
 
 Kaj lahko pričakujete 

od banke EU v obdobju 2017–2019

JE SPREJET
IZZIV

EIB, banka EU, je po obsegu največja večstranska izdajateljica 
in posojilodajalka na svetu. S finančnimi sredstvi ter znanjem 
in izkušnjami podpira dobre in trajnostne projekte, ki prispe-
vajo k doseganju političnih ciljev Evropske unije (EU). Skupino 
Evropske investicijske banke sestavljata Evropska investicijska 
banka (EIB) in Evropski investicijski sklad (EIF). 

Operativna načrta EIB in EIF za obdobje 2017–2019 določata 
srednjeročne cilje in prednostna področja delovanja banke in 
sklada.

EIB namerava letno podpisati za 74–76 mrd EUR posojilnih 
pogodb. EIF namerava letno zagotoviti 9,6–10,4 mrd EUR v 
obliki kapitala, instrumentov listinjenja, poslov vključevalnega 
financiranja in jamstev.

 Cilji po področjih javnih politik

Dejavnosti banke so osredotočene na štiri osnovne cilje javnih 
politik, ki najbolje podpirajo rast, zaposlovanje in konkurenč-
nost.

Vsi podatki za leto 2016, objavljeni v tej brošuri, so nerevidirani in začasni. 

  Res je, da si mora EU prizadevati za krepitev gospodarske 
konkurenčnosti in povečanje vlaganj v inovacije, vendar se 

moramo hkrati veseliti doseženih uspehov ter inovacijske 
zmogljivosti, ki jo ohranjamo na številnih področjih, 

od medicinske in vesoljske tehnologije do kemijskega 
inženiringa in vrhunskega strojništva. .

Elina Kamenitzer,  
EIB, vodja za korporativna posojila 

v Nemčiji in nordijskih državah

Raziskave in inovacije

Evropska rast in blagostanje sta bolj kot kdaj koli prej odvisna 
od nadaljnjega izpopolnjevanja naših veščin in širjenja našega 
znanja ter pretvorbe takšnih veščin in znanja v nove proizvode 
in storitve. Če želimo ostati konkurenčni, potrebujemo visoko 
usposobljene ljudi ter več vlaganj v znanost, tehnologijo in ino-
vacije, zlasti v podjetja midcap zasebnega sektorja. 

Najširši učinek pričakujemo od treh ključnih tehnologij, in 
sicer:    digitalne tehnologije, 
   biotehnologije in 
    vede o materialih.  

Inovacije v biogospodarstvu

Trg kmetijstva/biogospodarstva v EU je po ocenah vreden 2 bi-
lijona EUR in zagotavlja okrog 22 milijonov delovnih mest (to 
je v letu 2013 pomenilo 9 % vseh zaposlenih v EU), večino na 
podeželskih in obalnih območjih. Vlaganja na to področje spod-
bujajo trajnostno in z viri gospodarno proizvodnjo ter uporabo 
obnovljivih virov s kopnega, ribištva in akvakulture. Kmetijstvo/

Spodbujanje inovacij in človeškega kapitala
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biogospodarstvo lahko prispeva tudi k prehodu EU na krožno 
gospodarstvo.  

Raziskave in inovacije v energetiki

Doseganje dolgoročnih energetskih in podnebnih ciljev bo 
zahtevalo nove tehnologije, ki pa še niso na voljo na trgu, ter 
pametnejše in zelo učinkovite načine rabe energije.  

2016: 13,5 mrd EUR 
2017–2019: 15,2 mrd EUR letno

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Gradnja učinkovite infrastrukture
2016: 19,7 mrd EUR 
2017–2019: 19,1 mrd EUR letno

Energetika

•  Zagotavljanje konkurenčne in zanesljive oskrbe:  Vlaganja v 
projekte EU skupnega pomena, na primer v energetska omrežja.

•  Energetska učinkovitost:  Sklad EFSI je banki omogočil, da je 
svojo podporo razširila na stavbe s skoraj ničelno porabo ener-
gije, s čimer spodbuja skladnost z novimi gradbenimi standar-
di, ki bodo postali obvezni po letu 2021.   

•  Razogličenje:  Poleg proizvodnje energije tudi električna omrež-
ja terjajo znatne naložbe, da se omogoči integracija obnovljivih 
virov energije, povečanje njihovih skladiščnih zmogljivosti ter 
tudi njihova posodobitev in pametna nadgradnja.

