Letno poročilo 2006

I. del

Poročilo o dejavnosti

Letno poročilo skupine EIB za leto 2006 sestavljajo trije ločeni deli:
➾ P
 oročilo o dejavnosti, v katerem so predstavljene dejavnosti skupine EIB v preteklem
letu in njeni načrti za prihodnost;
➾ R
 ačunovodsko poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze skupine EIB, Evropske investicijske banke, Investicijskega sklada pomoči po sporazumu iz Cotonouja, Skrbniškega
sklada FEMIP in Evropskega investicijskega sklada ter pojasnila k njim;
➾ S tatistično poročilo, v katerem je podan seznam projektov, ki jih je v letu 2006 financirala EIB in sredstev, ki jih je zbrala, ter seznam projektov EIF. Vsebuje tudi statistične
preglede za leto 2006 in zadnjih pet.
Na CD-romu, ki je priložen tej publikaciji, boste našli informacije iz vseh treh delov
letnega poročila v elektronski obliki in različnih razpoložljivih jezikih.
Letno poročilo je objavljeno tudi na spletišču banke: www.eib.org/report

Skupina Evropske investicijske banke
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Skupina EIB: ključni podatki
Evropska investicijska banka
Dejavnost v letu 2006

(v milijonih EUR)

Sklenjene pogodbe
Evropska unija
Partnerske države

45 761
39 850
5 911

Odobrena posojila
Evropska unija
Partnerske države

53 371
45 559
7 811

Črpana posojila
Iz lastnih virov
Iz proračunskih sredstev

36 802
36 535
267

Zbrana sredstva (pred zamenjavami)
V valutah Skupnosti
V drugih valutah

48 050(1)
26 535
21 515

Stanje na dan 31.12.2006
Odprte terjatve in obveznosti
Dana posojila iz lastnih virov
Dane garancije
Financiranje iz proračunskih virov
Kratko-, srednje- in dolgoročno zadolževanje
Lastna sredstva
Bilančna vsota
Dobiček poslovnega leta
Vpisani kapital
Od tega vplačani kapital

310 911
68
1 982
246 576
31 172
289 158
2 566
163 654
8 183

Evropski investicijski sklad
Dejavnost v letu 2006

(1) Sredstva, zbrana v okviru
globalne odobritve zadolževanja
za leto 2006, skupaj z
2,9 milijarde EUR, ki so
bili v okviru te odobritve
zbrani že v letu 2005.
(2) Poleg teh skladov je treba
omeniti še sklada skladov
NEOTEC in Dahlia, za katera so
oblikovani posebni mehanizmi
in v katerih je EIF udeležen
s 50 milijoni EUR oziroma
75 milijoni EUR (mandat za
tvegani kapital in EIF).

Sklenjene pogodbe
Tvegani kapital (34 skladov)
Garancije (54 poslov)

2 728
688(2)
2 040

Stanje na dan 31.12.2006
Portfelj
Tvegani kapital (244 skladov)
Garancije (188 poslov)
Lastna sredstva
Bilančna vsota
Dobiček poslovnega leta
Vpisani kapital
Od tega vplačani kapital

14 910
3 774(2)
11 136
694
771
49
2 000
400
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Skupina EIB:
povzetek bilance stanja
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Računovodsko
poročilo 2006
Volume II

Financial Report

na dan 31. decembra 2006 (v tisočih EUR)
European Investment Bank Group

SREDSTVA
1.	Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih
bankah in poštnih bankah .........................................................................................
2.	Zakladne menice in drugi vrednosti papirji, ki jih
refinancirajo centralne banke ..............................................................................

31.12.2006
14 676
2 701 696

130 610 499
141 866 003
- 82 417
141 783 586
5.	Dolžniški vrednostni papirji, vključno z vrednostnimi papirji s stalnim donosom  
a) ki so jih izdali javni organi .......................................................................................
b) ki so jih izdali drugi izdajatelji .........................................................................

1.	Dolgovi do kreditnih institucij
a) z dogovorjeno dospelostjo ali odpovednimi roki .......

719 292
10 572 110

2.	Dolgovi, dokazljivi s potrdili
a) izdani dolžniški vrednostni papirji ..........................................................
b) drugo ............................................................................................................................................................

1 671 533

7.	Neopredmetena osnovna sredstva ...........................................................

5 131

8.	Nepremičnine, pohištvo in oprema ..........................................................

219 884

9.	Druga sredstva
a) razne terjatve do dolžnikov .................................................................................
b) pozitivne nadomestitvene vrednosti ................................................

3.	Druge obveznosti
a) razne obveznosti do upnikov ...........................................................................
b) razne obveznosti .....................................................................................................................
c) negativne nadomestitvene vrednosti ..............................................

11.	Aktivne časovne razmejitve .....................................................................................

4.	Pasivne časovne razmejitve
5.	Rezervacije
a) pokojninski načrt za zaposlene ....................................................................

SKUPAJ OBVEZNOSTI
6.	Kapital
- vpisani .............................................................................................................................................................
- nevpoklicani ........................................................................................................................................

7.	Konsolidirane rezerve
a) rezervni sklad .................................................................................................................................
b) dodatne rezerve .......................................................................................................................

869 174

271 225 112

163 653 737
-155 471 050

16 365 374
2 511 342
18 876 716

8.	Sredstva, dodeljena skladu za strukturno financiranje

1 250 000

9.	Sredstva, dodeljena poslom s tveganim kapitalom

1 663 824

11.	Dobiček poslovnega leta
Pred razporeditvijo iz sklada za splošna bančna
tveganja ............................................................................................................................................................
Razporeditev iz sklada za splošna bančna
tveganja . ..........................................................................................................................................................

304 432 951

344 285

8 182 687

10.	Sklad za splošna bančna tveganja po razporeditvi dobička

SKUPAJ SREDSTVA

1 483 201
39 739
15 437 071

869 174

1 444 700
80 726

251 742 473
1 090 202

16 960 011

293 211
14 315 907
14 609 118

10.	Vpisani kapital, vpoklican, a še ne vplačan, in rezerve
iz terjatev ......................................................................................................................................................

218 967

252 832 675

11 291 402
6.	Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom

31.12.2006

218 967

3.	Posojila in terjatve za dane predujme kreditnim institucijam
a) odplačljivi na zahtevo ....................................................................................................
165 224
b) druga posojila in terjatve za dane predujme ......................
14 598 326
c) posojila .......................................................................................................................................................
115 846 949

4.	Posojila in terjatve za dane predujme strankam
a) posojila ......................................................................................................................................................
b) posebne rezervacije ..........................................................................................................

OBVEZNOSTI

0

2 259 612
975 000

Bilančni dobiček

3 234 612

SKUPAJ KAPITAL

33 207 839

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

304 432 951
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Nagovor predsednika

Na predvečer svoje 50. obletnice je EIB dejavnosti za leto 2006 utemeljila na novi strategiji, ki jo
je leto poprej določil svet guvernerjev. V njenem
jedru so trije cilji: okrepljen vzvodni učinek poslov
EIB, financiranje znotraj Unije, osredotočeno na
šest evropskih prednostnih nalog in financiranje
zunaj Unije, usklajeno z njenimi zunanjimi politikami.
Leta 2006 je Evropska investicijska banka zagotovila posojila v skupni višini 45,8 milijarde EUR.
Financiranje za tedanjih 25 držav članic EU je
predstavljalo 87 % njenih dejavnosti in je znašalo
39,8 milijarde EUR. Evropski investicijski sklad –
specializirano orodje tveganega kapitala skupine EIB in izdajatelj garancij za mala in srednje
velika podjetja (MSP) – je vložil skoraj 700 milijonov EUR v sklade tveganega kapitala in zagotovil
skupno 2 milijardi EUR v obliki garancij za posojilne portfelje bank in finančnih institucij, namenjene MSP. Za financiranje svojih dejavnosti je
EIB na mednarodnih kapitalskih trgih z več kot
300 izdajami obveznic v 24 valutah zbrala skupno
48 milijard EUR.

Krepitev vzvodnih učinkov
Banka lahko vzvodne učinke svojega poslovanja najbolje poveča tako, da krepi sodelovanje
z drugimi javnimi ali zasebnimi institucijami na
področju izrabe sinergij, ki izhajajo iz združevanja strokovnega znanja in izkušenj ter povezovanja subvencij in posojil. V tem smislu je Evropska
komisija kot strokovnjakinja za zagotavljanje
nepovratnih sredstev naravna partnerica EIB. Leta
2006 so bile uvedene tri nove skupne pobude, ki
naj bi s pomočjo EIB razširile uporabo evropskih

strukturnih skladov v upravljanju Komisije, katerih obseg se je za obdobje 2007–2013 pomembno
povečal na 308 milijard EUR. Tako bo del struktur
nih skladov mogoče nameniti za finančni inženiring v podporo MSP in mikro podjetij (JEREMIE) ali
za družbeni razvoj mest (JESSICA). Tretja pobuda
(JASPERS), ki jo financirajo Komisija, skupina EIB
in EBRD, zagotavlja brezplačno tehnično pomoč
za opredelitev in izvajanje infrastrukturnih projektov, ki so upravičeni do financiranja iz strukturnih skladov.
EIB in Komisija sta združili moči tudi v podporo
inovacijam ter raziskavam in razvoju. Novi finančni
instrumenti omogočajo večjo delitev tveganja
in pridobitev dodatnega javnega ali zasebnega
kapitala, medtem ko bo EIF skrbel za izboljšanje
dostopa do sredstev, zlasti zagonskih sredstev za
MSP iz Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost 2007–2013 Evropske komisije.

Šest prednostnih nalog znotraj Unije
Znotraj Evropske unije si skupina EIB prizadeva,
da bi s skrbno izbiro projektov prispevala k učinkovitemu uresničevanju ciljev Unije in sredstva
za te projekte pridobivala tudi iz drugih virov.
Ravno ta cilj, ki ga je določil svet guvernerjev
in bolj poudarja kakovost kot pa število projektov, pojasnjuje rahel upad obsega posojil v letu
2006 (39,8 milijarde EUR v primerjavi z 42 milijardami EUR v letu 2005). Po izračunih skupine
EIB so njena posojila leta 2006 podprla naložbe v
skupni vrednosti okoli 120 milijard EUR, od tega
dve tretjini v najmanj razvitih območjih Unije.
S stabilnejšim obsegom posojilne dejavnosti in
skromnejšo rastjo števila zaposlenih skupina EIB
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ustvarja dodano vrednosti predvsem tako, da se
osredotoča na kompleksnejše projekte in inovativnejše finančne produkte. Pri tem si prizadeva,
da bi podprla naložbe v vseh 27 državah članicah, čeprav bodo imele nove države članice sorazmerno prednost.

Unije. Novi mandati za države AKP bodo začeli
veljati leta 2008.

Leta 2006 je bilo posojanje EIB v Uniji osredotočeno na šest prednostnih nalog EU: ekonomsko
in socialno kohezijo, podporo inovacijam, vseevropska prometna omrežja (TEN), okoljsko trajnost, podporo MSP ter trajnostno, konkurenčno
in zanesljivo oskrbo z energijo. Vsaka prednostna
naloga je obsežno opisana v prvem delu Poročila o
dejavnosti, medtem ko je celoten seznam posojil
EIB naveden v ločenem Statisti-čnem poročilu.

Nove pobude in novi finančni produkti v Evropski uniji ter novi mandati zunaj EU so dosežki,
ki nakazujejo, da je EIB po 49 letih delovanja še
vedno sodobna in dinamična finančna institucija. Tudi pri svojem upravljanju upošteva najboljšo mednarodno prakso. V zadnjih nekaj letih
je banka sprejela več ukrepov za izboljšanje različnih nadzornih funkcij, povečanje preglednosti
in razvoj odnosov s civilno družbo. Stalno skrb
namenja svoji družbeni odgovornosti in prav na
tem področju se v prihodnje kaže še več izboljšav.
V drugem delu Poročila o dejavnosti je govora o
upravljanju banke, kar obravnava tudi Poročilo o
družbeni odgovornosti, ki bi ga moral skupaj s tem
poročilom prebrati vsakdo, ki se zanima za ta vidik
dejavnosti banke.

Podpiranje zunanjih politik Evropske
unije
EIB zunaj Evropske unije prispeva k izvajanju
finančnih vidikov njenih politik pomoči in sodelovanja s partnerskimi državami. Te se uvrščajo
v tri širše skupine: države kandidatke in potencialne kandidatke, sosede EU na jugu in vzhodu,
ter afriške, karibske in pacifiške (AKP) in azijske in
latinskoameriške države. EIB ima v vsaki partnerski
državi posebno vlogo, kakor je razloženo v ustreznih poglavjih Poročila o dejavnosti.
Evropski svet je decembra 2006 potrdil pomen
dejavnosti EIB zunaj EU, ko je banki dal nove zunanje mandate, ki za obdobje 2007–2013 skupno
znašajo 27,8 milijarde EUR, kar je v primerjavi s
prejšnjimi mandati več kot tretjinsko povečanje.
Glavni cilj teh mandatov je priprava na pristop prihodnjih držav članic in podpora sosedske politike

Dobro upravljanje

Philippe Maystadt,
predsednik skupine Evropske
investicijske banke
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Poslovni načrt za obdobje 2007–2009
Novi strateški krog, ki se je začel v letu 2005, je osnova poslovnega načrta Evropske investicijske banke. Nova strategija pomeni, da je banka pripravljena spodbujati projekte s potencialno visoko dodano vrednostjo, tudi kadar so povezani z večjimi tveganji. Podrobni poslovni
načrt je predstavljen v javnosti dostopnem dokumentu Poslovni načrt (Corporate Operational
Plan), ki zajema triletno obdobje 2007–2009. Znotraj Evropske unije je v središču dejavnosti banke šest prednostnih nalog: ekonomska in socialna kohezija v razširjeni Uniji, podpora
inovacijam, razvoj vseevropskih in dostopovnih omrežij, okoljska trajnost, podpora malim in
srednje velikim podjetjem ter zdržna, konkurenčna in zanesljiva energija.

Združevanje sredstev ter strokovnega
znanja EU in EIB
Prednostno posojanje v Evropi je prilagojeno
razvoju ciljev Evropske unije, kot so predvideni v
finančni perspektivi 2007–2013 in ustreznih novih
mehanizmih sofinanciranja iz proračunskih sredstev EU in posojil EIB ter v novih pobudah, v katerih
sodelujejo banka, Komisija in države članice. Leta
2006 so bile vpeljane številne nove pobude, ki se
že izvajajo in bodo v naslednjih letih pomembno
vplivale na poslovanje banke kot ustanove, ki daje
posojila, zagotavlja svetovanje ter upravlja sredstva in programe EU.
Leta 2006 so bile uvedene tri pobude, ki se začenjajo na J – JASPERS, JEREMIE in JESSICA. Vsaka
na svoj način izkorišča sinergijske učinke povezovanja strokovnega znanja ter financiranja z
nepovratnimi sredstvi in posojili, hkrati pa vsaka
še dodatno prispeva k večji kakovosti in učinkovitosti storitev, ki jih lahko EIB ponudi svojim
strankam.
➾ JASPERS (Joint Assistance to Support Projects
in European Regions – skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah) je program
tehnične pomoči, v glavnem usmerjen v opredelitev in pripravo velikih projektov, ki bi se
lahko financirali s strukturnimi sredstvi. Močna
skupina, ki je vodena s sedeža banke v Luxembourgu, a je prisotna tudi v samih regijah, saj

ima strokovnjake v regionalnih predstavništvih v
Varšavi, na Dunaju in v Bukarešti, bo dvanajstim
državam članicam pomagala pri pripravi
visokokakovostnih projektov, da bi lahko kar
najbolje izkoristile precejšnja nepovratna
sredstva iz strukturnih skladov in kohezijskega
sklada, ki so na voljo v obdobju 2007–2013.
Strokovnjaki, ki sta jih imenovali EIB in EBRD,
bodo skupaj z najetimi strokovnjaki, ki jih
plačuje Evropska komisija, zagotavljali svetovanje, skrbeli za usklajevanje, razvijali in pregledovali strukturo projektov, odpravljali ozka grla,
zapolnjevali vrzeli in ugotavljali težave. Delo s
pripravo projektov v dejavnostih, ki obsegajo za
več kot 25 milijard EUR naložb, se je že začelo.
➾ JEREMIE (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises – skupna evropska sredstva za mikro do srednje velika podjetja) je
skupna pobuda skupine EIB in Evropske komisije, ki želi malim podjetjem olajšati dostop do
finančnih sredstev, vključno z zagonskimi sredstvi in mikrokrediti. Pobuda JEREMIE omogoča
državam članicam in regijam, da del strukturnih sredstev uporabijo za pridobitev različnih
finančnih instrumentov, ki so posebej zasnovani za podporo mikro in malih podjetij. Sredstva bo upravljal Evropski investicijski sklad,
dopolnili in okrepili jih bodo banka in drugi
posojilodajalci, na voljo pa bodo institucijam,
ki poslujejo na področju tveganega kapitala,
financiranja malih in srednje velikih podjetij
(MSP) in mikrofinanc.
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Poslovni načrt za obdobje 2007–2009

➾ JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – skupna evropska
podpora zdržnim naložbam v mestih območjih) je pobuda Evropske komisije, ki jo podpira
EIB, v njej pa je udeležena tudi Razvojna banka
Sveta Evrope. JESSICA uporablja mehanizme
finančnega inženiringa za podporo naložb
v trajnostno obnovo mest v okviru evropske
regionalne politike. Države članice lahko del
sredstev, dodeljenih iz strukturnih skladov,
uporabijo za naložbe v sklade za razvoj mestnih
območij, namenjene mestnim programom, ki
ustvarjajo prihodek. EIB bo imela v teh programih pomembno vlogo, saj jih lahko sofinancira,
organi v državah članicah pa jo lahko tudi imenujejo za neposredno upraviteljico sredstev iz
sklada JESSICA.

Delitev tveganj pomaga novi strategiji
banke
Proračunska sredstva EU in posojila EIB so združena v dveh novih finančnih instrumentih. Sklad za
financiranje na osnovi delitve tveganja (Risk Sharing Finance Facility, RSFF), ki je večinoma usmerjen
v naložbe zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in
inovacije, bo združeval proračunska sredstva EU in
rezerve EIB za kritje tveganj, povezanih s posojili pri
projektih in nosilcih projektov, ki ne dosegajo naložbenega razreda, spodbujajo pa tehnološke naložbe,
ki so bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo.
Enako bo instrument garancij za projekte vseevropskih prometnih omrežij (Loan Guarantee Instrument
for TEN–Transport) uporabljal proračunska sredstva EU in rezerve EIB za kritje tveganj, povezanih
s prihodki v omejenem obdobju po dokončanju
vseevropskih omrežij, ko se bo promet šele počasi
povečeval. Nova instrumenta EU in EIB dopolnjujeta
druge nove produkte, oblikovane v sodelovanju s
komercialnimi bankami.

Energetika postaja vse pomembnejša
Energetika se je uvrstila med ključna področja na
dnevnem redu Evropske unije in tudi Evropske
investicijske banke, ki jo je v svojem Poslovnem
načrtu za obdobje 2007–2009 zapisala med prednostne cilje. Posojanje EIB energetskemu sektorju
ni nič novega, vendar mu je zaradi njegove uvrstitve na prednostno raven treba dodeliti več visoko
usposobljenih sodelavcev in finančnih sredstev.
Novi prednostni cilj je strnjen v opisu “trajnostna,
konkurenčna in zanesljiva energija”, pri čemer so
vse tri sestavine enako pomembne. V skladu z
usmeritvami politik EU je za posojila EIB določenih pet področij, in sicer obnovljiva energija, energetska učinkovitost, raziskave, razvoj in inovacije
v energetiki, zanesljivost in raznolikost notranje
(vključno z vseevropskimi energetskimi omrežji)
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Poslovni načrt za obdobje 2007–2009

in zunanje (vključno z naftovodi in terminali LNG)
oskrbe z energijo.

