
EIB v Sloveniji v letu 2014

Strateški infrastrukturni sektor

Banka je v letu 2014 zagotovila posojilo v višini 36 milijonov EUR na področju vseevropskih 
prometnih in energetskih omrežij (TEN). Namenjeno je nadaljnji posodobitvi Luke Koper, edinih 
slovenskih pomorskih vrat do Jadranskega morja. S tem projektom naj bi Luka Koper lažje 
zadostila vse večjim potrebam industrije in potrošnikov, povezanim z rastočimi uvozno-izvoznimi 
tokovi, obenem pa bo podpora okolju prijaznim načinom prevoza prinesla pozitivne učinke za 
okolje. To ni pomembno zgolj za Slovenijo, temveč tudi za države brez izhoda na morje, kot so 
Češka, Madžarska, Slovaška in druge.

Financiranje EIB v Sloveniji je v letu 2014 znašalo 111 milijonov EUR. V zadnjih 
petih letih (2010–2014) je banka v Sloveniji zagotovila okrog 2,3 milijarde EUR 
za projekte, ki podpirajo cilje Evropske unije. EIB s svojimi posli v Sloveniji 
pokriva vse pomembne gospodarske panoge od osnovne infrastrukture 
in energetike do proizvodnje in storitev; majhnim in srednjim podjetjem 
zagotavlja pomoč prek lokalnih finančnih ustanov, spodbuja pa tudi industrijski 
sektor, konkurenčnost in na znanju temelječe gospodarstvo.
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Skupaj: 
2 279 milijonov EUR

Sektorska porazdelitev posojil EIB  
v Sloveniji v letih 2010–2014  
(v milijonih EUR)

 Energetika 32 %

 promet, telekomunikacije 10 %

  voda, kanalizacija, trdni odpadki,  
razvoj mest 11 %

 industrija, storitve, kmetijstvo 6 %

 izobraževanje, zdravstvo 4 %

 majhni in srednji projekti 37 %
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Posojila za MSP in srednje velika podjetja (midcaps)

EIB je v letu 2014 s slovenskimi partnerskimi finančnimi ustanovami sklenila dve pogodbi 
o posredovanju posojil v skupni vrednosti 75 milijonov EUR. Te ustanove uporabljajo sredstva 
EIB za financiranje projektov, ki jih izvajajo MSP, srednje velika podjetja (midcap) in občine na 
področju lokalne infrastrukture, varstva okolja, energetike, raziskav, razvoja in inovacij ter storitev, 
vključno s turizmom.

Ravno podpora financiranju projektov, ki jih izvajajo MSP in srednje velika podjetja (midcap), 
je ključni cilj politike EIB v Sloveniji, saj je ta sektor gonilo rasti in inovacij. EIB v sodelovanju 
s partnerskimi finančnimi ustanovami zagotavlja, da so upravičeni nosilci projektov deležni koristi 
njenega kreditiranja pod ugodnimi pogoji.

733

335

620

480

111

2010 2011 2012 2013 2014

Podpisane pogodbe  
v Sloveniji v obdobju 2010-2014  
(v milijonih EUR)

Luka Koper

Evropski investicijski 
sklad
Evropski investicijski sklad 
(EIF) je specializirana veja 
skupine EIB, ki ponuja rešitve 
tveganega financiranja 
finančnim posrednikom ter 
s tem podpira MSP in spodbuja 
inovacije v Evropi. V letu 2014 
je namenil 3,3 milijarde EUR za 
podporo gospodarstvu, s čimer 
bo skupno mobiliziranih okrog 
14 milijard EUR kapitala.

EIF je deloval na različnih 
poslovnih področjih: 
1,65 milijarde EUR je zagotovil za 
kapital v 74 skladih v zgodnji fazi 
in fazi rasti, ki so skupno zbrali 
8,3 milijarde EUR. Za 60 poslov je 
izdal 1,6 milijarde EUR jamstev, 
s čimer je kot katalizator pritegnil 
še 5,6 milijarde EUR v obliki novih 
posojil za MSP. Mikropodjetja je 
podprl z 51 milijoni EUR, kar je 
omogočilo posojila v skupnem 
obsegu 133 milijonov EUR. EIF je 
v letu 2014 skupno podprl več kot 
170 000 MSP in srednje velikih 
podjetij (midcaps).

Več informacij:  
www.eif.org/slovenia



Več informacij o EIB v Sloveniji: www.eib.org/slovenia

Kontakti za medije:

Dušan Ondrejička 
3 +352 4379-83334
U d.ondrejicka@eib.org

Tajništvo odnosov z mediji
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@eib.org
www.eib.org/press

Splošni kontaktni podatki:

Evropska investicijska banka
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Informacijska služba
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org
www.eib.org

Osnovni podatki o EIB

Evropska investicijska banka je banka Evropske 
unije, ki zagotavlja dolgoročno financiranje 
in je v lasti držav članic EU. Z dolgoročnim 
financiranjem podpira dobre naložbe, ki 
prispevajo k rasti, delovnim mestom in 
podnebnim ukrepom znotraj in zunaj Evrope.

Da bi bila pri doseganju rasti in ustvarjanju 
delovnih mest čim bolj učinkovita, se EIB 
osredotoča na štiri poglavitna področja: 
inovacije in znanja, MSP, podnebne ukrepe ter 
strateško infrastrukturo po vsej EU.

EIB je na dobri poti, da izpolni zavezo, ki 
jo je dala državam članicam, namreč da 
bo v obdobju od 2013 do 2015 omogočila 
dodatnih 180 milijard EUR naložb po vsej 
Evropi. V prvih dveh letih po 10-milijardnem 
povečanju kapitala banke, o katerem so 
odločile države članice v letu 2012, je skupina 
EIB zagotovila za več kot 150 milijard EUR 
financiranja, s čimer je skupno podprla 
450 milijard EUR naložb. To zajema tako redno 
financiranje kot tudi dodatne dejavnosti, 
uvedene po povečanju kapitala v letu 2013.

Skupina Evropske investicijske banke je od 
leta 2008 s skoraj 500 milijardami EUR podprla 
vlaganja v projekte po vsej Evropi. Kot banka 
EU povprečno financira tretjino projektnih 
stroškov, posojila EIB pa so v tem obdobju 
mobilizirala okrog 1 500 milijard EUR.

77mrd EUR  je 
znašal skupni obseg posojil 

(povečanje za 7,4 %), od tega 

69mrd EUR   
znotraj EU (povečanje  
za 7,8 %)

19,1mrd EUR 
smo namenili za podnebne 
ukrepe, s katerimi podpiramo 
rešitve, ki so gospodarne 
z viri in prilagojene 
podnebnim 
spremembam

25,5mrd EUR  
je skupina EIB namenila za MSP in 
srednje velika podjetja (midcaps) 

v Evropi, kar je največji znesek 
doslej in za banko 

hkrati najobsežnejše 
prednostno področje

14,7mrd EUR  

je znašala pomoč 
skupine EIB na področju 
inovacij in znanj, 
vključno z digitalno 
infrastrukturo za 
Evropo

EIB je s   

13mrd EUR   
podprla svoje program 

Veščine in delovna mesta 
– vlagamo za 

mlade

20,6mrd EUR  
smo namenili za ključno 

strateško infrastrukturo na 
področju prometa in energije  

ter mestno 
infrastrukturo  

v Evropi
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