Promet in mobilnost

Energetsko učinkovit, nizkoogljičen in čistejši promet 

Prometni sektor pomeni 32 % končne porabe energije v Evro-
pi. Odgovoren je tudi za 20 % izpustov toplogrednih plinov in 
pomembno prispeva k onesnaženosti zraka, zlasti v mestnih 
območjih. Naše pobude zajemajo:  

  podporo pri nakupu novih ladij ali naknadnem opremljanju 
ladij z bolj zeleno tehnologijo,

 naložbe v upravljanje letalskega prometa,
 spodbujanje uporabe vozil na alternativni pogon,
  krepitev prizadevanj za uvedbo javnih voznih parkov z nizkimi 

in/ali ničelnimi izpusti v mestih in mestnih območjih. 

Strateška prometna infrastruktura 

EIB daje prednost manj razvitim regijam, pri čemer se osredo-
toča na manjkajoče povezave, ozka grla v daljinskem prometu, 
interoperabilnost mejnih prehodov ter vozlišča, kjer lahko po-
tniki menjajo vrste prevoza. EIB lahko podpre tudi regionalne 
letalske družbe in lizinške družbe v lasti proizvajalcev, pa tudi 
infrastrukturo zunaj okvira TNT-T, če je strateškega pomena. 

Mobilnost za evropska mesta 

V mnogih manjših in večjih mestih so vse večje potrebe po pro-
metnih storitvah povzročile nevzdržne razmere: hude prome-
tne zastoje, slabo kakovost zraka, onesnaženje s hrupom in ve-
like izpuste ogljika. Skupni stroški zastojev v evropskih mestih 
so ocenjeni na 100 milijard EUR ali 1 % letnega BDP v EU. Banka 
financira naložbe v pametne prometne sisteme in tehnologijo, 
ki lahko zagotovijo boljše in ustreznejše informacije udeležen-
cem v prometu, boljše upravljanje prometa in učinkovitejše po-
slovanje. 

Razvoj in obnova mest in regij  

Posojanje bo osredotočeno na obnovo mest, okoljsko infra-
strukturo, učinkovitost virov, medregijsko dostopnost, socialna 
stanovanja in širšo vključevanje, prilagajanje podnebnim spre-
membam in njihovo blažitev, krepitev sposobnosti skupnosti in 
regij za odzivanje ali prilagajanje na nepredvidene izzive, kot so 
migracije ali potresi, ter pametnejši, na inovacijah in novih teh-
nologijah temelječ razvoj.  

Zdravstvo

Večina sredstev bo po pričakovanjih namenjena izboljšanju 
bolnišnične infrastrukture, vendar se bo verjetno tudi povečalo 
povpraševanje po osnovnih zdravstvenih ustanovah in boljšem 
usposabljanju zdravstvenega osebja.

Razvoj podeželske infrastrukture in podpora 
kmetijskim dejavnostim

S podporo podeželski infrastrukturi in na biomasi sloneči in-
dustriji (s kmetijstvom kot ključnim igralcem) bomo dosegli 
dolgoročnejšo in bolj uravnoteženo trajnostno rast skupnosti, 
ki po drugi strani zmanjšuje migracijski pritisk iz podeželskih 
na mestna območja ter krepi prehransko varnost.  

  Če bi vsak javnosektorski projekt, ki smo ga financirali v zadnjih 10 
do 15 letih, označili na zemljevidu, ne bi videli posamičnih razpršenih 

projektov, pač pa bi nam pred očmi zrasel cel sistem cest, železnic, 
tramvajskih prog, cevovodov ali zdravstvenih oziroma izobraževalnih 

storitev. Ti projekti so elementi logične celote.«  

Rafal Rybacki, 

EIB, vodja divizije za javni sektor in infrastrukturo – 
Poljska in baltske države

Kolesarska steza v 
italijanski Bologni, 
financirana s posojilom EIB.

Angelita Rebollo v svojem pariškem 
laboratoriju razvija zdravila za raka. 

Financira jo sklad, v katerega je svoja 
sredstva vložil EIF.
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gije, s čimer spodbuja skladnost z novimi gradbenimi standar-
di, ki bodo postali obvezni po letu 2021.   

•  Razogličenje:  Poleg proizvodnje energije tudi električna omrež-
ja terjajo znatne naložbe, da se omogoči integracija obnovljivih 
virov energije, povečanje njihovih skladiščnih zmogljivosti ter 
tudi njihova posodobitev in pametna nadgradnja.

Promet in mobilnost

Energetsko učinkovit, nizkoogljičen in čistejši promet 

Prometni sektor pomeni 32 % končne porabe energije v Evro-
pi. Odgovoren je tudi za 20 % izpustov toplogrednih plinov in 
pomembno prispeva k onesnaženosti zraka, zlasti v mestnih 
območjih. Naše pobude zajemajo:  

  podporo pri nakupu novih ladij ali naknadnem opremljanju 
ladij z bolj zeleno tehnologijo,

 naložbe v upravljanje letalskega prometa,
 spodbujanje uporabe vozil na alternativni pogon,
  krepitev prizadevanj za uvedbo javnih voznih parkov z nizkimi 

in/ali ničelnimi izpusti v mestih in mestnih območjih. 

Strateška prometna infrastruktura 

EIB daje prednost manj razvitim regijam, pri čemer se osredo-
toča na manjkajoče povezave, ozka grla v daljinskem prometu, 
interoperabilnost mejnih prehodov ter vozlišča, kjer lahko po-
tniki menjajo vrste prevoza. EIB lahko podpre tudi regionalne 
letalske družbe in lizinške družbe v lasti proizvajalcev, pa tudi 
infrastrukturo zunaj okvira TNT-T, če je strateškega pomena. 

Mobilnost za evropska mesta 

V mnogih manjših in večjih mestih so vse večje potrebe po pro-
metnih storitvah povzročile nevzdržne razmere: hude prome-
tne zastoje, slabo kakovost zraka, onesnaženje s hrupom in ve-
like izpuste ogljika. Skupni stroški zastojev v evropskih mestih 
so ocenjeni na 100 milijard EUR ali 1 % letnega BDP v EU. Banka 
financira naložbe v pametne prometne sisteme in tehnologijo, 
ki lahko zagotovijo boljše in ustreznejše informacije udeležen-
cem v prometu, boljše upravljanje prometa in učinkovitejše po-
slovanje. 

Razvoj in obnova mest in regij  

Posojanje bo osredotočeno na obnovo mest, okoljsko infra-
strukturo, učinkovitost virov, medregijsko dostopnost, socialna 
stanovanja in širšo vključevanje, prilagajanje podnebnim spre-
membam in njihovo blažitev, krepitev sposobnosti skupnosti in 
regij za odzivanje ali prilagajanje na nepredvidene izzive, kot so 
migracije ali potresi, ter pametnejši, na inovacijah in novih teh-
nologijah temelječ razvoj.  

Zdravstvo

Večina sredstev bo po pričakovanjih namenjena izboljšanju 
bolnišnične infrastrukture, vendar se bo verjetno tudi povečalo 
povpraševanje po osnovnih zdravstvenih ustanovah in boljšem 
usposabljanju zdravstvenega osebja.

Razvoj podeželske infrastrukture in podpora 
kmetijskim dejavnostim

S podporo podeželski infrastrukturi in na biomasi sloneči in-
dustriji (s kmetijstvom kot ključnim igralcem) bomo dosegli 
dolgoročnejšo in bolj uravnoteženo trajnostno rast skupnosti, 
ki po drugi strani zmanjšuje migracijski pritisk iz podeželskih 
na mestna območja ter krepi prehransko varnost.  

  Če bi vsak javnosektorski projekt, ki smo ga financirali v zadnjih 10 
do 15 letih, označili na zemljevidu, ne bi videli posamičnih razpršenih 

projektov, pač pa bi nam pred očmi zrasel cel sistem cest, železnic, 
tramvajskih prog, cevovodov ali zdravstvenih oziroma izobraževalnih 

storitev. Ti projekti so elementi logične celote.«  

Rafal Rybacki, 

EIB, vodja divizije za javni sektor in infrastrukturo – 
Poljska in baltske države

Kolesarska steza v 
italijanski Bologni, 
financirana s posojilom EIB.

Angelita Rebollo v svojem pariškem 
laboratoriju razvija zdravila za raka. 

Financira jo sklad, v katerega je svoja 
sredstva vložil EIF.
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Med državami članicami EU in državami, ki jih je finančna kriza 
najbolj prizadela, velike razlike pri dostopu do financiranja še kar 
vztrajajo. Veliko MSP še vedno išče boljši dostop do posebnega 
financiranja, kot je na primer prilagodljivo financiranje obratnega 
kapitala in financiranje, podobno kapitalskemu. Majhna posojila, 
ki jih najemajo zlasti manjša podjetja, imajo običajno višjo obre-
stno mero, ki odraža razmeroma višje stroške odobritve kredita in 
drugačne značilnosti tveganj. 

Od EIB se pričakuje, da se bo osredotočila na ključne prednostne 
naloge, med drugim na inovacije, zaposlovanje mladih, inter-
nacionalizacijo in podnebne spremembe. Banka se je trenutno 
sposobna odzivati predvsem na potrebe po financiranju številnih 
nosilcev dejavnosti v agroživilskih verigah.

Voda

Upravljanje vodnih virov, pitne vode in odpadne vode osta-
ja ključnega pomena za evropsko gospodarstvo in okolje. Od 
oskrbe z vodo do protipoplavne zaščite – EIB ostaja največja 
posojilodajalka v tem sektorju.

Odpadki

Okrepljeno vlaganje v recikliranje in ponovno pridobivanje 
energije iz odpadkov  
 prinaša okoljske in podnebne koristi,  
 ohranja naravne vire in energijo,
 zmanjšuje odvisnost od uvoženih surovin ter  
 podpira ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast.

Banka bo še naprej podpirala takšne naložbe in s tem prispevala k 
prehodu EU na krožno gospodarstvo. Financirala bo tudi upravičene 
projekte gradnje objektov za obdelavo ostankov odpadkov, ki so pot-
rebni za doseganje ciljev glede preusmeritve bioodpadkov z deponij.   

Podeželska infrastruktura

Podnebne spremembe pomembno vplivajo na kmetijstvo in 
trg z živili. Še zlasti so prizadeti rodovitnost tal, kolobarjenje in 
razpoložljivost vode, kar po drugi strani vpliva na prehransko 
varnost.

EIB bo še naprej spodbujala naložbe v kmetijstvo in gozdarstvo, 
ki neposredno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali 
prilagajanju nanje ter krepijo razpoložljivost okoljskih javnih 
dobrin, kot so krajine, biotska raznovrstnost kmetijskih zemljišč, 
podnebna stabilnost in večja odpornost na naravne nesreče. V 
kmetijskih verigah bo EIB še naprej podpirala projekte, ki zago-
tavljajo učinkovito rabo virov in energije ter prispevajo k proi-
zvodnji bolj zdravih in hranilnih proizvodov, ki imajo tudi manjši 
okoljski odtis. 

 

Strateški cilji Evropskega investicijskega 
sklada

EIF se bo še naprej močno osredotočal na zagotavljanje tve-
ganega financiranja za evropska majhna in srednja podjetja 
(MSP) ter srednje velika podjetja (midcaps). Zaradi načrtova-
nega podaljšanja trajanja sklada EFSI v letu 2018 bo EIF lahko 
ohranil enakomeren trend obsega takšnega financiranja. 
To bo dosegel prek različnih mandatov, osredotočenih na 
inovacije, konkurenčnost, socialno podjetništvo, kulturni in 

  Delo EIF bo še naprej usmerjeno k cilju, da je v službi evropskega 
gospodarstva. Krepitev podjetnikov vseh profilov bo tudi v prihodnje 

ostala ena naših ključnih prednostnih nalog.  

 Maria Leander, generalna sekretarka EIF

V zvezi s skladom EFSI namerava banka razširiti krog posredniških 
bank in razviti finančne platforme za nove poslovne segmente, 
zlasti v sodelovanju z nacionalnimi razvojnimi ustanovami. Prav 
tako namerava razširiti krog nebančnih posrednikov, kot so po-
sojilni skladi in platforme za množično financiranje. 

Banka je že razširila portfelj produktov, tako da vključuje jamstva/
produkte na osnovi delitve tveganja, neposredno financiranje za 
rast podjetij midcap, dopolnjeno z vmesnimi tranšami iz dejav-
nosti listinjenja ter – v sodelovanju z EIF – naložbami v izbrane 
sklade MSP ter podjetij midcap. 

Zunaj EU bo EIB še naprej podpirala mikro podjetja ter spodbuja-
la razvoj lokalnega finančnega in zasebnega sektorja s posredo-
vanimi posojili (tudi v lokalnih valutah), vse bolj pa tudi s sveto-
valnimi storitvami. Skladi, ki pokrivajo potrebe majhnih kmetov, 
organizacij proizvajalcev ter podeželskih mikro in majhnih podje-
tij zunaj EU, pogosto rešujejo tudi probleme, kot so migracije ter 
prilagajanje podnebnim spremembam in njihova blažitev.

Podpora MSP ter podjetjem midcap 

Varovanje okolja 

2016: 23,6 mrd EUR 
2017–2019: 22,3 mrd EUR letno

2016: 16,9 mrd EUR 
2017–2019: 18,3 mrd EUR letno

Horizontalni cilji kohezijskih in podnebnih 
ukrepov 

Dejavnosti EIB so usklajene z dvema poglavitnima ciljema politik EU: 

•  prispevati k ekonomski in socialni koheziji ter h konvergenci v 
državah članicah EU in Evropskega združenja za prosto trgovino 
ter v predpristopnih državah (30 % vsega financiranja skupine);  

•  ukrepati za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo 
blažitev (26 % vsega financiranja skupine).

Naložbeni načrt za Evropo
Skupina EIB je dobro na poti k cilju Naložbenega načrta 
za Evropo, da namreč z Evropskim skladom za strate-
ške naložbe (EFSI) mobilizira 315 milijard EUR dodatnih 
naložb. Skladno s tem banka prevzema več tveganj in 
tako zmanjšuje naložbene vrzeli. Na podlagi pozitivne 
ocene Evropske komisije je bilo predlagano podaljša-
nje trajanja sklada EFSI. 

 S skladom EFSI lahko banka podpre širši nabor strank in 
projektov. Tako večji kot tudi manjši naložbeni projekti imajo 
lahko zelo odločilen lokalni vpliv, saj ustvarjajo delovna mes-

ta ter prebivalcem prinašajo očitne socialne, ekonomske in 
okoljske koristi.  

Birthe Bruhn-Léon,  
EIB, direktorica oddelka za Iberijo

EIF pričakuje, da bo v letu 2017 skupaj z nacionalnimi razvojni-
mi ustanovami vzpostavil najmanj pet namenskih programov 
skupnih vlaganj, ki bodo na trg prinesli vrsto inovativnih nalož-
benih rešitev. Te pobude bi morale EIF omogočiti aktivno sode-
lovanje s partnerji na podlagi izmenjave najboljše tržne prakse 
in razprave o priložnostih za skupna vlaganja.

EIF bo še naprej sodeloval z Evropsko komisijo pri najpo-
membnejših regulativnih pobudah EU, vključno s pobudami za 
preprečevanje izogibanja davkom, ter si prizadeval za davčno 
preglednost in enake pogoje za vsa podjetja v EU. Poleg tega bo 
skupaj z Evropsko komisijo ocenil možnost širitve svojih dejav-
nosti na nove sektorje (na primer energetiko, razvoj veščin) ter 
krepitve svojih dejavnosti, ki podpirajo prednostne cilje politik 
EU, kot so na primer socialni učinki. 

EIF bo iskal tudi nove možnosti za pridobivanje dodatnih 
sredstev v podporo MSP in manjšim podjetjem midcap. Če bo 
uspel mobilizirati kapital institucionalnih vlagateljev (tj. držav-
nih premoženjskih skladov, upravljavcev družinskega premo-
ženja, pokojninskih skladov, fundacij in podjetij), jim bo lahko 
zagotovil trajnejšo in dolgoročnejšo podporo.

Ženske lupijo sadje za izdelavo tradicionalnih 
ciprskih slaščic v majhnem podjetju v gorovju 
Troodos – s posojilom mu je pomagala EIB.

Ultra tanka solarna folija podje-
tja Heliatek, financirana s strani 

EIB. Debelina folije je manj kot 
en milimeter, teža kvadratnega 

metra pa zgolj 500 g.

Zunaj Evrope
Evropska komisija je predlagala tudi zvišanje jamstev 
v okviru zunanjega posojilnega mandata 2014–2020. 
S tem bi banki pomagala uresničiti pobudo za gospo-
darsko odpornost Zahodnega Balkana in južnega so-
sedstva, ki naj bi prispevala k reševanju migracijskih 
razmer. Banka pričakuje, da bo tudi pri zunanjem 
naložbenem načrtu igrala pomembno vlogo, zlasti z 
zagotavljanjem tehničnega znanja in svetovalnih sto-
ritev v državah z največjimi potrebami.

 EU mora proaktivno pristopiti k zunanjim izzivom, ki že 
vplivajo ali pa bodo še vplivali na njeno lastno prihodnost. 

Svet je postal bolj zapleten, nove razmere pa so Evropi v zad-
njih letih prinesle večja tveganja oziroma priložnosti. Zaradi 

tega moramo pospešeno podpirati krepitev odpornosti in 
razvoj partnerskih držav. EIB je dokazala, da zna odlično in 

prilagodljivo odgovoriti na takšne izzive.  

 Lionel Rapaille,  
EIB, vodja za posle z javnim sektorjem v državah 

vzhodnega sosedstva EU 

kreativni sektor ter mikrofinanciranje. EIF bo še naprej iskal 
možnosti za nove pobude v kmetijstvu. Poleg tega bo z nalož-
bami v različne sklade – od skladov za prenos tehnologij in 
poslovnih angelov do vseevropskih skladov skladov – podpi-
ral tudi podjetja v zgodnjih in poznejših fazah razvoja.  

Cheik Sadibou Diop, ustanovi-
telj družbe Senbus v Senegalu, 

ki jo je pomagala financirati EIB.

Eddie Szweda ima na Danskem mikro 
pivovarno s petimi zaposlenimi. Proizvodnjo 
je povečal po prejetju posojila s podporo EIF.

  V portfeljih posojil, ki jih je banka že oblikovala ali pa jih namerava 
oblikovati, bomo videli veliko več poslov strukturiranega financiranja 

v obliki listinjenja ali jamstev na osnovi delitve tveganja. 
To bo odlična pomoč za MSP in podjetja midcap.  

Milena Messori,  
EIB, vodja divizije za posredovana 

posojila za mikro, majhna in srednja podjetja
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kapitala in financiranje, podobno kapitalskemu. Majhna posojila, 
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drugačne značilnosti tveganj. 
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Podnebne spremembe pomembno vplivajo na kmetijstvo in 
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preprečevanje izogibanja davkom, ter si prizadeval za davčno 
preglednost in enake pogoje za vsa podjetja v EU. Poleg tega bo 
skupaj z Evropsko komisijo ocenil možnost širitve svojih dejav-
nosti na nove sektorje (na primer energetiko, razvoj veščin) ter 
krepitve svojih dejavnosti, ki podpirajo prednostne cilje politik 
EU, kot so na primer socialni učinki. 

EIF bo iskal tudi nove možnosti za pridobivanje dodatnih 
sredstev v podporo MSP in manjšim podjetjem midcap. Če bo 
uspel mobilizirati kapital institucionalnih vlagateljev (tj. držav-
nih premoženjskih skladov, upravljavcev družinskega premo-
ženja, pokojninskih skladov, fundacij in podjetij), jim bo lahko 
zagotovil trajnejšo in dolgoročnejšo podporo.

Ženske lupijo sadje za izdelavo tradicionalnih 
ciprskih slaščic v majhnem podjetju v gorovju 
Troodos – s posojilom mu je pomagala EIB.

Ultra tanka solarna folija podje-
tja Heliatek, financirana s strani 

EIB. Debelina folije je manj kot 
en milimeter, teža kvadratnega 

metra pa zgolj 500 g.

Zunaj Evrope
Evropska komisija je predlagala tudi zvišanje jamstev 
v okviru zunanjega posojilnega mandata 2014–2020. 
S tem bi banki pomagala uresničiti pobudo za gospo-
darsko odpornost Zahodnega Balkana in južnega so-
sedstva, ki naj bi prispevala k reševanju migracijskih 
razmer. Banka pričakuje, da bo tudi pri zunanjem 
naložbenem načrtu igrala pomembno vlogo, zlasti z 
zagotavljanjem tehničnega znanja in svetovalnih sto-
ritev v državah z največjimi potrebami.

 EU mora proaktivno pristopiti k zunanjim izzivom, ki že 
vplivajo ali pa bodo še vplivali na njeno lastno prihodnost. 

Svet je postal bolj zapleten, nove razmere pa so Evropi v zad-
njih letih prinesle večja tveganja oziroma priložnosti. Zaradi 

tega moramo pospešeno podpirati krepitev odpornosti in 
razvoj partnerskih držav. EIB je dokazala, da zna odlično in 

prilagodljivo odgovoriti na takšne izzive.  

 Lionel Rapaille,  
EIB, vodja za posle z javnim sektorjem v državah 

vzhodnega sosedstva EU 

kreativni sektor ter mikrofinanciranje. EIF bo še naprej iskal 
možnosti za nove pobude v kmetijstvu. Poleg tega bo z nalož-
bami v različne sklade – od skladov za prenos tehnologij in 
poslovnih angelov do vseevropskih skladov skladov – podpi-
ral tudi podjetja v zgodnjih in poznejših fazah razvoja.  

Cheik Sadibou Diop, ustanovi-
telj družbe Senbus v Senegalu, 

ki jo je pomagala financirati EIB.

Eddie Szweda ima na Danskem mikro 
pivovarno s petimi zaposlenimi. Proizvodnjo 
je povečal po prejetju posojila s podporo EIF.

  V portfeljih posojil, ki jih je banka že oblikovala ali pa jih namerava 
oblikovati, bomo videli veliko več poslov strukturiranega financiranja 

v obliki listinjenja ali jamstev na osnovi delitve tveganja. 
To bo odlična pomoč za MSP in podjetja midcap.  

Milena Messori,  
EIB, vodja divizije za posredovana 

posojila za mikro, majhna in srednja podjetja



 
 Kaj lahko pričakujete 

od banke EU v obdobju 2017–2019

JE SPREJET
IZZIV

EIB, banka EU, je po obsegu največja večstranska izdajateljica 
in posojilodajalka na svetu. S finančnimi sredstvi ter znanjem 
in izkušnjami podpira dobre in trajnostne projekte, ki prispe-
vajo k doseganju političnih ciljev Evropske unije (EU). Skupino 
Evropske investicijske banke sestavljata Evropska investicijska 
banka (EIB) in Evropski investicijski sklad (EIF). 

Operativna načrta EIB in EIF za obdobje 2017–2019 določata 
srednjeročne cilje in prednostna področja delovanja banke in 
sklada.

EIB namerava letno podpisati za 74–76 mrd EUR posojilnih 
pogodb. EIF namerava letno zagotoviti 9,6–10,4 mrd EUR v 
obliki kapitala, instrumentov listinjenja, poslov vključevalnega 
financiranja in jamstev.

 Cilji po področjih javnih politik

Dejavnosti banke so osredotočene na štiri osnovne cilje javnih 
politik, ki najbolje podpirajo rast, zaposlovanje in konkurenč-
nost.

Vsi podatki za leto 2016, objavljeni v tej brošuri, so nerevidirani in začasni. 

  Res je, da si mora EU prizadevati za krepitev gospodarske 
konkurenčnosti in povečanje vlaganj v inovacije, vendar se 

moramo hkrati veseliti doseženih uspehov ter inovacijske 
zmogljivosti, ki jo ohranjamo na številnih področjih, 

od medicinske in vesoljske tehnologije do kemijskega 
inženiringa in vrhunskega strojništva. .

Elina Kamenitzer,  
EIB, vodja za korporativna posojila 

v Nemčiji in nordijskih državah

Raziskave in inovacije

Evropska rast in blagostanje sta bolj kot kdaj koli prej odvisna 
od nadaljnjega izpopolnjevanja naših veščin in širjenja našega 
znanja ter pretvorbe takšnih veščin in znanja v nove proizvode 
in storitve. Če želimo ostati konkurenčni, potrebujemo visoko 
usposobljene ljudi ter več vlaganj v znanost, tehnologijo in ino-
vacije, zlasti v podjetja midcap zasebnega sektorja. 

Najširši učinek pričakujemo od treh ključnih tehnologij, in 
sicer:    digitalne tehnologije, 
   biotehnologije in 
    vede o materialih.  

Inovacije v biogospodarstvu

Trg kmetijstva/biogospodarstva v EU je po ocenah vreden 2 bi-
lijona EUR in zagotavlja okrog 22 milijonov delovnih mest (to 
je v letu 2013 pomenilo 9 % vseh zaposlenih v EU), večino na 
podeželskih in obalnih območjih. Vlaganja na to področje spod-
bujajo trajnostno in z viri gospodarno proizvodnjo ter uporabo 
obnovljivih virov s kopnega, ribištva in akvakulture. Kmetijstvo/

Spodbujanje inovacij in človeškega kapitala

Evropska investicijska banka
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biogospodarstvo lahko prispeva tudi k prehodu EU na krožno 
gospodarstvo.  

Raziskave in inovacije v energetiki

Doseganje dolgoročnih energetskih in podnebnih ciljev bo 
zahtevalo nove tehnologije, ki pa še niso na voljo na trgu, ter 
pametnejše in zelo učinkovite načine rabe energije.  

2016: 13,5 mrd EUR 
2017–2019: 15,2 mrd EUR letno

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Gradnja učinkovite infrastrukture
2016: 19,7 mrd EUR 
2017–2019: 19,1 mrd EUR letno

Energetika

•  Zagotavljanje konkurenčne in zanesljive oskrbe:  Vlaganja v 
projekte EU skupnega pomena, na primer v energetska omrežja.

•  Energetska učinkovitost:  Sklad EFSI je banki omogočil, da je 
svojo podporo razširila na stavbe s skoraj ničelno porabo ener-
gije, s čimer spodbuja skladnost z novimi gradbenimi standar-
di, ki bodo postali obvezni po letu 2021.   

•  Razogličenje:  Poleg proizvodnje energije tudi električna omrež-
ja terjajo znatne naložbe, da se omogoči integracija obnovljivih 
virov energije, povečanje njihovih skladiščnih zmogljivosti ter 
tudi njihova posodobitev in pametna nadgradnja.

Promet in mobilnost

Energetsko učinkovit, nizkoogljičen in čistejši promet 

Prometni sektor pomeni 32 % končne porabe energije v Evro-
pi. Odgovoren je tudi za 20 % izpustov toplogrednih plinov in 
pomembno prispeva k onesnaženosti zraka, zlasti v mestnih 
območjih. Naše pobude zajemajo:  

  podporo pri nakupu novih ladij ali naknadnem opremljanju 
ladij z bolj zeleno tehnologijo,

 naložbe v upravljanje letalskega prometa,
 spodbujanje uporabe vozil na alternativni pogon,
  krepitev prizadevanj za uvedbo javnih voznih parkov z nizkimi 

in/ali ničelnimi izpusti v mestih in mestnih območjih. 

Strateška prometna infrastruktura 

EIB daje prednost manj razvitim regijam, pri čemer se osredo-
toča na manjkajoče povezave, ozka grla v daljinskem prometu, 
interoperabilnost mejnih prehodov ter vozlišča, kjer lahko po-
tniki menjajo vrste prevoza. EIB lahko podpre tudi regionalne 
letalske družbe in lizinške družbe v lasti proizvajalcev, pa tudi 
infrastrukturo zunaj okvira TNT-T, če je strateškega pomena. 

Mobilnost za evropska mesta 

V mnogih manjših in večjih mestih so vse večje potrebe po pro-
metnih storitvah povzročile nevzdržne razmere: hude prome-
tne zastoje, slabo kakovost zraka, onesnaženje s hrupom in ve-
like izpuste ogljika. Skupni stroški zastojev v evropskih mestih 
so ocenjeni na 100 milijard EUR ali 1 % letnega BDP v EU. Banka 
financira naložbe v pametne prometne sisteme in tehnologijo, 
ki lahko zagotovijo boljše in ustreznejše informacije udeležen-
cem v prometu, boljše upravljanje prometa in učinkovitejše po-
slovanje. 

Razvoj in obnova mest in regij  

Posojanje bo osredotočeno na obnovo mest, okoljsko infra-
strukturo, učinkovitost virov, medregijsko dostopnost, socialna 
stanovanja in širšo vključevanje, prilagajanje podnebnim spre-
membam in njihovo blažitev, krepitev sposobnosti skupnosti in 
regij za odzivanje ali prilagajanje na nepredvidene izzive, kot so 
migracije ali potresi, ter pametnejši, na inovacijah in novih teh-
nologijah temelječ razvoj.  

Zdravstvo

Večina sredstev bo po pričakovanjih namenjena izboljšanju 
bolnišnične infrastrukture, vendar se bo verjetno tudi povečalo 
povpraševanje po osnovnih zdravstvenih ustanovah in boljšem 
usposabljanju zdravstvenega osebja.

Razvoj podeželske infrastrukture in podpora 
kmetijskim dejavnostim

S podporo podeželski infrastrukturi in na biomasi sloneči in-
dustriji (s kmetijstvom kot ključnim igralcem) bomo dosegli 
dolgoročnejšo in bolj uravnoteženo trajnostno rast skupnosti, 
ki po drugi strani zmanjšuje migracijski pritisk iz podeželskih 
na mestna območja ter krepi prehransko varnost.  

  Če bi vsak javnosektorski projekt, ki smo ga financirali v zadnjih 10 
do 15 letih, označili na zemljevidu, ne bi videli posamičnih razpršenih 

projektov, pač pa bi nam pred očmi zrasel cel sistem cest, železnic, 
tramvajskih prog, cevovodov ali zdravstvenih oziroma izobraževalnih 

storitev. Ti projekti so elementi logične celote.«  

Rafal Rybacki, 

EIB, vodja divizije za javni sektor in infrastrukturo – 
Poljska in baltske države

Kolesarska steza v 
italijanski Bologni, 
financirana s posojilom EIB.

Angelita Rebollo v svojem pariškem 
laboratoriju razvija zdravila za raka. 

Financira jo sklad, v katerega je svoja 
sredstva vložil EIF.
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