Odobritve, sklenjene pogodbe in črpanja
(2002–2006)

Poslovni načrt je cilje za obdobje 2007–2009 tudi
količinsko opredelil: štiri milijarde EUR sklenjenih posojilnih pogodb na leto za vseh pet področij znotraj in zunaj EU. Podcilj je odobriti od 600
do 800 milijonov EUR posojil na leto za projekte
obnovljive energije, od tega 50 % za pro-izvodnjo
električne energije z uporabo tehnologij obnovljive energije.

(v mrd)
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Prednostne naloge zunaj EU
Zunaj Evropske unije bo EIB v naslednjih letih
delovala na podlagi več novih mandatov. Obseg
razpoložljivih sredstev se je povečal. V okviru
novih mandatov lahko EIB v obdobju 2007–2013
posodi do 27,8 milijarde EUR, medtem ko je obseg
posojilne dejavnosti v obdobju 2000-2006 znašal
20,7 milijarde EUR.
Za predpristopne države so načrtovana posojila v
znesku do 8,7 milijarde EUR. Namenjena so državam pristopnicam in kandidatkam Hrvaški, Turčiji
in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji
ter potencialnim kandidatkam Albaniji, Bosni in
Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Kosovu. Prejšnji
predpristopni mandat je obsegal 10,2 milijarde
EUR, vendar je vključeval tudi posojila dvanajstim
novim državam članicam, ki so zdaj del EU.

1

 eč podrobnosti o dejavnostih EIB v
V
okviru njenega mandata v državah
zunaj EU je v ustreznih poglavjih Poročila o dejavnosti.

Evropska sosedska politika narekuje Evropski
investicijski banki, da posoja državam, ki z Evropo
mejijo na jugu in vzhodu. Prednostno vlogo, ki jo
EU priznava sosednjim državam, poudarja dejstvo,
da bo za te države v obdobju 2007–2013 na voljo
12,4 milijarde EUR, kar je največji mandat EIB zunaj
Unije doslej. Banki bo omogočil, da izpolni visoka
pričakovanja sredozemskih partnerskih držav (8,7
milijarde EUR v primerjavi s 4,6 milijarde EUR v
obdobju 2000–2006, brez upoštevanja posojil
Turčiji) in obenem začne s posli na vzhodu (Rusija,
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Sklenjene pogodbe
Odobritve

Ukrajina, Moldavija, pa tudi Armenija, Azerbajdžan in Gruzija).
V Aziji in Latinski Ameriki bo EIB v obdobju 2007–
2013 lahko odobrila do 3,8 milijarde EUR posojil.
Za Južno Afriko je na voljo 900 milijonov EUR, kar
je povečanje v primerjavi s prejšnjimi 825 milijoni
EUR. Afriške, karibske in pacifiške države so zajete
v Sporazumu o partnerstvu iz Cotonouja, podpisanem leta 2000 za dvajsetletno obdobje. Obseg
posojil EIB je določen v zaporednih finančnih
protokolih. Po sedanjem protokolu sta 2 milijardi
EUR na voljo iz investicijskega sklada (Investment
Facility), ki je obnovljiv sklad, financiran iz prispevkov držav članic v okviru Evropskega razvojnega
sklada, dodatnih 1,7 milijarde EUR pa predstavljajo
lastna sredstva banke. Leta 2008 se bo investicijski
sklad povečal še za 1,1 milijarde EUR, medtem ko
bosta dodatni 2 milijardi EUR na voljo za posojila
iz bankinih lastnih sredstev. K temu znesku je treba
prišteti še 400 milijonov EUR za subvencioniranje
obrestne mere in tehnično pomoč1.
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Poslovni načrt za obdobje 2007–2009

Trajnost in dobro upravljanje
Na vseh področjih dejavnosti banke bo glavna
zahteva tako znotraj kot zunaj Evropske unije
tudi v prihodnje ostal trajnostni razvoj. Z njim so
ponavadi povezani trije cilji: varstvo okolja, socialna enakost in kohezija ter gospodarska blaginja.
Evropski svet je te tri cilje potrdil junija 2006 ob
sprejemanju Prenovljene strategije EU za trajno-

stni razvoj. Na tej podlagi EIB izboljšuje svoje tehnike opredeljevanja, ocenjevanja in spremljanja
projektov, saj želi zagotoviti, da se pri ocenjevanju
dodane vrednosti projekta zadostno in dosledno
upošteva vidik trajnosti. Banka bo še naprej krepila svoje zmogljivosti na področju trajnostnega
razvoja in bo o tem redno obveščala svoje deležnike in širšo javnost. Omeniti je treba, da EIB
trenutno pregleduje svojo izjavo o trajnostnem
razvoju, ki je objavljena na spletišču banke.

Svet direktorjev EIB
vsako leto odobri bankin
poslovni načrt za naslednja
tri leta

Skupina EIB
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Uravnotežen razvoj po
vsej Evropski uniji
Evropska investicijska banka je bila vselej banka za regije, ki se uvrščajo v  območja, ki prejemajo pomoč, med drugim tudi iz strukturnih skladov. V letu 2006 je več kot dve tretjini
posojil namenila najrevnejšim predelom Evropske unije2. Od leta 2004 sta se s pristopom
12 novih držav članic bistveno povečala število in delež evropskih državljanov, ki živijo v
najrevnejših predelih EU. Ti deli Evrope so tudi jedro kohezijske politike EU, kakor se bo
izvajala v programskem obdobju 2007–2013.
Posojila v regijah EU-25 so leta 2006 dosegla skupno 26,7 milijarde EUR, kar je 67 % vseh
posojil EIB. Če k temu prištejemo še 739 milijonov EUR za projekte v Bolgariji in Romuniji,
so skupna posojila v regijah EU-27 znašala 27,5 milijarde EUR.

Skupni cilji in sektorji
Glavni sektorji v najrevnejših regijah, ki so v letu
2006 prejeli posojila banke, so bili promet in telekomunikacije (43 %), energetika (14 %), ter voda,
sanitarna ureditev in odpadki (18 %).
V prometnem sektorju je EIB odobrila 320 milijonov EUR za gradnjo odsekov avtoceste M3/M35, ki
je del vseevropskega omrežja in povezuje madžarsko prestolnico Budimpešto z manj razvitimi regijami Madžarske na vzhodu. Njeno dokončanje je
zelo pomembno za razvoj vzhodnih delov Madžarske in njihovo povezavo z Evropsko unijo. Odkar
se je Madžarska pridružila EU, se je povečal tudi
promet, zato bodo te naložbe obenem povečale
cestnoprometno varnost.
V industrijskem in storitvenem sektorju je EIB zagotovila 25 milijonov EUR za estonsko banko Hansapank, in sicer za financiranje naložb srednje velikih
podjetij z največ 3000 zaposlenimi v vseh baltskih
državah. Hansapank bo v Estoniji sredstva EIB uporabila sama, v Latviji in Litvi pa preko podružnic. Cilj
EIB je podjetjem olajšati dostop do srednjeročnega
in dolgoročnega financiranja. V baltskih državah so
bančna posojila še vedno pomemben vir financiranja podjetij, saj dostop do novega kapitala in izdaja
obveznic pogosto nista mogoča.

2

 egije, v katerih je BDP na prebivalca
R
nižji od 75 % evropskega povprečja in
regije s strukturnimi težavami.

V škotski regiji Highlands je EIB posodila 60 milijonov GBP za naložbe v gradnjo in vzdrževanje šol.
Projekt sveta za izobraževanje Highland Council
Education Service, ki je vzpostavljen kot javnozasebno partnerstvo (JZP), vključuje deset šol: tri
srednje, pet novih osnovnih šol (vključno s šolo,
Regionalni razvoj v EU
Posamezna posojila v letu 2006: 20,2 milijarde EUR
(v milijonih)
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Regionalni razvoj v EU
Razčlenitev posojil po sektorjih (2006)
(v milijonih)

Znesek Skupaj %
Telekomunikacije

8 760

44

Energetika

2 857

14

Zdravje, izobraževanje

2 436

12

Voda, sanitarna ureditev, odpadki

2 115

10

Razvoj mest

1 446

7

Industrija

1 438

7

Druge storitve

1 169

6

20 220

100

Posamezna posojila skupaj
Kreditne linije

3

3

6 500

Prej se je uporabljal izraz “globalna posojila”.

v kateri pouk poteka v galščini), kombinirano
osnovno in srednjo šolo ter novo šolo za otroke s
posebnimi izobraževalnimi potrebami. Projekt bo
okrepil izobraževalno okolje, med drugim z omogočanjem vseživljenjskega učenja širši skupnosti.
Sčasoma bo znatno okrepil tudi gospodarsko rast
in razvoj regije.
Veliko projektov v regijah je namenjenih tudi podpori drugih prednostnih ciljev. Leta 2006 so bila
območja, ki prejemajo pomoč, deležna 59 % neposrednih posojil za podporo lizbonske agende, prav
tako tudi 65 % posojil, namenjenih izboljšanju
naravnega in mestnega okolja ter 73 % posojil za
TEN in večja evropska omrežja, vključno z energetskimi omrežji.

Bolgarija in Romunija
Bolgarija in Romunija sta se EU pridružili 1. januarja 2007. EIB v teh dveh državah financira projekte
že od leta 1990: njeno udejstvovanje je do konca
leta 2006 znašalo 1,3 milijarde EUR v Bolgariji in
4,9 milijarde EUR v Romuniji. Ker so posojila EIB
zajela vse glavne gospodarske sektorje v državah,

so podprla naložbe, potrebne za izpolnjevanje
meril za pristop k EU ter na splošno za lažje prihodnje povezovanje z EU.
Zdaj sta Bolgarija in Romunija članici EU, zato
lahko v celoti izkoriščata sredstva banke. Okvirna
sporazuma, ki ju je EIB z njima sklenila leta
2006, navajata pričakovano stopnjo dejavnosti
v teh novih državah članicah. Financiranje bo
sicer temeljilo na posameznih projektnih predlogih, sporazumi pa vseeno nakazujejo, da
bodo lahko posojila EIB za naložbene programe
teh držav v obdobju 2007–2013 znašala okoli
500–700 milijonov EUR na leto v Bolgariji in
1 milijardo EUR v Romuniji. Sodelovanje med
njima in EIB bo usmerjeno v sofinanciranje s sredstvi iz evropskih strukturnih skladov, tri pobude na
J (JASPERS, JEREMIE in JESSICA) ter pomoč vladam
in zasebnim partnerjem pri snovanju in izvajanju
projektov JZP.

Strukturni programi
Od leta 2001 je banka sklenila vrsto pogodb o
okvirnih posojilih za podporo operativnih programov, ki so v državah članicah v obdobju
2000–2006 sofinancirani iz strukturnih skladov.
Z okvirnimi posojili se financirajo večstranski
posli, ki se običajno izvajajo v javnem sektorju
in so vključeni v naložbeni program, ponavadi za
infrastrukturne projekte. Cilj teh tako imenovanih “strukturnih posojil” je podpreti programe iz
strukturnih skladov. Prvotno so bila namenjena
najrevnejšim območjem v Španiji in Italiji, zdaj
pa se programi strukturnih posojil, v okviru katerih je bilo odobrenih več kot 3,5 milijarde EUR,
izvajajo v Nemčiji, Češki republiki, na Cipru,
Madžarskem, v Latviji, na Poljskem, Slovaškem
in v Sloveniji.
S pobudami JASPERS, JEREMIE in JESSICA bo sodelovanje med banko in strukturnimi skladi doseglo
nove vrhunce.

Poročilo o dejavnosti 2006
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JASPERS:
tehnična pomoč za
pripravo projektov
Leta 2006 je Evropska komisija združila
sile z EIB in Evropsko banko za obnovo
in razvoj ter ustanovila JASPERS (skupno
pomoč pri podpori projektov v evropskih
regijah), da bi izboljšala pripravo projektov, predlaganih za financiranje z nepovratnimi sredstvi iz strukturnih skladov
EU, in državam članicam pomagala hitreje
in učinkoviteje izkoristiti posojila Unije. V obdobju 2007–2013 bo za regije na voljo skupno
308 milijard EUR nepovratnih sredstev.

EIB se je v
Bruslju srečala s
predstavniki regij

Pomoč iz JASPERS-a se prejemnikom zagotavlja brezplačno. Njegove storitve so namenjene
pripravi visokokakovostnih projektov v tistih državah članicah EU, ki so zajete v konvergenčne
cilje, prednost pa imajo veliki projekti in projekti v dvanajstih novih državah članicah. Priprava
projektov je na voljo za infrastrukturne projekte, namenjene posodobitvi prometnih omrežij, okoljske sheme ter naložbe za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljive
energije. JASPERS podpira tudi izboljšanje sistemov intermodalnega prevoza in mestnega
prometa.
Program JASPERS izvaja skupina približno 20 strokovnjakov in podpornega osebja iz EIB in
EBRD. Do poletja 2007 naj bi se jim pridružilo še 32 novih inženirjev in ekonomistov, najetih s
finančno podporo Komisije. Delujejo s sedeža EIB v Luxembourgu in iz treh regionalnih predstavništev v Varšavi, na Dunaju in v Bukarešti. Ob koncu leta 2006 je skupina že pomagala pri
pripravi več kot 100 naložbenih projektov in programov s skupnim stroškom naložbe v višini
25 milijard EUR.

Ožja usmerjenost
Za programsko obdobje strukturnih skladov in
kohezijskega sklada 2007–2013 so opredeljeni
trije cilji:
➾ Konvergenca: spodbujati rast za prilagoditev
najrevnejših območij ostalim predelom Unije.

➾ Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje:
predvideti gospodarske spremembe zunaj konvergenčnih regij s krepitvijo konkurenčnosti in
pomoči pri odpiranju številnejših in boljših delovnih mest.
➾ Evropsko ozemeljsko sodelovanje: čezmejno,
nadnacionalno in medregionalno sodelovanje
za nadaljnje povezovanje EU.

Skupina EIB
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V tej prenovljeni kohezijski politiki dobiva konvergenca najmočnejšo podporo iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada, medtem ko regionalna
konkurenčnost in zaposlovanje v glavnem temeljita na lizbonski agendi.
Da bi izrazila ta novi evropski okvir, bo banka svoj
tradicionalni cilj “socialne in ekonomske kohezije”
(prej se je imenoval “regionalni razvoj”) v letu 2007
nadomestila s “konvergenčnim” ciljem. Zunaj konvergenčnih regij bo EIB še naprej podpirala naslednje cilje EU: spodbujanje inovacij, varstvo okolja,
vseevropska omrežja, trajna, konkurenčna in zanesljiva energija ter pomoč MSP.

Posojila EIB, namenjena konvergenci, bodo zajemala imenovane konvergenčne regije, pa tudi
regije v postopnem opuščanju ter regije v postopnem uvajanju, kar skupno pomeni 113 regij v
EU-27 s 190 milijoni prebivalcev. Konvergenčnemu
cilju bo v naslednjih letih predvidoma namenjenih 40 % skupnih letnih posojil, kar pomeni, da za
banko ostaja še naprej eden temeljnih ciljev.

Poročilo o dejavnosti 2006
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Podpora inovacijam
Z uvedbo lizbonske agende leta 2000 si je Evropska unija kot strateški cilj zastavila vzpostavitev konkurenčnega, inovativnega in na znanju temelječega evropskega gospodarstva,
sposobnega trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo.
Skupina EIB je leta 2000 uvedla pobudo Inovacije 2010, ki deluje kot   posojilni okvir za
financiranje naložb v podporo lizbonski agendi.

Od takrat je EIB v okviru te pobude posodila
45,7 milijarde EUR. Leta 2006 so posojila za inovacije v EU znašala 10,4 milijarde EUR, kar je enako
kot leto prej, zato bo banka zelo verjetno presegla
svoj cilj, da v tem desetletju sklene za 50 milijard
EUR posojilnih pogodb.
Od leta 2000 je okoli 70 % financiranih naložb zgoščenih v najrevnejših delih EU. Leta 2006 so inovativni projekti v najrevnejših območjih znašali
5,6 milijarde EUR ali 59 % posojil EIB na področju
inovacij (leta 2005: 8,8 milijarde EUR ali 84 %). Financiranje inovacij v območjih, ki prejemajo pomoč, preprečuje, da bi se te naložbe zgostile v najbogatejših
regijah, hkrati pa zagotavlja tudi prenos znanja v
razvojno zaostale regije. EIB tako dopolnjuje lizbonsko agendo s svojima drugima prednostnima usmeritvama, namreč socialno kohezijo in konvergenco.

Trije obsežni sektorji
Pobuda Inovacije 2010, ki pripravlja pot za tehnološko posodobitev in prilagajanje človeškega
kapitala evropskemu gospodarstvu, kakor je predvideno v lizbonski strategiji, se osredotoča na tri
področja naložb:
➾ Raziskave, razvoj in inovacije – naložbe zasebnega in javnega sektorja v raziskave, ustanovitev
centrov odličnosti in akademskih raziskovalnih
centrov, pa tudi naložbe v razvite faze (izdelkov
in procesov) zasebnega sektorja.
➾ Izobraževanje in usposabljanje: podpora za univerzitetno usposabljanje z olajšanjem dostopa

do usposabljanja, pa tudi vseživljenjsko učenje,
povezovanje raziskav s projekti terciarnega izobraževanja, nadgradnja ustrezne informacijske
infrastrukture, računalniško opismenjevanje in
e-učenje.
➾ Širjenje tehnologij in razvoj informacijske in
komunikacijske tehnologije, ki vključuje izgradnjo fiksnega in mobilnega širokopasovnega
omrežja in dostopovne tehnologije, vzpostavitev omrežij v različnih sektorjih (zdravstvu,
prometu) in razvoj platform za elektronsko
poslovanje.
Tudi Evropski investicijski sklad, odvisna družba
Evropske investicijske banke, sodeluje v izvajanju lizbonske strategije, predvsem z vlaganjem
v sklade tveganega kapitala, ki MSP zagotavljajo lastniški kapital. Sklad je leta 2006 podpisal
pogodbe o tveganem kapitalu v višini 688 milijonov EUR, do konca leta pa so njegove skupne
obveznosti znašale 3,8 milijarde EUR z naložbami
v 244 skladih.

Raziskave, razvoj in inovacije
Področje raziskav, razvoja in inovacij (RRI) je v
zadnjih letih najpomembnejše področje dejavnosti, saj je leta 2006 nanj odpadlo 6,7 milijarde EUR posojil, od tega jih je bila polovica
namenjena naložbam v Nemčiji. Okoli 1,9 milijarde EUR je prejela nemška avtomobilska industrija. Projekti na tem področju so za banko
zelo pomembni, saj ne le prispevajo k razvoju
vrhunske evropske tehnologije, temveč pogo-
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sto podpirajo tudi druge cilje politik EU, kot sta
energetska učinkovitost in zmanjšanje izpustov CO2.
EIB financira RRI tako v zasebnem kot v javnem
sektorju. Na Poljskem, na primer, je banka preko
ministrstva za finance posodila 500 milijonov
EUR za financiranje dela proračunskih načrtov
v letu 2006 za kapitalske naložbe v infrastrukturo in opremo za znanost in tehnologijo, tekoče
stroške plač znanstvenikov, zaposlenih na Poljski
akademiji znanosti in na državnih raziskovalnih
univerzah, akreditiranih javnih univerzah, univerzitetnih višjih strokovnih šolah za tehnologijo in
drugih podobnih ustanovah, pa tudi raziskovalne
štipendije za znanstvenike. V nasprotju s splošnim
vzorcem v EU-25 je na Poljskem vlada še vedno
glavni investitor v raziskave in razvoj, saj se je
delež izdatkov za raziskave in razvoj v gospodarskem sektorju v skupnih izdatkih za raziskave in
razvoj v zadnjih nekaj letih zmanjšal. Tuja podjetja na Poljskem postavljajo proizvodne objekte,
njihovi oddelki za raziskave in razvoj pa še vedno
ostajajo v matičnih družbah zunaj Poljske. Namen
posojil EIB je državi pomagati, da zaobrne negativen trend stroškov raziskav in razvoja tako, da
stabilizira in postopoma poveča javne naložbe v
raziskave in razvoj ter okrepi financiranje zaseb-

nega sektorja z izboljšanjem splošne znanstvene
infrastrukture.
V Španiji je banka financirala širitev znanstvenega
parka Parc Cientific de Barcelona (PCB) v sklopu univerzitetnega naselja Universitat de Barcelona. Cilj
projekta je zagotoviti dodatne objekte, primerne za
biomedicinska podjetja in raziskovalne inštitute na
področju bioznanosti. Park gosti raziskovalne skupine iz javnega in zasebnega sektorja ter ponuja
velik razpon tehnoloških objektov in naprav.
Univerze v Mainzu, Kaiserslauternu, Tübingenu in
Freiburgu, ki so vse po vrsti vrhunske nemške raziskovalne univerze, so prejele skoraj 900 milijonov
EUR za naložbe, usmerjene predvsem v temeljne
raziskave in sodobne raziskovalne naprave.

Izobraževanje in usposabljanje
EIB je več kot 1,9 milijarde EUR posojil namenila
za širok razpon naložb v človeški kapital, od izgradnje ali obnove šol in univerzitetnih stavb do konkretnih izobraževalnih programov. Na Univerzi v
Benetkah, na primer, je banka s posojilom v vrednosti 25 milijonov EUR financirala posodobitev
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Podpisane posojilne pogodbe: pobuda Inovacije 2010 (i2i)
(2000-2006)

Posojila EIB v okviru
pobude i2i od leta 2000

(v milijonih)
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Podpora inovacijam

objetov in opreme za predavanja. Beneška univerza
je zelo znana po nekaterih humanističnih študijih, njeni oddelki za ekonomijo, tuje jezike, literaturo in filozofijo pa so celo med najbolj uglednimi
v Italiji. Po naključju bo ta projekt prispeval tudi k
ohranitvi svetovne dediščine mesta Benetk, saj bo
veliko zgodovinskih stavb in območij obnovljenih
in dograjenih.
Na nemških univerzah je EIB financirala temeljne
raziskave. V tej državi je podjetju KfW tudi zagotovila kreditno linijo 200 milijonov EUR za financiranje mikrokreditne sestavine programa nemške
vlade za poklicno usposabljanje in podjetniške
veščine za kvalificirane delavce, ki ga izvaja KfW.
Cilj programa je okrepiti znanje in veščine zlasti na
področju vodenja, računovodstva, prava in višjih
strokovnih veščin z namenom, da bi udeleženci
usposabljanja bodisi začeli poslovati kot samostojni podjetniki, bodisi v svojem sektorju dosegli položaj z višjo stopnjo odgovornosti. Program
je del nemškega izobraževalnega sistema, ki nudi
neakademsko vseživljenjsko učenje. Pomemben
je za zagotavljanje visoko usposobljene delovne
sile v celotni proizvodno-storitveni verigi, saj omogoča prilagodljivost delovne sile ter postopne in
kumulativne inovacije.
Tudi zdravstveni sektor ima pomembno vlogo
za človeški kapital, včasih v povezavi z izobraževanjem in usposabljanjem. Zato je EIB med drugim financirala posodobitev in prenovo bolnišnic,
kakršne so bolnišnica Arras v Pas-de-Calaisu ter
bolnišnici v Marseillu in Nici v Franciji, rotterdamska univerzitetna bolnišnica na Nizozemskem ter
bolnišnici Royal London in Barts v Združenem
kraljestvu.

v skupni vrednosti več kot 1,3 milijarde EUR. Ta
omrežja so bistvena za širjenje inovacij in izmen
javo podatkov, pri čemer je pomemben element
izgradnja širokopasovnih dostopovnih omrežij.
Banka je dala 160 milijonov EUR posojila podjetju Telecom Italia za naložbe v širokopasovno
omrežje v Franciji, kar je del strategije nosilca
projekta, da razvije konkurenčne projekte na
izbranih novih trgih v Nemčiji, na Nizozemskem
in v Franciji.
V Pragi je banka financirala nov center za informacijske storitve za Deutsche Post, ki bo povezoval paketne storitve, hitro in navadno pošto
ter logistične dejavnosti nemške pošte. Novi center vzpostavlja skupno IT platformo za svetovno
omrežje Deutsche Post World Net. Storitve podjetja se močno naslanjajo na konkurenčno prednost, ki izhaja iz učinkovite procesne tehnologije
in jo podjetje dosega z izkoriščanjem najsodobnejše tehnologije.
Tudi avdiovizualni projekti so deležni posojil
banke na področju informacijske in telekomunikacijske tehnologije. Podpora EIB je namenjena
krepitvi mednarodne konkurenčnosti te industrije. Večina posojil avdiovizualnemu sektorju
so posojila na osnovi delitve tveganja, sklenjena
z strokovnimi finančnimi institucijami. Leta 2006
je EIB znesek 75 milijonov EUR posodila tudi podjetju BBC Worldwide za naložbe v nove avdio‑
vizualne vsebine BBC v obdobju 2006–2008. Nova
produkcija bo večinoma obsegala dokumentarne,
naravoslovne in zabavne oddaje.

Posojila na osnovi delitve tveganja
Omrežja informacijske in komunikacijske
tehnologije
EIB je spodbudila naložbe v omrežja informacijske in komunikacijske tehnologije s posojili

Posebnost inovacijskega sektorja je, da običajno
posluje na področju vrhunskih novih tehnologij,
kjer utira nove poti. Posledično naložb ponavadi
ni mogoče podpreti s standardnimi posojili, temveč so zanje potrebni finančni produkti na osnovi
delitve tveganja.
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Podpora inovacijam

Rezultati v številkah (v EUR)
(v milijardah)

2006

2005

2000-2006

Raziskave, razvoj in inovacije

6,7

6,2

23,0

Izobraževanje in usposabljanje

1,9

2,3

11,1

Informacijska in telekomunikacijska omrežja

1,3

1,9

9,9

10,4

10,7

44,84

Skupaj i2i v EU
4

Znesek vključuje 300 milijonov EUR za laboratorije CERN v Švici.

Ob upoštevanju tega stanja je EIB oblikovala strukturirano finančno pomoč (Structured Financing Facility,
SFF), ki omogoča podporo tistih prednostnih projektov in nosilcev projektov, ki ne dosegajo bonitete za uvrstitev v naložbeni razred; s tem povezano
visoko tveganje banka pokriva z rezervacijami, oblikovanimi iz dela njenega presežka. Pomoč ni namenjena izključno področju inovacij, temveč se lahko
uporablja tudi drugod. Leta 2006 je svet guvernerjev odobril povečanje teh rezervacij s 750 milijonov
EUR na 1 250 milijonov EUR in tudi opredelil skupno
zgornjo mejo za prihodnje dodelitve iz strukturirane
finančne pomoči, in sicer 3 750 milijonov EUR.
Del strukturirane finančne pomoči bo dodeljen
novi shemi delitve tveganja, ki je okrepljena s soudeležbo Evropske komisije: skladu za financiranje
delitve tveganja (Risk Sharing Finance Facility, RSFF).
Komisija prispeva del sredstev iz 7. okvirnega programa za raziskave za oblikovanje rezervacij za
kreditna tveganja. Od leta 2007 naprej bo sklad
za financiranje delitve tveganja olajševal dostop
do dolžniškega financiranja zasebnim podjetjem
in javnim organizacijam, tako da bo ponujal dodatne finančne produkte, kot so pogojna ali podrejena posojila, dolžniško-lastniško (ali mezaninsko)
financiranje, izvedeni instrumenti ter posredni ali
lastniški instrumenti. Financiranje z delitvijo tveganja zahteva veliko naporov osebja, ki je zanj
zadolženo, vendar ustvarja dodano vrednost in je
idealno za uresničevanje lizbonske strategije.
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Okoljska trajnost
Dejavnosti EIB, povezane z okoljsko trajnostjo, zajemajo celo paleto okoljskih vprašanj,
med drugim podnebne spremembe, varstvo narave in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, zdravje, naravne vire in ravnanje z odpadki ter izboljšanje kakovosti življenja v
mestnem okolju.

Neposredna posojila za naložbene projekte v okolje so leta 2006 znašala skupno 10,9 milijarde EUR,
kar je bil 24-odstotni delež celotnega kreditiranja. Okoljske naložbe je mogoče financirati tudi
s kreditnimi linijami. Dexia Crediop v Italiji je prejela 50 milijonov EUR iz kreditne linije, namenjene
izključno za programe majhnih okoljskih naložb,
medtem ko je v Nemčiji banka Helaba (Landesbank

Okolje po skupinah
Posamezna posojila v letu 2006
(v milijonih)
Skupaj
Podnebne spremembe

2 158,7

Okolje in zdravje

2 334,5

Mestno okolje

4 058,1

Narava, biološka raznovrstnost in naravni viri

473,8

Naravni viri in ravnanje z odpadki

624,4

Skupaj posamezna posojila

9 650,0

Okolje po skupinah
Posamezna posojila 2002–2006:
52,9 mililjarde EUR
(v milijonih)

Hessen-Thüringen) uporabila kreditno linijo v višini
151 milijonov EUR, Bayern LB pa 300 milijonov EUR
za financiranje majhnih projektov na področju inovacij, okolja in zdravstvenega varstva.
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Podnebne spremembe
Okolje in zdravje

2006

Glede na vedno več dokazov o hitrosti in resnosti
podnebnih sprememb v letu 2006 imajo vprašanja podnebnih sprememb še naprej prednost med
okoljskimi temami. V skladu s Kjotskim protokolom, katerega cilj je v letih 2008–2012 zmanjšati
izpuste toplogrednih plinov za 8 % v primerjavi
z ravnjo v letu 1990, je bilo odobreno posebno
posojilo v višini 2,3 milijarde EUR za naložbe v
obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost.

Mestno okolje
Narava, biološka raznovrstnost in naravni viri
Naravni viri in ravnanje z odpadki

V Španiji so, na primer, s posojilom EIB v višini
70 milijonov EUR financirali naložbe v prvo veliko
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sončno termoelektrarno v tržne namene v Evropski uniji. Stoji v široki dolini severno od Sierra
Nevade okoli 60 km od mesta Granada, ki je zaradi
močnega sončnega sevanja idealna lokacija. Tudi
elektrarna Andasol bo preskusila nov sistem shranjevanja toplotne energije pri visoki temperaturi,

ki je namenjen povečanju dnevne proizvodnje
elektrike na več kot 12 ur pozimi in do največ
20 ur poleti. Sončni generatorji električne energije
bodo zamenjali elektrarne na fosilna goriva in s
tem pomagali kljubovati podnebnim spremembam. Predvidoma bo imela elektrarna demon-

Sledi Evropske investicijske banke
EIB vpliva na kakovost življenja s svojo posojilno dejavnostjo, pa tudi s svojim bivanjem samim:
s pisarnami in ljudmi, ki v njih delajo. To so okoljske sledi banke.
EIB si nenehno prizadeva izboljšati okoljsko učinkovitost svojih stavb in gospodarjenja s prostori. Med glavna področja dejavnosti spadajo
izboljšanje energetske učinkovitosti, zbiranje in
recikliranje odpadkov ter postopno uvajanje okoljsko odgovornega javnega naročanja kot dela celovitega sistema okoljskega upravljanja.
Z novo stavbo ki jo gradi zraven svojega sedeža v
Luxembourgu, ima banka priložnost, da okoljska
vprašanja zajame že na samem začetku. Njen cilj
je kar najbolj zmanjšati negativni okoljski učinek,
ki ga povzročata gradnja in obratovanje poslovne
stavbe, hkrati pa spodbujati pogoje za zagotovitev
dobrega počutja ljudi v njej. Okoljski učinki novih
stavb so bili upoštevani že takoj v začetni fazi projektiranja. Eno od zajetih področij je bila racionalna raba energije; izbrane tehnologije bodo zmanjšale porabo energije za več kot 50 % v
primerjavi z običajnimi poslovnimi stavbami.
Nova stavba EIB, ki naj bi bila zgrajena do začetka leta 2008, je prvi gradbeni projekt na evropski
celini, certificiran v skladu z metodo za oceno okoljskega vpliva stavb raziskovalne organizacije
Building Research Establishment (BREEAM), ki je objektu za projekt dala oceno “zelo dobro”.
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Okoljska trajnost

stracijsko vlogo, saj naj bi pomagala širiti uporabo
nove generacije tehnologije zbiranja sončne energije v EU. Posojilo EIB je prejelo nagrado za najboljše projektno financiranje (Project Finance Deal
Award) kot najboljši finančni posel leta za obnovljivo energijo.

jejo in prodajajo dovoljenja. EIB ima dejavno vlogo
tudi pri razvoju ogljikovega trga. Ustanovila je in
soupravlja dva sklada za trgovanje z emisijami
(carbon trading funds), enega skupaj z EBRD in
drugega s Svetovno banko. Oba sta začela delovati konec leta 2006.

V letu 2006 se je sistem trgovanja z emisijami v
EU (ETS) razvijal naprej. V okviru ETS velja
omejitev izpustov ogljikovega dioksida za okoli
12 000 industrijskih obratov v Uniji, zato lahko za
izpolnitev ustreznih zakonskih obveznosti kupu-

Večstranski sklad za ogljikove dobropise (Multilateral Carbon Credit Fund, MCCF), ki sta ga ustanovili EBRD in EIB, naj bi s sredstvi 165 milijonov EUR
iz šestih držav članic in šestih energetskih družb
bistveno povečal ustvarjanje ogljikovih dobropisov

Mestno okolje in JESSICA
Varovanje mestnega okolja je postalo eden od ključnih ciljev evropskega delovanja. Nacionalni,
regionalni in lokalni oblikovalci politik se vedno bolj zavedajo posledic lokalne prikrajšanosti
in socialne izključenosti na kakovost življenja in gospodarsko učinkovitost mestnih območij.
Posojilna strategija EIB odraža politiko EU in spodbuja koncentracijo mestnega prebivalstva,
da se prepreči širjenje mestnih območij in zmanjšajo potrebe po pozidavi redkih preostalih
zemljišč v okoliških območjih. Koncentracija mestnega prebivalstva je tudi energetsko učinko
vitejša, saj zmanjšuje potrebo po avtomobilskem prevozu in olajšuje uporabo mestnega prevoza. EIB pa se zanima tudi za bogato kulturno in arhitekturno zapuščino starejših mest, kar
je dragocen kapital za pomlajevanje mestnih območij. Leta 2006 je zagotovila 4,1 milijarde
EUR posojil za mestno prenovo in mestni promet v Evropski uniji.
Čestohova v severni Šleziji na Poljskem,
majhno mesto s približno 250 000 prebivalci, je hkrati dom pavlinskega samostana Jasna Góra iz 14. stoletja, ki je eden
najbolj obiskanih krščanskih romarskih
krajev, saj ga vsako leto obišče več kot
štiri milijone obiskovalcev. Posledica
tega so nesorazmerne potrebe po mestni
infrastrukturi. Obiskovalci so za lokalno
gospodarstvo zelo pomembni, zato je
EIB mestu leta 2006 namenila posojilo
v višini 29 milijonov EUR za izboljšanje
mestne infrastrukture in komunalnih
služb.
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Številna evropska mesta imajo načrte urbanističnega razvoja, ki vključujejo območja z znaki
fizičnega propadanja in namenjajo posebno pozornost družbeni in gospodarski prikrajšanosti. V Franciji, na primer, je EIB leta 2006 postala partnerica v 500 milijonov EUR vrednem
nacionalnem programu za mestno in družbeno prenovo, ki podpira naložbe lokalnih oblasti
v 200 občutljivih mestnih območjih po vsej državi.
Naložbe v trajnosten javni prevoz v mestih so povezane s prenovo mest in pozitivno prispevajo k mestnemu okolju, saj spodbujajo preusmerjanje prevoza z osebnimi vozili na uporabo
javnih prometnih sredstev. V Romuniji, na primer, je EIB posodila 63 milijonov EUR za širitev in
posodobitev podzemne železnice v Bukarešti. To posojilo dopolnjuje pretekla posojila za isti
namen v vrednosti 215 milijonov EUR. V španski Valenciji je financirala zamenjavo zastarele
primestne železnice, ki je še uporabljala stare dizelske vlake, s podaljškom podzemske železnice na isti progi, vendar z večjo zmogljivostjo in pogostejšimi povezavami.
V letu 2006 je bil pripravljen program JESSICA (skupna evropska podpora zdržnim naložbam
v mestih območjih), nova pobuda Evropske komisije s podporo EIB, namenjena prenovi mest
v območjih, za katera so v proračunskem obdobju 2007–2013 na voljo strukturni skladi EU
(Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad). Svoje prispevke bodo dali še
Razvojna banka Sveta Evrope in druge mednarodne finančne institucije, sodelujejo pa lahko
tudi komercialne banke in zasebni sektor.
Cilj pobude JESSICA je z novimi finančnimi produkti dodatno spodbuditi prenovo mest. Pobuda
omogoča uporabo vmesnih izplačil iz strukturnih skladov za naložbe v sklade za razvoj mestnih
območij, in sicer s finančnimi mehanizmi, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in ki se povrnejo,
predvsem z lastniškim kapitalom, garancijami in podrejenimi posojili. Povrnjena sredstva se
lahko ponovno investirajo v mestne projekte, med drugim v obliki subvencij. Skupna lastnost
skladov za razvoj mestnih območij sta komercialni pristop, saj se pričakuje vsaj povračilo njihovih naložb, in dejstvo, da morajo vlagati v projekte, ki ustvarjajo prihodke v okviru natančno
določenih načrtov za celostno prenovo in razvoj mest. Države članice lahko za upraviteljico skladov imenujejo EIB. Če se bodo odločile za to, bo postalo sofinanciranje s posojili EIB veliko enostavnejše, strokovno znanje in izkušnje banke o prenovi mest pa bodo neposredno na voljo.
Prednosti pobude JESSICA so, da bo:
➾ zagotovila dodatna posojila za javno-zasebna partnerstva in druge projekte mestnega
razvoja v regijah;
➾ priskrbela strokovnjake s področja financ in upravljanja iz specializiranih institucij, kakršni
sta EIB in Razvojna banka Sveta Evrope;
➾ oblikovala močnejše spodbude, saj bo nepovratna sredstva povezovala s posojili in drugimi finančnimi mehanizmi ter prejemnike tako spodbudila k uspešnemu izvajanju projektov;
➾ zagotovila dolgoročno trajnost prek obnovljivih virov Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Socialnega sklada k sredstvom, namenjenim za naložbe v mestni razvoj.
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v državah od Srednje Evrope do Srednje Azije. Ta
regija ima veliko možnosti, da stroškovno učinkovito zmanjša izpuste toplogrednih plinov z
izboljšanjem energetske učinkovitosti, kar sta EIB
in EBRD tudi pripravljeni financirati. Stranski proizvod tovrstnih naložb so ogljikovi dobropisi, s
katerimi je mogoče trgovati; s pristopom k MCCF
lahko države, ki morajo biti delničarke EBRD ali EIB,
in podjetja kupujejo ogljikove dobropise, ustvarjene s projekti, ki jih financira ena ali druga institucija v tej regiji. Podobno sta Svetovna banka in EIB
ustanovili ogljikov sklad za Evropo (Carbon Fund
for Europe, CFE) kot orodje, ki državam članicam
EU in podjetjem omogoča, da pridobijo ogljikove
dobropise, in hkrati kot prodajno mesto ogljikovih
dobropisov za projekte, ki sta jih pripravili in financirali Svetovna banka ali EIB. CFE je začel delovati
s prvo tranšo v višini 50 milijonov EUR.
Ena od prednosti, ki jih prinaša udejstvovanje
EIB, EBRD in Svetovne banke na področju ogljikovih dobropisov, je neposreden dostop do lastnih
portfeljev projektov: mnogi od njih imajo velike
možnosti za ustvarjanje dobropisov. Vse tri institucije imajo že dobro vzpostavljene odnose z
gostujočimi državami in subjekti, ki sodelujejo v
projektih, kar so dolga leta gradile s podpiranjem
projektov na tem področju. EIB lahko za podporo
teh pobud ponudi tehnično pomoč, ki se izplačuje
iz posebej ustanovljenega sklada tehnične pomoči
za podnebne spremembe (Climate Change Technical Assistance Facility). Tehnična pomoč zagotavlja
financiranje z nepovratnimi sredstvi za naložbene
projekte, v katerih nastajajo ogljikovi dobropisi, in
je začela v celoti delovati leta 2006.

Projekti v vodnem sektorju
Upravljanje vodnih virov je eden od temeljev
okoljske, regionalne in razvojne politike Evropske
unije. V EU so bile v zadnjem desetletju naložbe
osredotočene v zaostritev okoljskih standardov,
zapisanih zlasti v direktivah o zbiranju in prede-

lavi komunalnih odplak ter kakovosti pitne vode
in kopalnih voda. V prihodnje bo ključno gonilo
okvirna direktiva o vodah, ki podpira trajnostno
upravljanje virov s povezanimi načrti za upravljanje povodij. Njen cilj je do leta 2015 vzpostaviti
dobro ekološko stanje vseh vodnih teles v EU.
Večina financiranih projektov vključuje poso
dabljanje in širitev obstoječih omrežij za distribucijo, zbiranje in obdelavo voda kot del obsežnih
nacionalnih, regionalnih ali občinskih programov
investicijskih odhodkov. Tako je podjetje Águas
de Portugal leta 2006 prejelo 420 milijonov EUR
za naložbe v regionalne komunalne koncesije
za oskrbo s pitno vodo ter zbiranje in predelavo
odpadnih voda v vsej Portugalski. Od teh naložb
bo imelo korist okoli pet milijonov prebivalcev po
vsej Portugalski, kar je približno polovica portugalskega prebivalstva. Glavni cilj projekta je zmanjšati
tveganje za javno zdravje z izboljšanjem kakovosti vodnih virov v regijah, med drugim podtalnice,
rek in obalnih voda, obenem pa zmanjšati stroške
oskrbe s pitno vodo in okrepiti rekreacijski potencial površinskih voda.

Samo okolju prijazni projekti
EIB kot evropska institucija prevzema odgovornost za zagotovitev skladnosti vseh projektov,
ki jih financira, z okoljsko politiko, načeli in standardi EU. V državah članicah in kandidatkah preverja upoštevanje ustrezne evropske in nacionalne
zakonodaje na področju okolja, zlasti direktive EU
o oceni okoljskih vplivov (EIA) ter direktiv EU na
področju industrijskega onesnaževanja, gospodarjenja z vodami in ravnanja z odpadki, onesnaževanja zrak in tal, zdravja in varnosti pri delu ter
varstva narave.
Banka pa tudi zunaj Evrope podpira najvišje
možne standarde in pri tem po potrebi upošteva
lokalne pogoje. V nekaterih primerih je dosledna
uporaba okoljskih standardov EU preveč zahtevna
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zaradi finančnih ali upravljavskih razlogov, vendar bi jih bilo treba upoštevati vsaj na poznejši
stopnji.
Banka je o tej politiki dala javno izjavo leta 2006
z objavo “Evropskih načel za okolje” (European
Principles for the Environment, EPE). S sprejetjem
pristopa EU do okoljskih vprašanj so EPE javna
potrditev odločnih priporočil EIB na področju
okoljskega upravljanja. Tudi štiri druge večstranske finančne institucije so sprejele EPE: Razvojna
banka Sveta Evrope, EBRD, Nordijska investicijska banka (NIB) in Nordijska okoljska finančna
korporacija. Tako Evropska načela za okolje, ki jih
močno podpira Evropska komisija, omogočajo

vedno bolj usklajen okoljski pristop teh institucij,
ob tem pa zagotavljajo dosleden in opazen mehanizem dela z nosilci projektov pri obravnavanju
okoljskih vprašanj.

Družbena ocena
EIB je vedno uporabljala široko opredelitev pojma
“okolje”, ki zajema tudi številna povezana družbena
vprašanja. V letu 2006 je tem vprašanjem sistematično posvečala pozornost, saj se družbena ocena
pojavlja kot ključno interesno področje, zlasti za
projekte, ki se izvajajo zunaj Evropske unije.
Banka sledi obstoječi dobri praksi za odpravo socialnih problemov, kakor so jo oblikovale mednarodne finančne institucije za družbeno oceno v
državah v razvoju. Njen pristop temelji na ugotavljanju potencialno škodljivih družbenih vplivov
in določanju ustreznih omilitvenih in dopolnilnih
ukrepov. Analize naložb vselej vključujejo določanje morebitnih večjih učinkov na porazdelitev dohodka in verjetni vpliv na zmanjševanje
revščine. Vsebujejo tudi oceno delovnih standardov, zdravja in varnosti pri delu, vprašanja
ponovne naselitve, vpliva avtohtonih prebivalcev
in kulturne dediščine. Proučuje se tudi udeležba
deležnikov in posvetovanje z njimi ter druga vprašanja upravljanja. Na ta način si je mogoče v celoti
predstavljati družbene priložnosti, ki jih lahko projekti s podporo EIB ponudijo lokalnim skupnostim
in širši družbi, v kateri se izvajajo.
Od leta 2006 so EIB in njene dejavnosti v podporo
trajnostnemu okolju podrobneje opisane v letnem
Poročilu o družbeni odgovornosti (Corporate
Responsibility Report), ki je na voljo pri EIB.
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Vseevropska omrežja:
prometna omrežja za Evropo
Sektorja energetike in prometa pogosto veljata za arteriji sodobne industrijske družbe.
Njuno dobro delovanje je nujno za zdravje in moč Evrope. Energetika in promet sta medsebojno odvisna, saj promet potrebuje energijo, po drugi strani pa je oskrba z energijo
močno odvisna od prometnih povezav.5

5

Razvoj vseevropskih omrežij je ključni element
vzpostavitve notranjega trga ter krepitve gospodarske in socialne kohezije. EIB je vodilna dolgoročna posojilodajalka za področje infrastrukture
v EU, saj je financiranje vseevropskih omrežij
prometne infrastrukture ena od njenih bistvenih
dejavnosti.

T a del obravnava vseevropska
omrežja v prometnem sektorju. TEN
v energetskem sektorju so obravnavana v poglavju “Trajnostna, konkurenčna in zanesljiva energija”, ki
je leta 2006  postala pomemben cilj
delovanja EIB.

Od leta 1993, ki so vseevropska omrežja (TEN)
postala eden od prednostnih ciljev EU, jih je banka
podprla s posojili v višini 77 milijard EUR. TEN so
poleg raziskav, razvoja in inovacij tudi v samem
jedru evropske pobude za rast iz leta 2003. Kot
del te pobude, namenjene krepitvi dolgoročnega
potenciala Evrope, je bilo opredeljenih 30 prednostnih prometnih projektov, od katerih jih EIB v
zdajšnjem obdobju podpira 21. Banka se je hkrati
zavezala, da bo v obdobju 2004–2013 za TEN zagotovila posojila v višini 75 milijard EUR.

TEN v letu 2006
Vseevropska omrežja
TEN v obdobju 2002–2006: 36 milijard EUR

Leta 2006 je financiranje EIB za vseevropska prometna omrežja v EU-25 znašalo 7,3 milijarde EUR,
od tega je bilo 3,2 milijarde EUR (43 %) namenjenih
cestnim projektom, 2,8 milijarde EUR (38 %) železnicam, ki so za EU in EIB prednostni prometni sektor, preostanek pa pristaniščem in letališčem.

(v milijonih)
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Ključno vlogo pri posojilih banke za TEN sta imeli
Španija in Portugalska. Leta 2006 so posojila za
TEN v teh državah dosegla 3,171 milijarde EUR, od
tega 2,9 milijarde EUR samo v Španiji, 1,1 milijarde
EUR pa za prednostna omrežja TEN. V Španiji je bila
podpora namenjena izgradnji železniških prog za
visoke hitrosti Madrid–Barcelona–Figueres in Córdoba–Málaga, na Portugalskem pa Linha do Norte.
V Baskovski regiji je banka financirala posodobitev
avtocestne infrastrukture.
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Na Poljskem je banka dala 300 milijonov EUR posojil za izgradnjo ali sanacijo odsekov treh avtocest v
zahodnem delu države, kar je izboljšalo povezave
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Posli EIB v podporo
vseevropskim omrežjem
in koridorjem  

Potek prednostnih vseevropskih omrežij (TEN)
Deli TEN,
za katere so zagotovljena sredstva
Druga financirana infrastruktura in omrežja,
pomembna za EU

1993–2006

Cestni in železniški koridorji v srednji
in vzhodni Evropi
Deli koridorjev, za katere so zagotovljena sredstva
Cesta/železnica
Električna energija
Plin
Letališče
Večregijski projekt
Intermodalno vozlišče
Pristanišče
Center za kontrolo zračnega prometa

St. Petersburg

Helsinki

Izkoriščanje zalog nafte
in zemeljskega plina

Oslo
Stockholm

Elektronsko
cestninjenje v prostem
prometnem toku

Tallinn

Moskva

Riga
Edinburgh
København

Belfast

Vilnius
Minsk

Dublin
Cork

Berlin
Amsterdam

London

Warszawa

Bruxelles

Kiyev
Praha

Luxembourg
Paris
Strasbourg

München

Wien

Ljubljana
Lyon
Milano

Bratislava

Kishinev

Budapest

Odessa

Zagreb
Sarajevo

Bucuresti
Belgrade
Sofia

Porto
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Madeira (PT)

Madrid
Lisboa

Barcelona
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Istanbul
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Leta 2006 so letališča, centri za nadzor zračnega
prometa in pristanišča, ki spadajo v vseevropska
omrežja v Avstriji, Italiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Španiji in Grčiji, prejela sredstva v skupni višini
1,3 milijarde EUR.
738 milijonov EUR je bilo porabljenih za projekte
na glavnih prometnih oseh v sosednjih državah.
Banka je posodila 210 milijonov EUR za izgradnjo zadnjega odseka avtoceste Reka–Zagreb na
Hrvaškem, ki leži na vseevropskem koridorju, ki
sicer poteka od madžarske meje čez Hrvaško do
slovenske meje. Znesek 112 milijonov EUR je bil
namenjen Norveški za izgradnjo štiripasovnega
odseka avtoceste E-18, ki nadaljuje nordijski trikotnik – prednostni projekt TEN-T, ki povezuje
Norveško, Švedsko, Finsko in Dansko med seboj
in s preostalo Unijo.

in dostopnost do drugih držav članic EU: odsek
avtoceste A1, ki povezuje mesto Katovice s češko
mejo, odsek avtoceste A4, ki povezuje Katovice z
nemško mejo in odsek avtoceste A6 v bližini Ščečina, ki to področje povezuje z nemško mejo in
naprej z Berlinom.

6

“ Ocena čezmejnih projektov TEN” je
na voljo na spletišču EIB na naslovu:
www.eib.org.

V Franciji je EIB vključena v številne naložbe v železniške proge za visoke hitrosti: TGV Atlantique,
TGV Nord Europe, TGV Méditerranée in TGV Est.
Leta 2006 je podprla izgradnjo prve faze vzhodne veje nove železniške proge za visoke hitrosti
LGV Rhin-Rhône med Dijonom in nemško mejo.
Nova linija zapolnjuje vrzel v prednostnem projektu TEN, ki je namenjen izboljšanju železniškega
prometa na osi Lyon/Ženeva–Duisburg–Antwerpen/Rotterdam. Ker prva faza projekta prečka
regijo, ki prejema pomoč iz strukturnih skladov,
in izboljšuje dostopnost do nje, bo pozitivno
učinkovala tudi na regionalni razvoj. Pomembna
lastnost posojila, ki kaže tudi na dodano vrednost
financiranja Evropske investicijske banke, je dejstvo, da je bil znesek 150 milijonov EUR dan za
obdobje do 50 let.

Financiranje ter strokovno znanje
in izkušnje
Naknadna ocena posojil EIB za TEN6, ki jo je opravil
neodvisni oddelek EIB za ocenjevanje poslov in je
bila objavljena leta 2006, navaja, da je poglavitna
prednost banke v njeni vlogi zagotavljanja potrebnih in pogosto dokaj obsežnih finančnih sredstev
v skladu s potrebami posojilojemalcev ter po konkurenčnih obrestnih merah in pogojih. Vendar je
pri tem opazen tudi pomemben nefinančni prispevek. EIB ima namreč izkušnje in specializirano
znanje, zato njena prisotnost v zgodnji fazi snovanja projektov omogoča pravočasne dogovore
o poslovni, projektni in finančni strukturi.
EIB ima pomembno vlogo pri krepitvi zasebnih
naložb v TEN in sodeluje v javno-zasebnih partnerstvih (JZP) že od konca osemdesetih let, ko je
bilo vzpostavljeno prvo JZP v Združenem kraljestvu. Banka je ena od najpomembnejših institucij
za financiranje JZP, saj je v njenem posojilnem portfelju več kot 100 JZP, za katere je skupno namenjenih okoli 20 milijard EUR. Na prošnjo avstrijskih
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oblasti je EIB leta 2006 sodelovala v prvem avstrijskem avtocestnem projektu JZP, ki je hkraiti tudi
projekt TEN. Zagotovila je posojilo v višini 350 milijonov EUR za načrtovanje, izgradnjo in delovanje
južnega odseka severne avtoceste A5 v severovzhodnem delu Dunaja in odsekov hitre ceste na
dunajski severni obvoznici ter na njegovi zunanji
obvoznici. Te naložbe so namenjene izboljšanju
prednostnega omrežja Gdansk–Katovice–Zilina/
Brno–Dunaj. Projekt je dodeljen v obliki koncesije
na podlagi uporabnin in plačil virtualne cestnine
(shadow toll) za obdobje 33 let. Udeležba EIB v
tem vodilnem projektu JZP je bistveno izboljšala
pogoje za posojilojemalce, kar bo med drugim
tudi zmanjšalo stroške za javni sektor.

Za kritje kreditnega tveganja, s katerim so povezana nekatera prometna omrežja TEN, lahko EIB
poseže po sredstvih iz svojega sklada za strukturno financiranje (Structured Finance Facility, SFF),
s katerimi lahko posojila dodeli tudi projektom, ki
se ne uvrščajo v naložbeni razred. Poleg tega bo
od leta 2007 garancijska shema za posojila za vseevropska prometna omrežja, ki bo financirana iz
rezerv sklada za strukturno financiranje in iz proračunskih sredstev EU, na voljo tudi za pomožna
posojila, ki se bodo lahko uveljavljala v primeru
izpada prihodka od prometa v zagonskem obdobju. Po pričakovanjih bo razvoj in delovanje vseevropskih prometnih omrežij močno pospešila tudi
tehnična pomoč JASPERS7.

7

 lejte razdelek “Uravnotežen razvoj v
G
vsej Evropski uniji”
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Podpora malim in srednje velikim podjetjem
EIB in Evropski investicijski sklad združujeta strokovno znanje in izkušnje za podporo malim
in srednje velikim podjetjem (MSP) v Evropski uniji. Njuni združeni finančni instrumenti so
jamstvo, da lahko skupina EIB financira kar najširši razpon naložb v MSP. Na novo odprte
kreditne linije EIB in naložbe EIF v tvegani kapital ter garancije za MSP so leta 2006 skupaj
znašale 8,6 milijarde EUR, pomoč EIB ali EIF pa je prejelo 209 000 MSP.

Kreditne linije: kako EIB dostopa do malih
in srednje velikih podjetij
EIB podpira mala in srednje velika podjetja tako,
da posredniškim bankam zagotavlja zanimivo
financiranje, ki ga slednje nato uporabijo za financiranje naložb MSP. Te kreditne linije so ključno
orodje financiranja za EIB, posredniške banke ter
mala in srednje velika podjetja, ki so prejemniki
sredstev. EIB s svojimi finančnimi zmožnostmi,
posredniške banke in finančne institucije pa s
strokovnim poznavanjem lokalnega trga združujejo moči in malim podjetjem olajšujejo dostop
do sredstev. Brez zagotavljanja kreditnih linij
posrednikom bi banka namreč financirala samo
velike projekte. Zneski, ki jih prejemajo MSP, se
zelo razlikujejo, največji razpoložljivi znesek, ki se
v okviru teh kreditnih linij lahko nameni za posamezno naložbo, pa je 12,5 milijona EUR.
Leta 2006 je EIB v Evropski uniji podpisala pogodbe
o 107 novih kreditnih linijah, ki jih je zagotovila
preko 118 posrednikov. Pomoč EIB je prejelo okrog
30 000 MSP. V vsej Evropski uniji je bilo odprtih
75 kreditnih linij za MSP v skupni vrednosti 6 milijarde EUR.
Tako kot neposredna posojila EIB ima lahko tudi
financiranje preko kreditnih linij vzvodni učinek,
ker pritegne druge vire financiranja. Leta 2006
je bila posebej v ta namen oblikovana kreditna
linija v višini skoraj 100 milijonov EUR za Société
Régionale d’Investissement de Bruxelles, regionalno investicijsko družbo za bruseljsko regijo.

Sredstva EIB bodo namenjena sofinanciranju
MSP za podporo naložb na področju industrije
in storitev, vključno z naložbami v energetiko,
varstvo okolja, izobraževanje in zdravje. Izbira
naložb MSP bo temeljila na predlogih, ki jih bo
tej investicijski družbi posredovala skupina uveljavljenih komercialnih bank, ki bodo zagotavljale
sofinanciranje z lastnimi sredstvi na podlagi delitve tveganja.
Dostop MSP do financiranja izboljšuje tudi diverzifikacija posrednikov. Kolikor večje je število
posrednikov, ki uporabljajo sredstva EIB na katerem koli trgu, toliko ostrejši je boj za stranke iz
vrst MSP, kar tem podjetjem zagotavlja boljše
pogoje. V Češki republiki, na primer, je bila kot
nov posrednik sprejeta Komerčni Banka. Spada
med največje češke komercialne banke in dobro
pozna lokalni trg, zlasti preko svoje močno razvejane lokalne mreže. S kreditno linijo 37,5 milijona
EUR, ki ji jo je EIB zagotovila leta 2006, je postala
deseta posredniška banka v Češki republiki.
Kreditne linije EIB so lahko usmerjene tudi v
posebne, natančno določene segmente MSP. V
Nemčiji, na primer, je bila leta 2006 pri Deutsche
Bank odprta prva povsem namenska kreditna
linija za srednje velike naložbe v raziskave, razvoj
in inovacije (RRI). Sredstva EIB v višini 100 milijonov EUR bodo namenjena za naložbe v RRI (projektni stroški znašajo do 25 milijonov EUR, od
tega bo polovica financirana s sredstvi EIB), ki jih
bodo izvajala večja MSP, pa tudi druge zasebne
družbe ali javno-zasebni subjekti, kot so raziskovalni konzorciji.
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Jeremie
Leta 2006 je nastala pobuda JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises), skupna evropska sredstva za mikro do srednje velika podjetja. To je še ena od oblik
pomoči za MSP, ki je obogatila nabor finančnih produktov skupine EIB.
JEREMIE je skupna pobuda Evropske komisije in skupine EIB. Zasnovana je tako, da državam članicam
EU omogoča delno uporabo svojih dodelitev iz strukturnih skladov v proračunskem obdobju 2007–2013
za ustanovitev obnovljivega sklada, ki bi ga upravljal posrednik in bi malim podjetjem olajšal dostop do
financiranja, vključno z zagonskimi sredstvi in mikrokrediti v območjih regionalnega razvoja, kar bi se
izvajalo v obliki prilagojenega paketa finančnih produktov. V EIF je bila ustanovljena namenska skupina za pobudo JEREMIE. V sodelovanju z organi držav članic njeni strokovnjaki trenutno ocenjujejo –
in bodo ocenjevali vse do konca leta 2007 – dodano vrednost, ki bi jo JEREMIE lahko prinesel v vsakem
posameznem primeru. Sporazumi oziroma pisma o soglasju so bili podpisani leta 2006 s Slovaško republiko, Grčijo, Romunijo in Portugalsko, napredujejo pa tudi pogajanja s številnimi drugimi državami
članicami.
JEREMIE je inovativno izhodišče za financiranje MSP, ki je ne le pomemben finančni vzvod strukturnih sredstev, temveč tudi vzpostavlja obnovljivo pomoč preko krovnega sklada. Prinaša nove
priložnosti in pomeni oddaljitev od nekdanjega pristopa strukturnih skladov, ki je bil zasnovan
zgolj na subvencijah.

Kreditna linija, zagotovljena Deutsche Bank, je
namenjena obsežnejšim naložbam MSP. Druge
kreditne linije so namenjene manj obsežnim
naložbam, to je naložbam malih in mikro podjetij
z manj kot deset zaposlenimi. Tako je EIB na Poljskem posodila 50 milijonov EUR družbi Raiffeisen
Leasing Polska za financiranje naložb vrednosti od
10 000 do 250 000 EUR. Sredstva se bodo uporabila za financiranje projektov v industriji, večinoma
za nakup transportne opreme, v storitvenem sektorju ali turizmu. Finančni posel je sestavljen zelo
inovativno, in sicer kot nakup s premoženjem
zavarovanih vrednostnih papirjev. Zavarovani so
s terjatvami iz lizinških pogodb, ki jih je podpisala
Raiffeisen Leasing Polska, vodilna poljska lizinška
družba in članica mednarodne skupine Raiffeisen
International Group. Takšen ustroj EIB omogoča,
da pri financiranju MSP sodeluje še drugače in ne
le s kreditnimi linijami. Kot garant je v poslu udeležen tudi Evropski investicijski sklad.

Evropski investicijski sklad
Evropski investicijski sklad (EIF) je edini organ
Evropske unije, specializiran za financiranje MSP.
Večinska delničarka sklada z 61,2 % delnic je
EIB, poleg Evropske komisije (ki jih ima 30 %), in
finančnih institucij iz 16 držav (ki so lastnice preostalih 8,8 %). Dejavnosti EIF so osredotočene na
tvegani kapital, garancije in sorodne produkte.
Sklad je leta 2006 podprl 183 000 MSP, od tega je
bila skoraj tretjina mikropodjetij z manj kot desetimi zaposlenimi.
EIF deluje kot sklad skladov. Vlaga v sklade tveganega kapitala, zlasti tiste, ki podpirajo visokotehnološka MSP v zgodnji fazi njihovega razvoja.
Poleg tega finančnim institucijam zagotavlja
garancije za MSP in mikrokredite. Podobno kot
pomoč EIB za MSP tudi pomoč EIF poteka preko
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finančnih posrednikov, pri čemer so partnerji EIF
skladi tveganega kapitala in banke. EIF uporablja
lastna sredstva, ki so ob koncu leta 2006 znašala
694 milijonov EUR in sredstva, za katera so ga pooblastili njegovi delničarji ali tretje strani.
Leta 2006 je EIF prevzel obveznosti za tvegani
kapital v znesku 688 milijonov EUR8, medtem
ko so skupne obveznosti za tvegani kapital ob
koncu leta znašale 3,8 milijarde EUR. Z naložbami
v 244 skladov je EIF eden od vodilnih subjektov na
področju evropskega tveganega kapitala. Tako ni
samo zaradi razpona in obsega njegovih naložb,
temveč tudi zaradi njegove katalitične vloge. Ker
sprejema manjše naložbe in sredstvom daje nekakšen “pečat kakovosti” EIF, spodbuja široko paleto
investitorjev, predvsem iz zasebnega sektorja. Leta
2006 je sklad nadaljeval s širjenjem svoje naložbene strategije in financiranju MSP v začetnih
fazah razvoja dodal še financiranje MSP v srednji
in poznejših razvojnih fazah ter vlaganje v prenos tehnologij, ki naj bi olajšal komercializacijo
raziskav. Poleg tega je EIF leta 2006 prvič vlagal
v povsem ekološki sklad, Environmental Technologies Fund, za kar je uporabil sredstva Evropske
komisije.

ske komisije v okviru mandata, delno pa z lastnimi
sredstvi.
EIF podpira tudi listinjenje posojil in zakupov MSP,
ki jih finančne institucije združujejo, da bi jih lahko
prodajale na kapitalskih trgih. Leta 2006 je bilo
sklenjenih okoli 20 novih poslov izboljšanja kakovosti posojil, med drugim je šlo za prvo večdržavno
listinjenje iz več virov (bank, ki združujejo terjatve
MSP), v katerem so sodelovali KfW, Raiffeisenbank
v Češki republiki in Raiffeisenbank Polska na Poljskem. Del izdanih vrednostnih papirjev je kupila
EIB (glejte prvi del zgoraj za opis financiranja, ki
ga je EIB zagotovila Raiffeisen Leasing Polska na
področju kreditov za MSP in mikrokreditov). EIF v
teh poslih ustvarja dodano vrednost, saj s svojo
bonitetno oceno AAA dosega vzvodni učinek v
garancijah in poslih listinjenja, namenjenih MSP.

Posli EIF v obdobju
2002–2006
(v milijonih)

Jamstveni posli EIF so leta 2006 znašali 2 milijardi
EUR, medtem ko je celotni jamstveni portfelj ob
koncu leta obsegal 11,1 milijarde EUR in je zajemal 188 poslov. EIF za MSP v okviru jamstvenih
dejavnosti ponuja dva glavna programa produktov: kreditna zavarovanja in izboljšanje kakovosti
posojil (listinjenje).

8

 ejavnosti EIF se obravnavajo poD
sebej in niso vključene v podatke o
posojilih EIB.

Kreditno zavarovanje zajema kritje partnerjevega
portfelja posojil za MSP, mikroposojil ali zakupov
z garancijami ali kontragarancijami, pri čemer EIF
prevzame do 50 % kreditnega tveganja za vsako
posamezno posojilo ali zakup v portfelju. Sklad
želi partnerju s tem zagotoviti kapitalsko pomoč
in tako narediti prostor za še več posojil za MSP.
Med omenjene partnerje spadajo banke, lizinške
družbe, jamstvene institucije in splošni naložbeniki. Del te dejavnosti EIF izvaja s sredstvi Evrop-
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Trajnostna, konkurenčna
in zanesljiva energija
V podporo vedno večji pozornosti, ki jo Evropa posveča oskrbi z energijo, je EIB leta 2006
sklenila povezati različne veje svojih dejavnosti v energetskem sektorju in mu dati prednostni položaj v svojih politikah. Od tedaj je trajnostna, konkurenčna in zanesljiva energija
eden od šestih ključnih ciljev EIB v EU.

Vprašanja energetske politike so se povzpela na
vrh dnevnega reda Evrope šele po naftnih šokih v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in občutenju njihovih posledic. Tri ključna vprašanja za EU
in EIB so trajnost, konkurenčnost in zanesljivost
oskrbe z energijo. Trajnost se nanaša na uporabo
končnih neobnovljivih virov in njihov združen
vpliv na naravno okolje, zlasti z izpusti CO2. Konkurenčnost je glavno vprašanje gospodarskega
razvoja Evropske unije, pri čemer ima energija v
vseh gospodarskih sektorjih osrednjo vlogo. Zanesljivost pa odraža povečano odvisnost Evrope od
zunanjih dobav ki je povezana s številnimi dejavniki tveganja na mednarodni ravni.
Za posojila EIB je bilo izbranih pet področij energetskega sektorja: obnovljiva energija, energetska učinkovitost, raziskave, razvoj in inovacije
na področju energije, zanesljivost in raznolikost
notranje oskrbe (vključno z vseevropskimi energetskimi omrežji) ter zanesljivost zunanjih dobav
energije in gospodarski razvoj. Od leta 2007 naj
bi posojila, povezana z energijo znotraj in zunaj
EU, znašala okoli 4 milijarde EUR na leto. Od tega
skupnega zneska bi bilo za projekte obnovljive
energije namenjenih od 600 do 800 milijonov EUR,
medtem ko naj bi bila polovica posojil banke za
novo proizvodnjo električne energije povezana s
tehnologijami obnovljive energije.

Obnovljiva energija
Leta 2006 so posojila za projekte obnovljive energije znašala 524 milijonov EUR (cilj za 2007: najmanj 600 do 800 milijonov EUR), kar je 31 % posojil

banke za proizvodnjo električne energije. V petletnem obdobju od 2002 do 2006 so takšna posojila znašala 2,2 milijarde EUR ali v povprečju 35 %
posojil za proizvodnjo električne energije.
V Španiji je banka leta 2006 namenila posojilo v
višini 450 milijonov EUR podjetju Iberdrola, ki je
vodilno svetovno podjetje na trgu vetrne energije.
To je največje posojilo, ki ga je EIB kdaj koli dala za
obnovljivo energijo, porabljeno pa je bilo za razvoj
31 vetrnih farm in dveh mini hidroelektrarna.
Sledeč naložbenim trendom je bilo za vetrno energijo v zadnjih nekaj letih namenjenih največ sredstev iz naslova financiranja obnovljive energije.
Kljub temu pa si je EIB zastavila cilj, da diverzificira
portfelj za obnovljivo energijo in prednost nameni
manj razvitim obnovljivim virom, kot so sončna
energija in zlasti biogoriva, ter novim obnovljivim
tehnologijam z dobrimi dolgoročnimi ekonomskimi obeti. Posojilo banke v višini 70 milijonov
EUR za Andasol9 v Španiji, ki je prva velika sončna
termoelektrarna v tržne namene v Evropski uniji,
pa kaže pravo pot naprej.

Energetska učinkovitost
EIB želi okrepiti prizadevanja za energetsko učinkovitost v vseh gospodarskih dejavnostih (industriji,
prometu, na stanovanjskem področju, v storitvah
itd.) Leta 2006 je namenila 317 milijonov EUR posojil za naložbe v energetsko učinkovitost v Evropski
uniji. Njeni prednostni področji sta soproizvodnja
toplote in elektrike ter omrežja daljinskega ogrevanja. Možne in zaželene so večje naložbe v varče-

9

Glejte poglavje “Okoljska trajnost”.
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vanje z energijo, zlasti v državah članicah, ki so se
EU pridružile leta 2004, v novih članicah Bolgariji
in Romuniji, pa tudi v sosednjih državah.
V Italiji je banka dala 120 milijonov EUR posojil za
IRIDE, upravo za električno energijo in plin, in sicer
za izboljšanje proizvodne zmogljivosti in namestitev elektronske opreme za daljinske meritve v
distribucijskem omrežju za električno energijo v
Torinu. Namen naložbe je povečati energetsko
učinkovitost in racionalno rabo energije ter zadostiti potrebam po domači elektriki na stroškovno
ugoden in okoljsko sprejemljiv način. Starejšo tehnologijo termoelektrarn na kurilno olje bo nadomestila čistejša in energetsko učinkovitejša sodobna
tehnologija na plin s kombiniranim ciklusom za proizvodnjo električne in toplotne energije za daljinsko
ogrevanje. Vgradnja digitalnih merilnikov spodbuja
upravljanje povpraševanja in učinkovitejše upravljanje sistemske obremenitve, oboje pa prispeva k
varčevanju z energijo in njeni racionalnejši rabi.

Raziskave, razvoj in inovacije ne področju
energije

10

 lejte poglavje “Podpora inovaciG
jam”.

Sredstva EIB za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) v energetskem sektorju so pomemben del
podpore, ki jo banka daje inovacijam10. Dobri primeri
za to so posojila, ki so bila v Nemčiji namenjena za
večje naložbene programe RRI na področju zmanj-

šanja izpustov in večje varnosti ter za razvoj osebnih
vozil na vodikov pogon. Pri RRI na področju energije
banka tesno sledi delu, ki ga izvajajo evropske tehnološke platforme, na primer tiste, ki se ukvarjajo z
vodikovimi in gorivnimi celicami ter s fotovoltažnimi
in termalnimi solarnimi tehnologijami.

Vseevropska energetska omrežja
Vseevropski energetski projekti se pripravljajo dolgo,
hkrati pa je dolga tudi priprava na njihovo izvajanje,
zato je neizogibno, da ritem naložb in financiranja
niha. Posojila EIB za energetska omrežja TEN so leta
2006 znašala 321 milijonov EUR, kar je sorazmerno
majhen znesek v primerjavi s prejšnjimi leti. Namenjena so bila plinskim in električnim projektom na
Irskem, v Združenem kraljestvu in v Grčiji.
Eden od dveh projektov, financiranih v Grčiji, je
prednostni energetski TEN, ki zadeva izgradnjo in
delovanje 85-kilometrskega plinovoda, ki povezuje
grški in turški nacionalni plinski sistem med krajem
Komotini v Grčiji in grško-turško mejo. Po tem plinovodu naj bi Grčija uvažala zemeljski plin z območja Kaspijskega jezera in virov na Bližnjem Vzhodu
preko Turčije, da bi lahko zadostila vedno večjemu
povpraševanju in izboljšala zanesljivost oskrbe.
Obenem pa plinovod zagotavlja zmogljivosti za
morebitni prihodnji tranzit na širši evropski trg prek
plinovodskih povezav do Italije in Balkana.
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Zunanja energetska zanesljivost in
gospodarski razvoj
EIB zunaj Evropske unije podpira njen cilj, da bi
oblkovala vseevropsko energetsko skupnost s
sosednjimi državami, v partnerskih državah pa
tudi naložbe, ki izboljšujejo zanesljivost dobav
energije Uniji. Banka razvija tudi nabor projektov
na področju podnebnih sprememb in prispeva k
izboljšanju dostopa prebivalstva, zlasti najrevnejših slojev, do sodobnih energetskih virov.
EIB je v letu 2006 zagotovila za okoli 1 milijardo EUR
posojil za energetske naložbe, od tega 594 milijonov EUR v Sredozemlju. Sredozemske partnerske
države11 se spopadajo s hudo energetsko stisko, ki
se bo v naslednjih letih še poglobila, saj se povpraševanje po energiji nenehno povečuje. Trenutno
16 milijonov prebivalcev, ki živijo v najmanj razvitih predelih sredozemske regije, še vedno nima
dostopa do elektrike.

termo- in hidroelektrarne ter izboljšala prenos
in distribucijo električne energije. V Gani je podprla izgradnjo plinovoda za prenos zemeljskega
plina iz Nigerije v Gano, Togo in Benin, v Maliju
pa rečno hidroelektrarno, ki bo izboljšala oskrbo
z električno energijo v tej državi, pa tudi v Mavretaniji in v Senegalu. V karibski državi Barbados je
EIB financirala izgradnjo vetrne farme, v pacifiški
državi Fidži pa izgradnjo hidroelektrarne. Pomemben del projektov na področju obnovljive energije, ki jih je v zadnjih letih financirala banka, je
bil umeščen zunaj EU.
V skladu z novim prednostnim ciljem na področju
energije bo banka posebno pozornost namenjala
projektom zunaj Unije, ki izboljšujejo zanesljivost
oskrbe v Evropsko unijo, kot so izgradnja plinovodov in terminalov za utekočinjen zemeljski plin
(LNG) za dobavljanje energije v Evropo.

Evro-sredozemsko partnerstvo ima enake energetske cilje kot sama EU: zagotovitev zanesljive
oskrbe z električno energijo, konkurenčno energetsko industrijo in večjo energetsko učinkovitost,
pri tem pa ohranitev okolju prijaznih pogojev. V
podporo teh ciljev se posojila EIB v okviru Sklada za
evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP)
osredotočajo predvsem na izgradnjo in obnovo
nacionalne in regionalne energetske infrastrukture in boljše povezovanje evro-sredozemskih
trgov z energijo, kar izboljšuje zanesljivost oskrbe
z energijo za vse države v tem območju. Od leta
2002 je FEMIP sklenil 20 posojilnih pogodb za
energetske projekte v sredozemskih partnerskih
državah v višini 2,8 milijarde EUR oziroma 42 %
vseh posojil FEMIP-a.
Naložbe v energetiko so imele pomembno vlogo
tudi v afriških, karibskih in pacifiških državah, ki
so v letu 2006 od EIB prejele za 185 milijonov
EUR posojil. V Kamerunu je banka financirala AES
Sonelove programe poprivatizacijskih naložb v

11

Glejte poglavje “Sosede na jugu in vzhodu”.
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Od vseh držav zunaj Evropske unije, v katerih deluje EIB, so ji najbližje države v pristopu in
države kandidatke ter države zahodnega Balkana, ki lahko v nadaljnjem razvoju postanejo
države kandidatke. Bolgarija in Romunija, ki sta bili leta 2006 še zmeraj državi v pristopu,
sta se Evropski uniji pridružili 1. januarja 2007.

nih skupnosti. Skupni obseg posojil v Bolgariji
je v predpristopnem obdobju znašal 467 milijonov EUR.

EIB in Bolgarija sta
5. oktobra 2006
podpisali sporazum
o sodelovanju

Bolgarija
V letih pred pristopom k EU je posojilna dejavnost EIB v Bolgariji pokrivala vse ključne sektorje
od osnovne infrastrukture do proizvodnje in
storitev, vključujoč podporo, namenjeno malim
in srednje velikim podjetjem ter občinam, ki je
potekala preko bolgarskih finančnih institucij. EIB
je leta 2006 bankama HVB Bank Biochim in DSK
Bank odobrila kreditni liniji po 30 milijonov EUR
za financiranje manjših naložb podjetij in lokal-

Države širitvenega območja
Posojila, dana v letu 2006
(v milijonih)

Skupaj
Turčija

1 827

Romunija

679

Hrvaška

270

Bolgarija

60

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Zahodni Balkan
Države širitvenega območja

10
403
3 248

EIB je v letu 2006 z Bolgarijo podpisala sporazum o soglasju, po katerem naj bi posojila banke
v obdobju 2007–2013 znašala okrog 500 do
700 milijonov EUR na leto, namenjena pa bodo
prednostnim naložbam bolgarske vlade. Sodelovanje se bo osredotočalo na izboljšanje in
posodabljanje osnovne prometne in okoljske
infrastrukture v državi (v povezavi z nepovratnimi
sredstvi EU in drugimi viri), zagotavljanje tehnične
podpore ter strokovnega znanja v izbranih projektih v okviru kohezijskega sklada in strukturnih
skladov EU, opredeljenih v državnem akcijskem
načrtu JASPERS, ter na pomoč bolgarski vladi pri
izvajanju državnega programa javno-zasebnega
partnerstva.

Romunija
Posojila EIB so v Romuniji v letu 2006 znašala
679 milijonov EUR. V tej državi ima prometni
sektor že po tradiciji pomembno vlogo, zato so
bila posojila v letu 2006 namenjena sedanjemu
programu sanacije cest in posodobitvi podzemne železnice v Bukarešti. EIB daje prednost
tudi podpori za naložbe malih in srednje velikih
podjetij ter občinske projekte, pomembno pa se
osredotoča tudi na projekte v vodnem sektorju.
Izgradnji nove čistilne naprave v Bukarešti je bilo
namenjeno posojilo v višini 25 milijonov EUR,
sanaciji komunalnega kanalizacijskega sistema
41,5 milijona EUR, izboljšanju storitev oskrbe s
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Forum EIB 2006:
Jugovzhodna Evropa –
prebujajoča se regija
Vsakoletni Forum EIB je mesto aktualnih razprav in posvetovanj
med funkcionarji in strokovnjaki EIB ter njenimi visokimi političnimi, akademskimi in poslovnimi partnerji. Oktobra 2006 se
je na povabilo EIB v Atenah zbralo kar 600 udeležencev, ki so
govorili o načini, kako okrepiti politično in gospodarsko povezovanje v jugovzhodni Evropi, da bi ta lahko bila deležna stabilnosti in rasti ter demokracije in blaginje.
Udeleženci foruma so razpravljali o možnostih, da bi Evropska
unija temu procesu dala nov polet, ter o vlogi političnih vodij
in poslovnih skupnosti v regiji, ki bi lahko olajšali in usmerjali
regionalno sodelovanje in evropsko povezovanje. Ker so za
gospodarsko dinamiko obravnavane regije ključnega pomena
trgovina in infrastrukturna omrežja, so govorniki poudarili vlogo
javnega in zasebnega sektorja za pospeševanje infrastrukturnih
projektov, spodbujanje čezmejnih naložb in razvoj storitev, kar
vključuje tudi dostop do financ za javni sektor in samostojne
podjetnike (več podrobnosti o zborniku je v informativnem biltenu banke ‘EIB-Information’ št. 125 ali na njenem spletišču).
Kot nadaljevanje forumov, ki so bili posvečeni okoljski trajnosti (Dublin, 2003), naložbam v novih državah članicah (Varšava,
2004), lizbonski strategiji (Helsinki, 2005) in atenskega foruma o
jugovzhodni Evropi v letu 2006, bo naslednji forum EIB potekal
septembra 2007 v Sloveniji, osredotočal pa se bo na naložbe v
energijo ter soočanje s podnebnimi spremembami.
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pitno vodo pa 29,5 milijona EUR. Projekt je del
programa za infrastrukturni razvoj malih in srednje velikih mest (SAMTID). SAMTID spodbuja
manjše občine v istem okrožju, da se povežejo ter
prenesejo obratovanje in upravljanje infrastrukture na regijska podjetja. Izboljšal bo delovanje
služb za oskrbo z vodo, znižal stroške ter zmanjšal iztekanje vode z zamenjavo omrežnih cevi
in starih črpalk ter namestitvijo vodnih števcev.
Posojilo EIB dopolnjujejo nepovratna sredstva iz
programa PHARE.
Med Forumom EIB, ki je potekal v Atenah oktobra 2006 (glejte okvir), je banka z Romunijo podpisala podoben okvirni sporazum kot z Bolgarijo.
Obseg posojil v Romuniji bi lahko v naslednjih
letih dosegel 1 milijardo EUR na leto, pri čemer
bo imela banka med drugim nalogo, da pomaga
zagotoviti učinkovito in gospodarno izvajanje
projektov. Sedanje strukturne reforme in močnejša prisotnost banke zaradi predstavništva EIB
in JASPERS v državi, ki naj bi se odprlo na začetku
leta 2007, bodo po pričakovanjih še izboljšali sodelovanje. Banka naj bi prav tako povečala financiranje naložb v zasebnem sektorju, ki jih spodbujajo
makroekonomska stabilnost in stalni močni pritoki neposrednih tujih naložb.

Hrvaška in Turčija, s katerima pristopna pogajanja
že potekajo, sta državi pristopnici. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, s katero se pogajanja še niso začela, pa je država kandidatka. Za
te države in države zahodnega Balkana (Albanijo,
Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo in Kosovo)
je EIB sprejela predpristopni mandat EU za posojila do 8,7 milijarde EUR v obdobju 2007–2013.
EIB bo proučila tudi možnosti, da višino posojil iz
tega mandata dopolni s posojili, ki bi jih odobrila
na lastno tveganje.

Hrvaška
V podporo hrvaški prošnji za članstvo v EU banka
v tej državi s posojili financira projekte, ki ji bodo
pomagali izpolniti pristopne kriterije in se hitro
vključiti v Evropsko unijo. Od leta 2001 so posojila EIB Hrvaški presegla 900 milijonov EUR. Tradicionalno se osredotočajo na izgradnjo in sanacijo
infrastrukture, še zlasti prometnega omrežja. To
velja tudi za leto 2006, ko je EIB za prometno infrastrukturo, vključno z izgradnjo zadnjega odseka
avtoceste Reka–Zagreb, ki je bil manjkajoči člen
v vseevropskem koridorju od madžarske meje
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preko Hrvaške do slovenske meje, namenila rekordnih 270 milijonov EUR posojil. V naslednjih letih
namerava posojila Hrvaški razširiti na področje
okolja in človeškega kapitala, pri tem pa bo tesno
sodelovala s Komisijo in instrumentom EU za predpristopno pomoč.

Turčija
Leto 2006 je bilo pomembno tudi za dejavnosti
EIB v Turčiji. V luči rastočih naložb, ki jih spodbuja začetek pristopnih pogajanj z EU, je posojilna dejavnost EIB v Turčiji v letu 2006 dosegla
1,8 milijarde EUR, kar je približno 50 odstotkov
več kot v prejšnjem letu. EIB je partner za turške
in tuje industrijske naložbenike, v sodelovanju z
razširjeno mrežo lokalnih bank pa podpira tudi
živahen sektor malih in srednje velikih podjetij.
Hkrati podpira velike industrijske naložbe, saj je
175 milijonov EUR dodelila podjetju Turk Otomobil Fabrikasi za razvoj in proizvodnjo gospodarskih vozil za evropski trg v skupnem projektu s
PSA Peugeot Citroën in Fiat.
Močne trgovske vezi in učinkovita infrastruktura,
vključno s prometnimi koridorji, bodo državi
pomagali doseči blaginjo in ji olajšali pot v EU. V
tem duhu je bil velik delež posojil banke namenjen
naložbam v komunikacije, kot so izgradnja hitre
železnice med Istanbulom in Ankaro, obnova in
razširitev letalske flote Turkish Airlines ter mobilno
telefonsko omrežje Vodafone-Turčija.
Pomembno področje delovanja banke je tudi
izboljšanje mestnega prometnega sistema v Istanbulu. V letu 2006 je EIB zagotovila posojilo v višini
400 milijonov EUR za nakup železniškega voznega
parka za proge, ki povezujejo evropski del mesta
s primestjem Gedze na azijski strani bosporskega
tunela. Že sama izgradnja tunela je bila financirana
s posojilom v višini 650 milijonov EUR. Banka je s
50 milijoni EUR financirala tudi nakup dveh hitrih
trajektov za prevoze v Bosporski ožini z zmoglji-

vostjo okrog 1 200 potnikov in več kot 200 avtomobilov.
Kot država pristopnica bo Turčija deležna proračunskih sredstev EU iz novega instrumenta EU za
predpristopno pomoč (IPA) 2007–2013. Pri opredeljevanju prihodnjih prednostnih naložb v skladu
z državnimi razvojnimi načrti in prednostnimi
področji EU banka tesno sodeluje z Evropsko
komisijo in turškimi oblastmi, v bližnji prihodnosti pa namerava odpreti še novi predstavništvi v
Ankari in Istanbulu.

Zahodni Balkan
Tudi v državah zahodnega Balkana EIB s svojim
financiranjem spodbuja vključevanje v Evropsko
unijo. Na splošno to pomeni, da podpora Evropske
unije in EIB pomaga pospeševati politične in gospodarske reforme ter spodbuja družbeno spravo v
regiji. Uspeh tega procesa je nujen za države v regiji
in tudi za Evropsko unijo kot celoto. V letu 2006 je
EIB za projekte na zahodnem Balkanu namenila
posojila v skupnem obsegu 412,5 milijonov, kar je
več, kot je kdaj koli prej namenila za to regijo. Skupni obseg posojil od leta 1995 je do konca leta 2006
dosegel 2,1 milijarde EUR.
Banka je sredstva še naprej usmerjala v različne,
razmeroma nove sektorje, kot sta zdravstvo in izobraževanje. Albaniji je namenila posojilo v višini
12,5 milijona EUR za šolsko reformo, v Srbiji pa je
bilo posojilo v višini 80 milijonov EUR porabljeno
za posodobitev kliničnih centrov. Poleg tega je
še razširila svojo posojilno dejavnost v korist projektov, ki izboljšujejo okolje in kakovost življenja
v regiji, na primer s posojilom v višini 5 milijonov
EUR za posodobitev komunalne vodovodne in
sanitarne infrastrukture v Črni gori.
Posojilna dejavnost na zahodnem Balkanu se je
še naprej osredotočala predvsem na posodobitev
infrastrukturnih omrežij s poudarkom na spodbu-
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janju regionalnega povezovanja ter odpravljanju
ozkih grl v cestnem, železniškem in energetskem
sistemu. V letu 2006 je banka financirala sanacijo
cest v Republiki Srpski ter Bosni in Hercegovini,
popravila cest in mostov v Srbiji in Črni gori, izgradnjo novega trajektnega potniškega terminala v
pristanišču Durrës v Albaniji in sanacijo nekaterih
odsekov srbskega železniškega omrežja, kjer je
bilo to nujno potrebno za odpravo ozkih grl v sistemu, kar je še toliko pomembnejši projekt glede
na dejstvo, da ti odseki ležijo na prednostnem
vseevropskem koridorju. Del istega projekta, in
sicer nakup železniškega voznega parka za Srbske železnice, je financirala Evropska banka za
obnovo in razvoj.
Kreditne linije lokalnim bankam za podporo
naložb MSP in manjših občinskih programov so v
letu 2006 znašale 145 milijonov EUR.
EIB sofinancira pomembne projekte v regiji skupaj
z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami,
zlasti z EBRD, Svetovno banko in Razvojno banko
Sveta Evrope, ter skupaj z dvostranskimi donatorji.
Sodeluje tudi pri pripravi in sofinanciranju projektov, v katerih je s svojim proračunskim prispevkom
udeležena EU, hkrati pa tesno sodeluje z Evropsko komisijo in Evropsko agencijo za obnovo, in
sicer preko novega instrumenta za predpristopno
pomoč (IPA).
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Sosede na jugu in vzhodu
Evropska sosedska politika je gonilna sila za dejavnosti EIB v državah, ki z Evropo mejijo na
jugu in vzhodu. Kako pomembne so te države za Evropsko unijo, je jasno pokazala odločba
Sveta iz leta 2006, ki je banki za obdobje 2007–2013 podelila nov posojilni mandat v višini
do 12,4 milijarde EUR za sosede Evropske unije, kar je največji mandat za posojila zunaj
Unije in dejansko podvaja dejavnosti EIB v sredozemskih partnerskih državah (brez Turčije)
ter šestkratno povečuje možnosti za posojila v sosedskih državah na vzhodu.

FEMIP za Sredozemlje
Kot del barcelonskega procesa, v zadnjem času pa
tudi evropske sosedske politike, FEMIP (Sklad za
evro-sredozemske naložbe in partnerstvo) spodbuja ekonomski razvoj in družbeno posodobitev
v sredozemskih partnerskih državah ter podpira
boljše regionalno povezovanje, predvsem v pričakovanju postopne vzpostavitve območja proste trgovine z EU do leta 2010. V okviru FEMIP-a
je banki na voljo široka paleta instrumentov, s
katerimi pomaga gospodarskemu razvoju v sredozemskih partnerskih državah. EIB je postala
glavni finančni partner sredozemske regije, saj je v
obdobju od leta 2002 do 2006 zagotovila finančna
sredstva v višini več kot 11 milijard EUR, od tega
1,4 milijarde EUR v letu 2006.
FEMIP se v svojih dejavnostih osredotoča na
pomoč zasebnemu sektorju in na ustvarjanje
naložbam prijaznega okolja, zlasti s financiranjem
infrastrukture za gospodarski razvoj. Poleg tega
izvaja politiko okrepljenega dialoga z vsemi, ki
sodelujejo v evro-sredozemskem partnerstvu na
institucionalni ravni, pa tudi s predstavniki zasebnega sektorja in civilne družbe.

Pomoč zasebnemu sektorju v letu 2006
Primer takega financiranja je posojilo v znesku
200 milijonov EUR, ki ga je banka v Egiptu odobrila za tovarno metanola svetovnih razsežnosti.
Projekt zajema projektiranje, gradnjo in obrato-

Sredozemske države
Posojila, dana v letu 2006
(v milijonih)

Sredstva
Skupaj lastna proračunska
Egipt

550

550

-

Maroko

290

280

10

Izrael

275

275

-

Tunizija

154

154

-

Sirija

45

45

-

Regija

40

-

40

1 354 1 304

50

Sredozemske države

vanje tovarne, ki bo proizvedla okrog 1,3 milijona
ton metanola na leto, večinoma za izvoz. Kolikor
se bo razvilo povpraševanje doma, bo metanol
na voljo tudi egiptovski industriji. Po odkritju
pomembnih zalog zemeljskega plina v Egiptu v
90-ih letih prejšnjega stoletja si je egiptovska vlada
zastavila strateški cilj, da bo spodbujala izkoriščanje tega naravnega vira kot goriva za domači trg,
polproizvoda v petrokemični industriji in izvozne
surovine.
V središču FEMIP-ove dejavnosti v zasebnem sektorju v letu 2006 je bila kreditna linija za finančne
posrednike in naložbe v tvegani kapital v skladih,
ki delujejo v sredozemskih partnerskih državah,
v skupni višini 165 milijonov EUR. Kreditne linije,
dodeljene posredniškim bankam, so namenjene
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Letno poročilo sklada
FEMIP

nadaljnjemu posojanju lokalnim
malim in srednje velikim podjetjem, ki so tako kot povsod drugod
tudi v Sredozemlju pomemben
steber gospodarstva. EIB je po desetletni odsotnosti obnovila svojo dejavnost v Izraelu, kjer je banki
Bank Hapoalim namenila posojilo v višini 75 milijonov EUR za pomoč MSP v industrijskem, storitvenem, zdravstvenem in izobraževalnem sektorju.
Učinkovit instrument za spodbujanje zasebnega
sektorja je tudi tvegani kapital FEMIP-a. V letu
2006 je EIB vložila 10 milijonov EUR v vsakega od
naslednjih štirih regionalnih večsektorskih skladov: sklad Euromena s sedežem v Bejrutu, zasebni
delniški sklad Magreb II, ki posluje v notranjosti
regije, sklad Euromed, ki deluje iz Italije in sklad

SGAM Al Kantara, prvi takšen sklad, ki ga podpira
skupina Societé Générale. Banka je 8,5 milijona
EUR vložila tudi v sklad Horus Food&Agribusiness,
ki se specializira na živilskopredelovalno panogo
v Egiptu.
Viri tveganega kapitala so bili uporabljeni tudi za
posojilo EIB, namenjeno mikrokreditom v Sredozemlju. Posojilojemalec je bila nevladna organizacija Enda inter-arabe v Tuniziji, ki od leta 1995
zagotavlja mikrokredite približno 30 000 mikropodjetnikom, od katerih jih je več kot 85 odstotkov
podjetnic. FEMIP želi s tem financiranjem okrepiti
kapital organizacije Enda inter-arabe in ji omogočiti, da razširi svojo dejavnost v najmanj razvite regije v državi. Posojilo EIB spremlja tehnična
pomoč, financirana iz proračunskih virov EU.

Energija in okolje
Osredotočenost FEMIP-a na energetski sektor v
Sredozemlju je tesno povezana s prednostnimi
področji EU: trajnostnim energetskim razvojem,
konkurenčnostjo in zanesljivostjo oskrbe z energijo. V letu 2006 je banka namenila za 600 milijonov EUR posojil projektom na področju energije
v Egiptu, Maroku in Tuniziji, kar je skupaj predstavljalo 44 % vseh posojil v Sredozemlju.
V Tuniziji je EIB namenila 144 milijonov EUR posojil
za izgradnjo kombinirane plinsko-parne elektrarne
v Ghannouchu. Naložba bo državi pomagala zadovoljiti vedno večje potrebe po električni energiji,
hkrati pa bo izboljšala privlačnost Tunizije kot kraja,
kjer je vredno vlagati v industrijske dejavnosti in
storitve, zlasti v turizem. S posojilom v vrednosti
260 milijonov EUR sta bili financirani še dve elektrarni s kombiniranim ciklom v Egiptu, ki bosta električno energijo proizvajali po konkurenčnih cenah
in z omejenim okoljskim vplivom.
Da bi razširili obseg prihodnjih naložb v sektor
trajnostne energije, so v pripravi tri študije, ki jih
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financira skrbniški sklad FEMIP. Prva obravnava
obnovljivo energijo v sredozemskih partnerskih državah in se izvaja v sodelovanju z “Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie”
(ADEME) in “Agence Française de Développement”
(AFD). Druga proučuje možnosti za financiranje in
kreditiranje na področju izpustov CO2 v sredozemski regiji, s čimer želi določiti prednostne sektorje
in ustvariti nabor projektov, ki bi jih EIB lahko podprla v naslednjih letih. Začela pa se je tudi študija,
namenjena ovrednotenju potenciala za okoljsko
trajnostno proizvodnjo biogoriv v državah FEMIPa, za kar so v zdajšnjem času na voljo le razdrobljene informacije.

Tuniziji. V Maroku je bilo posojilo v višini 40 milijonov EUR namenjeno za sanacijo in razširitev sanitarne ureditve v mestnih središčih porečja Wadi
Sebou med Tazo na vzhodu in Khenitro na obali
Atlantskega oceana. Posojilo je namenjeno za
omrežje zbiranja odpadnih voda in odvodnjavanja
padavinskih voda ter izgradnjo čistilne naprave.
Zaradi pomembnega okoljskega vpliva je projekt deležen še subvencionirane obrestne mere
iz proračunskih virov EU. Tehnična pomoč FEMIP
v višini 4 milijonov EUR pa je bila dodeljena enoti
za vodenje projekta in dejavnostim, namenjenim povečanju posojilojemalčeve institucionalne
usposobljenosti.

Posojila EIB za okoljevarstvene projekte v Sredozemlju so v letu 2006 znašala 325 milijonov EUR.
Finančna sredstva, namenjena najnujnejšim okoljskim potrebam, so se osredotočala na vodni sektor in sanitarno ureditev v Izraelu, Maroku, Siriji in

Evropska komisija trenutno razvija dolgoročen in
obsežen program odpravljanja onesnaženosti v
Sredozemlju. Pobuda, poimenovana Obzorje 2020
(Horizon 2020), temelji na koaliciji partnerjev, med
drugim tudi EIB. V okviru FEMIP-a se bo banka

Zasedanje ministrov
FEMIP-a v Tunisu
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osredotočila na zmanjševanje najpomembnejših
virov onesnaževanja in bo v tesnem sodelovanju
z drugimi večstranskimi bankami in Generalnim
direktoratom za okolje pri Evropski komisiji pripravila nabor investicijskih projektov, ki bi lahko
bili zanimivi za banke.

Pomoč Libanonu
Ob priložnosti mednarodne donatorske konference, ki je potekala januarja 2007 v Parizu, se je EIB
zavezala, da bo podprla načrt okrevanja, obnove in
reform, ki ga je pripravila libanonska vlada, ter mu
v naslednjih šestih letih namenila 960 milijonov
EUR za ključne projekte iz programa javnih naložb,
kakor tudi za naložbe v zasebnem sektorju. Kot
dolgoletni partner Libanona bo banka še naprej
pomagala infrastrukturnim projektom (predvsem
na področju prometa in infrastrukture) ter zagotovila nova finančna sredstva za podporo malih
in srednje velikih podjetij, katerih dejavnosti je
zmotil nedavni spor, ter tako spodbudila panožne
reforme (še posebej sektor električne energije), in
podprla naložbe v zasebnem sektorju. Poleg tega
bodo nepovratna sredstva iz programa tehnične
pomoči namenjena tudi za pripravo in izvedbo
projektov ter proces privatizacije.

Izvedba novega mandata za FEMIP

dajala usmeritve ministrom o posebnih vprašanjih, kot sta sektorska analiza ali opredelitev novih
instrumentov financiranja, ter sprejemala letno
poročilo FEMIP-a. In končno se bodo na konferencah FEMIP-a zbirali predstavniki zasebnega in
javnega sektorja, akademiki in drugi deležniki ter
razpravljali o temah, ki jih bo določil svet ministrov. Leta 2006 je v Maroku potekala konferenca
o potrebnih naložbah v prometne sisteme v sredozemski regiji.

Rusija in druge sosede na vzhodu
EIB deluje v Sredozemlju že kakšnih trideset let,
prvo posojilo Rusiji pa sega šele v leta 2003. Tudi
mandati, ki urejajo delovanje EIB na vzhodu, omogočajo razmeroma nizke zneske v primerjavi s
tistimi v Sredozemlju. Vzporedno z vedno večjim
zanimanjem EU za ta del sveta se povečuje tudi
obseg mandatov, ki se je z začetnih 100 milijonov EUR, kolikor jih je Rusija prejela v letu 2001,
povečal na 500 milijonov EUR, namenjenih Rusiji,
Belorusiji, Moldaviji in Ukrajini do januarja 2007, pa
vse do 3,7 milijarde EUR, predvidenih za te države
in južni Kavkaz v obdobju 2007–2013.

Čeprav vloga EIB v Sredozemlju temelji na zagotavljanju finančne podpore, evro-sredozemsko
partnerstvo nujno pomeni tudi dialog o pomembnih usmeritvah z deležniki: udeleženimi državami,
zasebnim sektorjem in civilno družbo.

Prvi mandat EIB (100 milijonov EUR) se je predvsem osredotočal na okoljske projekte v predelu
Rusije ob Baltskem morju. Rezultat tega so bili
trije posli v skupni vrednosti 85 milijonov EUR,
ki jih je banka financirala skupaj z EBRD in NIB,
namenjeni pa so bili vodnim projektom v območju St. Peterburga.

Novi mandat naj bi okrepil partnerstvo in medsebojno delovanje na treh ravneh. Predstavniki
vlad bodo na zasedanjih sveta ministrov FEMIPa oblikovali strateške usmeritve na visoki ravni.
Prvo takšno ministrsko srečanje v okviru novega
mandata bo potekalo maja 2007 na Cipru. Na bolj
praktični ravni bosta odbor predstavnikov EU in
sredozemskih partnerskih držav ter Evropska
komisija redno razpravljala o strategiji FEMIP-a,

Drugi mandat (500 milijonov EUR) je bil namenjen
financiranju okoljskih projektov v Rusiji, Ukrajini,
Moldaviji in Belorusiji, ki so posebnega pomena
za EU, ter projektov prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture, ki zajemajo
prednostna vseevropska omrežja in imajo čezmejni pomen za državo članico EU. V letu 2006
je banka v Ukrajini odobrila prvo posojilo v višini
200 milijonov za sanacijo končnega odseka avto-

Poročilo o dejavnosti 2006

47

Skupina EIB

Sosede na jugu in vzhodu

ceste M-06 med Kijevim in Brodyjem, ki poteka
po III. in IV. vseevropskem koridorju. Projekt bo
sofinancirala EBRD.
Da bi lahko EIB v okviru svojega mandata delovala v posameznih državah, mora z njimi skleniti
okvirne sporazume. Prej so taki sporazumi obstajali samo z Rusijo in Ukrajino, v letu 2006 pa je EIB
podpisala sporazum tudi z Moldavijo, s čimer je
zaorala ledino za svoje prihodnje dejavnosti v tej
državi. Za bankino posojilno dejavnost v vzhodnih
sosedskih državah pa je bil koristen tudi podpis
sporazuma o soglasju med Evropsko komisijo,
EIB in EBRD 15. decembra 2006, ki bo utrdil tesno
sodelovanje s temi državami.
Naložbe v Rusiji, Ukrajini in Moldaviji ter Armeniji,
Azerbajdžanu in Gruziji na južnem Kavkazu bodo
v obdobju 2007–2013 usmerjene v sektorje, ki so
jih zajemali tudi prejšnji mandati, vendar bodo
prednost ponovno dobili projekti v energetskem
sektorju, zlasti strateška preskrba z energijo in
prometni projekti.

EIB, EBRD in
Evropska komisija
združujejo moči v
vzhodni Evropi, na
južnem Kavkazu,
v Rusiji in osrednji
Aziji
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Podpiranje partnerskih držav
EIB financira naložbe v afriških, karibskih in pacifiških (AKP) ter azijskih in latinskoameriških državah (ALA). Posojilno dejavnost izvaja v okviru mandata Evropske unije, vendar
se značilnosti mandatov v državah AKP in ALA precej razlikujejo. V državah AKP pomaga
uresničevati razvojno politiko EU, medtem ko se v državah ALA osredotoča na gospodarsko sodelovanje med Unijo in partnerskimi državami.

Afriške, karibske in pacifiške države ter Južna Afrika
Posojila, dana v letu 2006
(v milijonih)

Sredstva
Skupaj lastna proračunska
Afrika

564

133

431

Zahod

218

115

103

Jug in Indijski ocean

146

18

128

Osrednja in ekvatorska Afrika

101

-

101

Vzhod

56

-

56

Večregijska posojila

43

-

43

Karibske države

41

10

31

Pacifiške države

37

25

13

-

-

-

Večregijska posojila

103

-

103

AKP-ČDO

745

167

578

80

80

-

Čezmorske države in ozemlja (ČDO)

Južna Afrika

EIB v državah AKP

12

 ključno s posojili v višini 8,5 miV
lijona EUR, za katere so bile
pogodbe sklenjene na podlagi
konvencije iz Loméja.

Osnova za bankine dejavnosti v državah AKP je
Sporazum o partnerstvu iz Cotonouja, podpisan
med Evropsko unijo in 79 državami AKP. Osrednji
cilj sporazuma iz Cotonouja, ki je nasledil predhodni konvenciji iz Yaoundéja in Loméja, je znižanje
in odprava revščine ter vključitev gospodarstev
AKP v svetovno gospodarstvo. V obdobju 2003–
2007 lahko EIB odobri do 1,7 milijarde EUR posojil iz lastnih sredstev in dodatni 2 milijardi EUR iz
investicijskega sklada (Investment Facility, IF), to je
obnovljivega sklada, ki se financira iz Evropskega
razvojnega sklada in ga upravlja EIB. Investicijski

sklad je bil ustanovljen v podporo naložbam v
zasebna podjetja in tržno usmerjena javna podjetja na prometnem, vodnem, energetskem in
telekomunikacijskem področju, in sicer za naložbe
v infrastrukturo, ki je predpogoj za razvoj zasebnega sektorja. Projekti s pomembno okoljsko in/
ali družbeno sestavino ali projekti javnega sektorja v državah, ki izvajajo programe gospodarske
prilagoditve, so ponavadi upravičeni do subvencionirane obrestne mere. Posojilna dejavnost EIB
v Južni Afriki spada v poseben mandat, v okviru
katerega so bila v letih 2000–2006 odobrena posojila v skupnem znesku do 825 milijonov EUR.
Posojila EIB v državah AKP so v letu 2006 znašala
745 milijonov EUR (v primerjavi s 537 milijoni EUR
v letu 2005), od tega 578 milijonov EUR iz sredstev
Evropskega razvojnega sklada12 in 167 milijonov
EUR iz bankinih lastnih virov. Investicijski sklad se
je zelo izkazal v dejavnostih v okviru sporazuma iz
Cotonouja, saj je od leta 2003 financiral za skoraj
1 400 milijonov EUR poslov. Do zdaj se je osredotočal predvsem na projekte, ki jih podpira zasebni
sektor in so konec leta 2006 predstavljali 81 % njegovega portfelja. Sektorsko gledano se 53 % portfelja investicijskega sklada usmerja na finančne
storitve – kjer je doslej uspešno razvijal bankine
dejavnosti mikrofinanciranja v državah AKP in predvsem v podsaharski Afriki – 20 % so industrijske
naložbe (vključno z naložbami v rudarstvo). Preostalih 26 % so naložbe v osnovno infrastrukturo
(energetiko, vodo, promet in telekomunikacije).
Posojila iz bankinih lastnih sredstev so konec leta
2006 znašala 386 milijonov EUR, od česar jih je bila
več kot polovica namenjenih za projekte v zasebnem sektorju. Industrija (vključno z rudarstvom) in
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Letno poročilo
Investicijskega sklada
po sporazumu iz
Cotonouja

osnovna infrastruktura sta skupaj predstavljali 65
odstotkov posojil iz bankinih lastnih sredstev.

trgov in financiranju manjših podjetij,
vključno z mikropodjetji.

Varstvo okolja ima pomembno vlogo v državah
AKP, zlasti projekti na področju vode in sanitarne
ureditve (glejte okvir o preskrbi z vodo v Mozambiku), pa tudi vlaganj v obnovljivo energijo. V letu
2006 je banka odobrila posojilo iz lastnih sredstev
v višini 9,75 milijona EUR podjetju Barbados Light
and Power Company za projekt vetrne elektrarne, ki
nadomešča uporabo dragih fosilnih goriv in zmanjšuje izpuste v ozračje. Iz okoljskih razlogov je bilo
posojilo deležno tudi subvencionirane obrestne
mere. Naložba je financirana s sredstvi iz sklada
finančne pomoči za podnebne spremembe EIB (Climate Change Financing Facility), verjetno pa se bo
lahko tudi registrirala kot čisti razvojni mehanizem
iz Kjotskega protokola. Nosilec projekta je zaprosil
tudi za podporo iz sklada tehnične pomoči za podnebne spremembe (Climate Change Technical Assistance Facility), da bi z njo pospešil pridobitev take
registracije. EIB je posojilo v višini 24,5 milijona EUR
namenila še za izgradnjo hidroelektrarne v Fidžiju.

V letu 2006 je banka preko svojega investicijskega
sklada odobrila posojilo za razvoj First Bank of
Nigeria (FBN), ene največjih bank v državi, ki je
začela z daljnosežnim programom posodobitve.
Zahvaljujoč svojemu edinstvenemu položaju in
načrtovani združitvi z banko Ecobank bo imela
FBN ključno vlogo v finančnem poglabljanju in
gospodarskem povezovanju v zahodni Afriki.
Svojo regionalno mrežo bo uporabila za izboljšanje storitev, namenjenih fizičnim in pravnim osebam. Posojilo daje FBN dostop do vira stabilnega
dolgoročnega financiranja, s katerim bo lahko uresničila svoje strategije. Z zagotovitvijo dodatnega
kapitala (tier II capital) investicijski sklad EIB deluje
kot katalizator, ki lahko okrepi pritok sredstev iz
zasebnega sektorja v FBN ter tako izboljša razpršenost njenih virov financiranja.

V letu 2006 je bankino dejavnost v Južni Afriki omejeval neizbežni iztek sedanjega mandata konec
leta 2006 ter iz tega izhajajoča omejena razpoložljivost sredstev. EIB je iz lastnih sredstev posodila
80 milijonov EUR podjetju ESKOM Holdings Ltd za
izgradnjo novega povezovalnega visokonapetostnega daljnovoda med Johannesburgom in Cape
Townom. ESKOM je javno elektropodjetje, ki je v
celoti v državni lasti. V okviru mandata 2002–2006
je banka sredstva namenila za MSP (260 milijonov
EUR), naložbe v varstvo okolja (245 milijonov EUR)
in energijo (130 milijonov EUR).

Finančne storitve
Posli v finančnem sektorju, še zlasti usmerjanje sredstev preko lokalnih finančnih institucij in zasebnih
delniških skladov, na splošno služijo dvojnemu
namenu, in sicer podpori razvoja lokalnih finančnih

EIB je 5 milijonov USD prispevala tudi v sklad
za mala in srednje velika podjetja Business Partners International Kenya (BPI-K). BPI-K je kenijska komanditna družba, ki vlaga v mlada srednje
velika podjetja. Sklad podpirata tudi IFC in Business Partners International, podružnica Business
Partners Ltd., ki se v Južni Afriki specializira za MSP.
Skladu bosta v korist tudi podpora in udeležba
regionalnega predstavništva EIB v Nairobiju.

Tesno sodelovanje z Evropsko komisijo
Združevanje strokovnega znanja in finančnih virov
EIB in Evropske komisije se izkazuje za zelo učinkovito. V letu 2006 sta ti instituciji podpisali sporazum
o soglasju, s katerim sta oblikovali skrbniški sklad
za podporo regionalne infrastrukture v Afriki. Preko
sklada, ki bo odprt tudi za prispevke držav članic,
bo Evropska komisija na začetku dodelila 60 milijonov EUR nepovratnih sredstev, ki bodo v obliki
subvencionirane obrestne mere spremljala posojila EIB v obsegu približno 260 milijonov EUR.
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Varna voda za revne prebivalce Maputa v
Mozambiku
EIB je v letu 2006 namenila 31 milijonov EUR posojil za izboljšanje in razširitev vodovodnega
sistema v Maputu v Mozambiku. Nosilec projekta, vodovodno podjetje iz Maputa, oskrbuje
širše maputsko območje z 1,7 milijona prebivalcev. Polovica prebivalstva v tem območju živi
v popolni revščini in samo 40 odstotkov jih ima dostop do primerne pitne vode. Projekt EIB je
pomembno povečal delež prebivalcev z dostopom do varne pitne vode, s čimer je prispeval
k doseganju mozambiških razvojnih ciljev tisočletja na področju vode, zdravja in odpravljanja revščine, kar je osrednjega pomena za strategijo zmanjševanja revščine v državi. Sedmi
razvojni cilj tisočletja OZN – zagotovitev okoljske trajnosti – vključuje podcilje, med drugim
prepolovitev deleža ljudi, ki nimajo trajnega dostopa do varne pitne vode in izboljšane sanitarne ureditve.
Vodni projekt v Maputu ima pet posebnih ciljev, in sicer povečanje obstoječe proizvodne
zmogljivosti za zagotovitev stalne oskrbe z vodo 730 000 ljudem, ki so priključeni na zdajšnji vodovodni sistem (sistem trenutno ne zagotavlja 24-urne oskrbe) in povečanje števila
prebivalcev, ki imajo dostop do vodovoda, za 467 000 v letu 2010 in dodatnih 145 000 do
leta 2014; izboljšanje delovanja sistema z zmanjšanjem količine “neizmerjene” vode; razširitev vodovodnega omrežja v revnejše predele na mestnem obrobju s podporo manjših
lokalnih podjetij, s ciljem, da bi vodovod razširili še na 110 000 ljudi; in izboljšanje zmogljivosti in finančne zdržnosti vodovodnih podjetij, kar bo pripomoglo k izboljšanju vodovodnih storitev v vseh mestih, za katere je pristojen nosilec projekta.
Projekt temelji na predhodnih reformah v sektorju in projektnem delu Svetovne banke ter
povezuje državno agencijo za vodo FIPAG (Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água) in mozambiško vlado s skupino mednarodnih razvojnih finančnih
organizacij: EIB, skladom za vodo Evropske komisije (Water Facility), FMO iz Nizozemske
ter Agence Française de Développement. Trajnost in cenovna dostopnost sta zagotovljeni
s kombinacijo cenejšega financiranja, dobre politike urejanja (še zlasti v zvezi s tarifami in
institucionalno avtonomijo), primerno zasnovanega in urejenega sodelovanja zasebnega
sektorja na področju zagotavljanja storitev ter udeležbe lokalnih nevladnih organizacij.
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Podobno dobro so napredovali tudi projekti v Etiopiji, na Madagaskarju in v Mozambiku, financirani
s posojili EIB ter tehnično pomočjo in pomočjo
v obliki nepovratnih sredstev iz sklada za vodo
AKP-EU, ki je bil oblikovan leta 2004 z namenom spodbujati in podpirati naložbe v vodnem
sektorju držav AKP. Poleg tega bo financiranju
najmanj osmih projektov na področju vode in
sanitarnih pogojev v državah AKP v naslednjih treh
letih namenjen nov sklad za pripravo projektov v
vodnem sektorju EIB (EIB Water Project Preparation
Facility) v višini 3 milijonov EUR.
Evropska komisija je EIB poleg tega zaprosila, naj
ji zagotovi svetovalne storitve za izvedbo svojega
drugega sklada tveganega kapitala (Risk Capital
Facility, RCF) v Južni Afriki, ciljno usmerjenega sektorskega programa, ki bo v naslednjih petih letih
obsegal 50 milijonov EUR. Program je nadaljevanje uspešnega sklada tveganega kapitala, ki je bil
oblikovan leta 2002 in je že takrat vključeval EIB.
Namenjen je zagotavljanju lastniškega in navidez
nega lastniškega kapitala za MSP, ki so v lasti zgo-

dovinsko prikrajšanih oseb v Južni Afriki. Naloga
EIB je, da Evropski komisiji svetuje o oblikovanju in
vzpostavitvi sklada ter sodeluje pri tehničnem ocenjevanju in odobritvi vlog za naložbe, ni pa udeležena v finančnem upravljanju samega sklada.

Pogled naprej
Sporazum iz Cotonouja je bil podpisan junija
2000 za dvajsetletno obdobje, za vsako naslednje pet- do šestletno obdobje pa se sklepajo
protokoli. Prvi protokol za obdobje 2003–2007
se bo kmalu zaključil. Drugi protokol za obdobje
2008–2013 opredeljuje dodatnih 1,1 milijarde
EUR za investicijski sklad in 2 milijardi EUR iz
bankinih lastnih sredstev, ki jim je treba prišteti
še sredstva v višini 400 milijonov EUR za subvencionirano obrestno mero in tehnično pomoč. Po
novih mandatih za dejavnosti zunaj EU bo v letih
2007–2013 na voljo 900 milijonov EUR za projekte
v Južni Afriki.
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V naslednjih letih se bo banka osredotočala predvsem na infrastrukturni in finančni sektor. Na področju infrastrukture je poudarek na osnovnih naložbah,
kot so naložbe v energijo, vodo in sanitarne projekte. Prednost bodo imeli tudi projekti zasebnega
sektorja in regionalne pobude, tj. projekti, ki vključujejo ali imajo vpliv na več kot eno državo.

Azija in Latinska Amerika
Posojila, dana v letu 2006
(v milijonih)

Skupaj
Latinska Amerika
Kolumbija

240
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Brazilija

40

Ekvador

40
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40

Honduras

EIB ter Azija in Latinska Amerika
V okviru posojilnega mandata EIB za Azijo in Latinsko Ameriko v obdobju 2000–2006 je bilo zagotovljenih do 2 480 milijonov EUR posojil v podporo
naložb, ki so v obojestranskem interesu Evropske
unije in države prejemnice. Namen posojil je bil
spodbuditi gospodarsko sodelovanje. Konec leta
2006 je obseg posojil banke znašal 2 425 milijonov
EUR. V letu 2006 je EIB za projekte v Aziji in Latinski Ameriki namenila 483 milijonov EUR posojil, od
tega 240 milijonov EUR v Latinski Ameriki (Braziliji, Kolumbiji, Ekvadorju, Hondurasu in Peruju) in
243 milijonov EUR v Aziji (Pakistanu, Vietnamu,
Šrilanki in Maldivom).
V Latinski Ameriki je EIB Centralni ameriški banki
za gospodarsko povezovanje (CABEI) odobrila
posojilo v višini 20 milijonov EUR za izgradnjo
honduraškega cestnega koridorja, ki bo povezoval
obali Atlantskega in Tihega oceana. Projekt je del
pobude v okviru programa Puebla-Panama, regionalnega akcijskega načrta za izboljšanje čezmejne
infrastrukture v Srednji Ameriki in Mehiki. Druga
posojila so bila namenjena projektiranju in posodobitvi digitalnih omrežij za mobilno telefonijo
v Kolumbiji, Ekvadorju in Peruju ter naložbam v
Michelinovo tovarno pnevmatik v Braziliji.
V Aziji je EIB prispevala k dejavnostim mednarodne skupnosti in EU za omilitev vpliva naravnih
nesreč v tej regiji, predvsem s posojili za financiranje obnove po cunamiji na Maldivih in v Šrilanki. V
Pakistanu je odobrila posojilo za izgradnjo tovarne
cementa. Ta projekt je pomemben za napore, vlo-
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483

žene v obnovo po potresu, ki je prizadel državo
oktobra 2005. V Vietnamu je banka financirala
izgradnjo veleprodajnih samopostrežnih centrov
Metro Cash & Carry.
Odkar je EIB leta 1992 začela s posojilno dejavnostjo v državah ALA, je zagotovila skoraj sto posojil
v skupni vrednosti 4 762 milijonov EUR, od katerih
jih je bilo 55 % namenjenih projektom v Latinski
Ameriki, 45 % pa projektom v Aziji.

Nov mandat za Azijo in Latinsko Ameriko
V skladu z novim mandatom za Azijo in Latinsko
Ameriko (ALA), ki zajema obdobje 2007–2013,
lahko banka partnerskim državam v ALA nameni
do 3,8 milijarde EUR posojil, kar je več kot v prejšnjem mandatu. Novi mandat je razdeljen na dva
dela, okvirna zgornja meja za posojila v Latinski
Ameriki znaša 2,8 milijarde EUR, za posojila v Aziji
pa 1,0 milijardo EUR.
Da bi EIB lahko bolje podprla strategijo sodelovanja EU z državami ALA, se je razširila tudi sek-
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torska in ozemeljska pokritost mandata. Banka
lahko zdaj financira projekte, ki prispevajo k
okoljski trajnosti, vključno z ublažitvijo posledic
podnebnih sprememb, in k zanesljivosti oskrbe z

energijo v EU. Z neposrednimi tujimi naložbami,
hkrati pa prenosom tehnologij ter znanja in izkušenj (know-how) bo banka še naprej podpirala
prisotnost EU v teh državah.

Odziv EIB na naravne nesreče v Aziji
Približno dve tretjini posojil, ki jih je banka v letu 2006 odobrila v Aziji, je bilo namenjenih
za obnovo in sanacijo v državah, ki so postale žrtve naravnih nesreč.
Uničujoča potres in cunami, ki sta prizadela države Indijskega oceana 26. decembra 2004,
sta ne le zahtevala smrtne žrtve, temveč sta pustošila po tisočih kilometrih obalnih predelov ter vzela streho nad glavo več kot milijonu ljudi in povzročila ogromno infrastrukturno škodo.
V letu 2005 je EIB odobrila kreditno linijo v višini 50 milijonov EUR po izjemno ugodnih pogojih za majhne in srednje velike naložbe, povezane s cunamijem, v Acehu in severni Sumatri
v Indoneziji. V letu 2006 je priskočila na pomoč tudi na Maldivih. Za to je bilo treba razširiti
obstoječi mandat za države ALA, saj Maldivi vanj prej niso bili vključeni. V tej državi se je
banka osredotočila na turizem, ki je glavni steber njenega gospodarstva. Zasebnim turističnim središčem in hotelom, ki jih je prizadel cunami, je zagotovila kreditno linijo v višini
50 milijonov EUR. Na Šrilanki je odobrila kreditno linijo v dveh delih: prvega je subvencionirala centralna banka, drugega pa je EIB odobrila pod svojimi običajnimi pogoji. Manjšim
posojilojemalcem, ki jih je cunami prizadel neposredno, je banka namenila 20 milijonov EUR
po subvencionirani obrestni meri in v lokalni valuti. Znesek 50 milijonov EUR pa je bil v večjih
zneskih razdeljen posojilojemalcem, ki jih je cunami prizadel neposredno ali posredno.
Druga velika naravna nesreča v Aziji, ki je EIB spodbudila k zagotovitvi finančne pomoči
v letu 2006, je bil potres, ki je oktobra 2005 prizadel Pakistan. Po tem potresu se je zaradi
obnavljanja hiš in infrastrukture v Pakistanu močno povečalo povpraševanje po cementu.
V takšnih okoliščinah ter z namenom, da bi zapolnila vrzel v dobavah cementa in olajšala
obnovo, je EIB s posojilom 35 milijonov EUR v Khaipurju financirala nov obrat za proizvodnjo cementa.
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Zbiranje sredstev: strategija prinaša dodano
vrednost za stranke
Banka je ostala zavezana cilju, da kar najbolje izkoristi svojo finančno moč, temelječo na
podpori delničark – držav članic EU – in zagotovi zbiranje sredstev po optimalnih stroških
ter s tem povečuje vrednost za svoje stranke. Pri uresničevanju teh ciljev je izvajala dosledno strategijo zbiranja sredstev, za katero sta značilni stalnost, pa tudi inovativnost referenčnih programov in izdaj, namenjenih posebnim skupinam vlagateljev. Iz tega izhajajoči
dosežki so koristili predvsem prejemnikom posojil v EU, pa tudi na lokalnih razvijajočih
trgih, h katerim se usmerja banka.

Obseg zbranih sredstev, ki je znašal 48 milijard EUR, je
bil podoben lanskoletnemu. EIB je pridobivala sredstva
v rekordnih 24 valutah, vključno s šestimi sintetičnimi
valutami. Povečalo se je povpraševanje po neosnovnih valutah (predvsem avstralskem dolarju), v katerih
je banka zbrala za 8 milijard EUR sredstev v primerjavi
s 6 milijardami EUR v letu 2005. Kljub temu so osnovne
valute (evro, funt in ameriški dolar) ostale poglavitni
vir pridobivanja sredstev, saj so predstavljale 40 milijard EUR (44 milijard EUR v letu 2005).

Zbrana sredstva pred zamenjavami 2002–2006:
228 milijard EUR
(v milijardah)
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Trg je pozitivno sprejemal način, kako EIB zbira sredstva, kar se je odrazilo v anketi EuroWeek, v kateri so
tržni udeleženci banko že tretje leto zapored izbrali
za “najodmevnejšo” izdajateljico, “najinovativnejšo
izdajateljico” in “najboljšo nadnacionalno ali agencijsko izdajateljico”. Banka je bila izbrana tudi za “najbolj
zanimivo in izzivalno izdajateljico za naslednje leto”.
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Osnovne valute – prvovrstne in
inovativne izdaje
Referenčni programi v osnovnih valutah evru (EUR),
britanskem funtu (GBP) in ameriškem dolarju (USD)
so okrepili bankino edinstveno umestitev na položaju referenčne izdajateljice, ki izdaja vrednostne
papirje v več valutah in s kakovostjo državnih izdajateljev. To ostaja eden od temeljev stroškovno učinkovitega zbiranja sredstev. Evrska protivrednost
referenčnih izdaj v treh osnovnih valutah banke je
znašala 28 milijard EUR (59 % skupno zbranih sredstev). Od tega je bilo največ sredstev zbranih v evrih
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(10 milijard EUR), ameriških dolarjih (za 9,7 milijarde
EUR) in britanskih funtih (za 8,0 milijarde EUR).
Posle v osnovnih valutah so v letu 2006 odlikovale
številne inovacije in posebne značilnosti. V evrskem
segmentu, kjer je banka skupno zbrala 17,4 milijarde
EUR (z referenčnimi izdajami in izdajami, namenjenimi
posebnim skupinam vlagateljev), se je EIB še naprej
približevala ključnim značilnostmi državnih izdajateljev, med drugim z izdajami referenčnih obveznic
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“EARN”13 v višini 5 milijard EUR – izvedeni sta bili dve
izdaji po 5 milijard EUR s pet- in desetletno ročnostjo.
Na ta način si je banka zagotovila prednost v zbiranju
sredstev, kar je bilo povezano z veliko uspešnostjo
evropskih državnih obveznic v letu 2006. Pozornost,
posvečena likvidnosti, kot je značilna za državne izdajatelje, je bila vidna v zvišanju vrednosti izdaje EARN 2008
za 580 milijonov EUR, kar je bilo doseženo v postopku
dražb, namenjenih povečevanju likvidnosti. Banka
ostaja edina izdajateljica, ki dopolnjuje državne izdajatelje z referenčnimi izdajami globalnih obveznic v višini
5 milijard EUR in dospelostjo od treh do 30 let.
Pomemben višek izdaj, namenjenih posebnim skupinam vlagateljev in strukturiranih evrskih izdaj (v obsegu
6,9 milijarde EUR) je bila prav izdaja obveznic, razdeljenih preko javnih ponudb v vseh 12 državah evroobmočja (evropske javne ponudbe vrednostnih papirjev ali
“EPOS”). Izdaja je zajemala za 1 milijardo EUR strukturiranih obveznic, vezanih na inflacijo v evroobmočju. Zahvaljujoč mehanizmu “potnega lista” iz evropske direktive
o prospektih14 je bila ponudba zalo praktična. Mehanizem potnih listov je bil tokrat prvič uporabljen v takem
obsegu na obvezniškem trgu, zato je izdaja pomemben
prispevek k razvoju evrskega kapitalskega trga.
V GBP je banka ohranila položaj ponudnice, ki pomeni
glavno alternativo britanskim državnim vrednostnim
papirjem (gilts); skupni dolg v GBP je konec leta 2006
znašal za približno 10 % vrednostnih papirjev v GBP, ki
jih ni izdala država. V tej valuti je banka skupno zbrala
5,7 milijarde GPB (8,4 milijarde EUR). Posli so bili sklenjeni v 15 različnih referenčnih zapadlostih vse do leta
2054, kar pomeni, da poleg giltov ravno banka ponuja
najširši razpon zapadlosti. Uvedeni sta bili tudi dve novi
referenčni liniji s tri- in desetletno zapadlostjo. Banka
je izvedla še novo izdajo strukturiranih produktov ter
za skupno 297 milijonov GBP povečala sedanjo izdajo,
vezano na inflacijo, z zapadlostjo leta 2016.
Zadolževanje banke v USD je znašalo 17,6 milijarde
USD (14,2 milijarde EUR), kar pomeni, da je ena od
največjih neameriških izdajateljic v tej valuti. Banka je
izvedla pet referenčnih globalnih izdaj v vseh ključnih
zapadlostih, to je s 3-, 5-, 10- (dve izdaji) in 30-letno roč-

nostjo. Zadnja od teh izdaj je raztegnila krivuljo EIB na
30 let, kar pomeni, da je prva referenčna izdajateljica
v tem delu krivulje po tem, ko je finančno ministrstvo
ZDA ponovno uvedlo tako imenovano “dolgo obveznico”. Druga nova izdaja 10-letnih dolarskih obveznic
v višini 3 milijarde USD je predstavljala največji posel
v tem razredu zapadlosti, ki ga je pripravil neameriški
izdajatelj z boniteto AAA, kar še poudarja likvidnostno
moč EIB. Banka je izvedla tudi dve izdaji sedemletnih
evrodolarskih obveznic, in sicer za 1 milijardo USD in
1,5 milijarde USD. Zadnja je bila največja izdaja dolarskih evroobveznic tega leta v svojem naložbenem
razredu. Strukturirani posli so znašali 1,4 milijarde USD
(oz. 1,2 milijarde EUR).

Valutna razpršenost
Razen v treh osnovnih valutah je banka izdajala še v
15 drugih valutah, v katerih je pridobila za 0,8 milijarde EUR sredstev, obveznice za 0,6 milijarde EUR pa
je izdala še v šestih drugih sintetičnih valutah (knjižene so pod drugimi plačilnimi valutami). Najobsežnejši vir rasti v neosnovnih valutah je bil avstralski
dolar (AUD), valute, ki so največ prispevale v skupini
drugih valut, od katerih je bilo v vsaki zbranih za več
kot 1 milijardo EUR, pa so bili avstralski dolar (AUD –
za 1,8 milijarde EUR), japonski jen (JPY – za 1,3 milijarde EUR) in turška lira (TRY – za 1,1 milijarde EUR).

Vpliv na razvoj
Razvojno delo v valutah novih držav članic, držav v
pristopu in držav pristopnic ter partnerskih držav EU
še naprej ostaja pomembna značilnost delovanja EIB.
Zadolževanje v teh in drugih valutah držav, na katere se
banka usmerja s svojo posojilno dejavnostjo, je namenjeno odpravi valutnega tveganja, pri čemer lahko
kombinira zbiranje sredstev in nadaljnje posojanje.
Med valutami novih držav članic in držav pristopnic je
bilo največ povpraševanja po turški liri, v kateri je banka

13 R eferenčne obveznice za evro
območje.
14 Ta direktiva določa učinkovit mehanizem “potnega lista” za prospekte
v državah članicah Evropske unije:
prospekt, ki ga odobri pristojni organ
ene države članice (“regulator v matični državi članici”) se lahko uporabi
kot veljaven prospekt v katerikoli
drugi državi članici (“državi članici
gostiteljici”), ne da bi bila potrebna
dodatna odobritev prospekta (“vzajemno priznavanje”).
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Obseg sklenjenega zadolževanja in tako zbranih sredstev v letu 2006* v primerjavi z letom 2005
(v milijonih EUR)

Pred zamenjavami:
2006

Po zamenjavah:

2005
38,8%

2005

EUR

17 439

36,3%

31 820

66,2%

32 179

64,6%

CZK

18

0,0%

18

0,0%

19

0,0%

DKK

235

0,5%

235

0,5%

GBP

8 392

17,5%

10 057

20,2%

3 067

6,4%

3 096

6,2%

HUF

110

0,2%

222

0,4%

97

0,2%

53

0,1%

PLN

32

0,1%

73

0,1%

32

0,1%

49

0,1%

SEK

309

0,6%

174

0,4%

309

0,6%

468

0,9%

26 535

55%

29 838

60%

35 577

74%

35 864

72%

692

1,4%

709

1,4%

259

0,5%

Skupaj valute EU

19 311

2006

AUD

1 840

3,8%

BGN

102

0,2%

CHF

703

1,5%

HKD

101

0,2%

ISK

501

1,0%

162

0,3%

JPY

1 277

2,7%

1 352

2,7%

183

0,4%

MXN
NOK

424

0,9%

38

0,1%

NZD

933

1,9%

1 077

2,2%

88

0,2%

38

0,1%

TRY

1 095

2,3%

1 222

2,5%

USD

14 225

29,6%

14 309

28,7%

12 305

25,6%

13 581

27,3%

ZAR

312

0,7%

219

0,4%

80

0,2%

63

0,1%

Skupaj druge valute

21 515

45%

19 962

40%

12 473

26,0%

13 941

28,0

SKUPAJ

48 050

100%

49 800

100%

48 050

100%

49 805

100%

*Sredstva, zbrana v okviru globalne odobritve zadolževanja za leto 2006, skupaj z 2,9 milijarde EUR, ki so bili v okviru te odobritve zbrani že v letu 2005.

pridobila za 1,1 milijarde EUR ter še naprej razvijala svojo
likvidnostno in donosnostno krivuljo. V bolgarskem levu
(BGN) je izdala svoj prvi dolžniški vrednostni papir z
drsečo obrestno mero. Izdaje so bile denominirane tudi v
treh drugih valutah iz tega območja (v češki kroni (CZK),
madžarskem forintu (HUF) in poljskem zlotu (PLN)).
Zunaj Evrope so se pokazali pomembni razvojni izidi
v valutah partnerskih držav sredozemske regije in
Afrike. Posebej omembe vredna je bila bankina prva
izdaja v egiptovskih funtih (EGP), ki je bila hkrati tudi
izdaja v sintetični obliki z najdaljšo zapadlostjo na tem
trgu, ter izdaje v bocvanski puli (BWP) in namibijskih
dolarjih (NAD); v obeh valutah je bila EIB prva mednarodna izdajateljica (v sintetičnih valutah). Banka je
ohranila vodilno vlogo tudi v južnoafriškem randu

(ZAR), saj je zbrala 2,8 milijarde ZAR (ali za 312 milijonov EUR). Kot del tega je izdajo obveznic v ZAR z
zapadlostjo januarja 2013 povečala na 4,5 milijarde
ZAR, kar pomeni, da je to postala največja in najbolj
likvidna izdaja evrorandskih obveznic. V drugih regijah je omembe vredna prva sintetična izdaja v indonezijskih rupijah (IDR) in ponovna sintetična izdaja v
brazilskem realu (BRL) in ruskem rublju (RUB).

Ubiranje novih poti z drugimi evropskimi
valutami
Banka je predstavila novo 30-letno referenčno
obveznico v švicarskih frankih (CHF) v skupni vre-
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“Kako do deleža v Evropi”
Podoba EIB kot izdajateljice

Dejstvo, da so lastnice banke države EU, je temelj
njene prvovrstne bonitete in hkrati pomeni, da
lahko na obveznice EIB gledamo kot na “način,
kako pridobiti delež v Evropi”.
➾ Lastnice EIB so vse države EU, kar pomeni, da njene
obveznice omogočajo edinstvene in raznolike
naložbe v vrednostne papirje najvišje bonitete.
➾ Banka ima ocene AAA treh glavnih bonitetnih
agencij, kar ji nedvoumno pripisuje stabilnost
tudi v prihodnosti.
➾ Strateški pristop do trgov pomeni, da se banka
zelo osredotoča na likvidnost in preglednost.
Celovite referenčne programe v treh osnovnih
valutah (EUR, GBP in USD) združuje z izdajami
namenjenimi posebnim skupinam vlagateljev,
v širokem razponu valut in produktov.
➾ EIB je ena od največjih in najpogostejših izdajateljic na mednarodnih kapitalskih trgih. V letu
2006 je izdala za skupno 48 milijard EUR vrednostnih papirjev.
➾ Banka pomembno prispeva k razvoju kapitalskih trgov v valutah novih držav članic EU,
držav pristopnic in držav v pristopu ter partnerskih držav, v katerih lahko izdajanje vrednostnih papirjev v domačih valutah podpira
razvoj posojilnih dejavnosti.

dnosti 300 milijonov CHF, kar je bila v času uvedbe
obveznica z najdaljšo zapadlostjo. