih naložb 
podpira prispevek EIB k zunanjim prioritetam 
EU. Banka spodbuja projekte, ki vplivajo na 

gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest tako, 
da jim zagotovi financiranje in tehnično pomoč za 
razvoj lokalnega zasebnega sektorja, socialno in 
ekonomsko infrastrukturo ter podnebne ukrepe.

Banka večino poslov financiranja zunaj Unije skle‑
pa z  jamstvom proračuna EU, določenega v  zuna‑
njih mandatih za različne regije sveta. Leto 2014 
je bilo zaznamovano z  začetkom obnovljenega 
mandata za obdobje 2014–2020, v  katerem bodo 
jamstva EU na voljo za kritje do 30 mrd EUR poslov 
financiranja.
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Posojila v regijah zunaj EU

Latinska 
Amerika
650 mio 
EUR

Sredozemske 
države

1,7 mrd EUR

Afriške, 
karibske in 
pacifiške 
države
1,2 mrd EUR

Azija
720 mio EUR

Vzhodne sosede
1,2 mrd EUR

EFTA in širitvene države
2,5 mrd EUR

Posojilo 1 mio EUR podjetju Taysir, ki je specializirano za razvoj mikro podjetij 
v prikrajšanih območjih Tunizije, koristi majhnim kmetom, živinorejcem in mladim, 

zlasti diplomantom, ki želijo ustanoviti podjetje.
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Financiranje zagotavljamo
po vsem svetu

Podjetje eThekwini 
Water and Sanitation, 

ki je last občine Durban 
v Južni Afriki, je v letu 
2014 prejelo nagrado 

Stockholm Industry 
Water Award. V zadnjih 

14 letih je bilo na širšem 
območju Durbana na 
vodovod priključenih 
dodatnih 1,3 milijona 
ljudi, 700 000 ljudi pa 

je dobilo dostop do 
stranišč. EIB podpira 

projekt s posojilom 
50 mio EUR.

Posojilni mandat za afriške, karibske in pacifiške dr‑
žave (AKP) ter čezmorske države in ozemlja (ČDO) 
izhaja iz Sporazuma iz Cotonouja, ki opredelju‑
je odnose med EU in temi partnerskimi državami. 
Financiranje v  tem okviru omogočajo sredstva iz 
proračunov držav članic EU, ki se stekajo v Evropski 
razvojni sklad, in lastna sredstva EIB.

Sklepanje partnerstev je pomemben način delova‑
nja banke. Za doseganje boljših izidov projektov se 
nepovratna sredstva EU vedno bolj povezujejo s po‑
sojili EIB. To prispeva tudi k večji učinkovitosti ome‑
jenih finančnih virov, ki so na voljo partnerskim dr‑
žavam EU, pa tudi k večji razvojni učinkovitosti. EIB 
bo v letu 2015 sodelovala na prireditvah, ki bodo or‑
ganizirane v okviru evropskega leta za razvoj.



Finančna moč v službi naložb
 
EIB je največja večstranska izdajateljica in posojilodajalka na svetu. V letu 2014 smo na 
mednarodnih kapitalskih trgih zbrali 61,6 mrd EUR. Svojo finančno moč uporabljamo za 
zadolževanje po ugodnih obrestnih merah, te stroškovne koristi pa prenašamo na 
ekonomsko upravičene projekte, ki prispevajo k doseganju političnih ciljev EU. Banka 
zbira sredstva po vsem svetu, zato je pomembna za usmerjanje naložb v Evropsko unijo.

Poudarki leta 2014:

• Banka si je ponovno zagotovila velik obseg sredstev – kar 61,6 mrd EUR

• Posojilnim dejavnostim je koristila še boljša bonitetna ocena banke

• Kot vodilna izdajateljica zelenih obveznic je zbrala 4,3 mrd EUR
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Izdaje obveznic EIB po regijah:

Evropa

62 %
Amerika Azija

Bližnji 
vzhod 
in Afrika

24 %
12 %

2 %



D elničarke EIB so države članice EU, ki jih je 28. 
Vsaka vpiše delež kapitala banke, ki je soraz‑
meren njeni gospodarski teži ob pristopu. EIB 

je tako odgovorna vladam držav članic.

EIB zbira sredstva za posojilno dejavnost z  izda‑
janjem obveznic na mednarodnih kapitalskih tr‑
gih. Njena finančna moč izhaja zlasti iz kakovo‑
sti sredstev, močne podpore delničark, trdnega 
upravljanja, preudarnega obvladovanja tveganj, 
stalne donosnosti in visoke likvidnosti.

Konec leta 2014 je količnik kapitalske ustreznosti 
banke, ki odraža razmerje med kapitalom banke in 
njeno tveganju prilagojeno aktivo, znašal 26 %, kar 
je praktično nespremenjeno glede na konec leta 
2013 (ko je bil 26,1 %). To lahko pojasnimo s skup‑
nim pozitivnim učinkom, ki so ga imeli izboljšanje 
kakovosti posojilnega portfelja, letni čisti presežek 
in plačilo druge tranše povečanja kapitala iz leta 
2013, kar je izravnalo učinek dodatnega obsega 
posojil.

Kakovost sredstev je ostala dobra, saj je bila sto‑
pnja oslabljenih posojil praktično nič odstotkov 
(natančneje 0,2 %) celotnega posojilnega por‑
tfelja konec leta. Letni čisti presežek je znašal 
2,6 mrd EUR, nekoliko več kot prejšnje leto.

„Za nas so trajnostne obveznice način 
financiranja realnega gospodarstva, ki 
je skladen z našimi cilji, to je posebnimi 

projekti s socialnim in ekonomskim 
učinkom. Za naložbo v obveznice 

podnebne ozaveščenosti EIB smo se 
odločili, ker ponujajo primerjalno velikost 

ter financirajo projekte obnovljive energije 
in energetske učinkovitosti.“

Marc Briand, vodja portfelja s stalnim  
donosom pri Mirovi

Zelene obveznice vse 
uspešnejše: vlagatelji verjamejo 
v podnebno financiranje

Leto 2014 je bilo pomembno tudi za zelene obve‑
znice, tj. obveznice podnebne ozaveščenosti EIB, 
ki so družbeno odgovoren naložbeni instrument 
po meri vlagateljev. Sredstva, zbrana z  obveznica‑
mi podnebne ozaveščenosti, se porabijo za izpla‑
čila po posojilih, odobrenih projektom podnebnih 
ukrepov s področja obnovljive energije in energet‑
ske učinkovitosti. Ta posojila podpirajo prizadeva‑
nja EU za spodbujanje nizkoogljične, na podnebne 
spremembe odporne globalne rasti.

Lani smo bili priča rekordni rasti trga zelenih ob‑
veznic, saj je njihova izdaja dosegla 28 mrd EUR / 
37 mrd USD, kar je po oceni pobude za podneb‑
ne obveznice trikrat več kot v letu 2013. EIB je bila 
največja izdajateljica v  tem segmentu, saj je zbra‑
la 4,3 mrd EUR v sedmih valutah. Njene obveznice 
podnebne ozaveščenosti, ki zapadejo v  letu 2019, 
so dosegle 2,6 mrd EUR, kar je konec leta zadoščalo 
za prvo mesto med zelenimi obveznicami na trgu. 
EIB je svoji zeleni obveznici v  EUR dodala drugo 
ključno referenco z 12‑letno izdajo. Še en pomem‑
ben dogodek prejšnjega leta je bila prva izdaja ob‑
veznic podnebne ozaveščenosti EIB v  USD, ki so 
postale merilo uspešnosti zelenih obveznic z  roč‑
nostjo 10 let. Banka je v letu 2014 izdala tudi prvo 
tovrstno obveznico v  GBP, ki je tako postala prva 
zelena obveznica v tej valuti, ki jo je izdal državni, 
paradržavni ali nadnacionalni izdajatelj.
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Finančna moč
v službi naložb



E IB je organ EU, odgovoren državam članicam, 
ter hkrati banka, ki sledi veljavni najboljši pra‑
ksi javnega in zasebnega sektorja na področju 

odločanja, upravljanja in kontrol. Banka se zanaša 
na tri organe odločanja: svet guvernerjev na mi‑
nistrski ravni; svet direktorjev z  zunanjimi člani, ki 
jih imenujejo države članice vsaka zase, enega pa 
Evropska komisija; in upravni odbor, notranji organ 
odločanja EIB, ki ga vodi predsednik EIB.

Svet guvernerjev sestavljajo ministri – običajno 
finančni – vsake od 28 držav članic. Sestane se 
enkrat na leto, ko določi smernice kreditne politike 
ter potrdi letne zaključne račune. Odloča o poveča‑
nju kapitala banke in njenem sodelovanju v finan‑
ciranju zunaj EU. Imenuje tudi člane sveta direktor‑
jev, upravnega odbora in revizijskega odbora.

Od leve proti desni:  

Alfonso Querejeta, 

Wilhelm Molterer, 

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor, 

Werner Hoyer, 

László Baranyay, 

Dario Scannapieco, 

Mihai Tănăsescu 

in Román Escolano

Banka EU
 
EIB je edina javna banka, ki je v izključni lasti 28 držav članic EU. Naša upravljavska 
struktura zagotavlja, da je banka v vseh dejavnostih, s katerimi spodbuja trajnostno 
rast in zaposlovanje, odgovorna, primerno vodena in učinkovita.
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Banka se je v letu 2014 v okviru 
rednega pregleda svojih 
ključnih politik posvetovala 
z deležniki o načinih za 
povečanje in prilagoditev 
politike preglednosti. 
Banka skuša biti kar se da 
odprta glede načina svojega 
poslovanja, sprejemanja 
odločitev iz izvajanja 
politik EU.



Svet direktorjev sprejema odločitve glede posojil, 
programov zadolževanja in drugih finančnih za‑
dev, kot so na primer jamstva. Sestane se desetkrat 
letno in zagotavlja pravilno vodenje banke v skla‑
du s pogodbama EU, statutom banke in splošnimi 
smernicami sveta guvernerjev.

Banka ima tudi 29 direktorjev, od katerih vsaka dr‑
žava članica imenuje po enega, enega pa Evropska 
komisija. Direktorji imajo 19 namestnikov. Če svet 
direktorjev potrebuje širše strokovno znanje, lah‑
ko povabi šest strokovnjakov (tri kot člane in tri kot 
namestnike), da se kot svetovalci brez glasovalnih 
pravic udeležujejo njegovih sestankov. Svet direk‑
torjev odloča z  najmanj tretjinsko večino članov 
s  pravico glasovanja, ki morajo predstavljati vsaj 
50 % vpisanega kapitala, razen če statut ne določa 
drugače. Svetu direktorjev predseduje predsednik 
banke Werner Hoyer, ki nima glasovalne pravice.

Upravni odbor je stalni organ odločanja ban‑
ke. Nadzira tekoče poslovanje banke ter priprav‑
lja sklepe za svet direktorjev in skrbi za njihovo 

izvajanje. Sestaja se enkrat tedensko. Upravni od‑
bor vodi predsednik banke, nadzira pa ga svet di‑
rektorjev. Ostalih osem članov so podpredsedniki 
EIB. Člani upravnega odbora so imenovani za naj‑
več šest let z  možnostjo ponovnega imenovanja 
in so odgovorni izključno banki. Štiri največje del‑
ničarke – Francija, Nemčija, Italija in Združeno kra‑
ljestvo – imajo stalen sedež v upravnem odboru.

Revizijski odbor je neodvisen organ, ki neposred‑
no odgovarja svetu guvernerjev. Odgovoren je za 
revizijo zaključnih računov banke in preverja, ali 
delovanje banke ustreza najboljšim veljavnim pra‑
ksam v bančništvu. Poročilo revizijskega odbora se 
pošlje svetu guvernerjev skupaj z letnim poročilom 
sveta direktorjev. Revizijski odbor sestavlja šest čla‑
nov, ki jih imenuje svet guvernerjev za šest zapo‑
rednih proračunskih let brez možnosti ponovnega 
imenovanja.
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Banka EU

Struktura upravljanja EIB:

 Delničarke Države članice EU (28)

 Svet guvernerjev Ministri držav članic

 Svet direktorjev

 Upravni odbor
Revizijski odbor

‑ predsednik
‑ 8 podpredsednikov

Imenujejo jih 
države članice
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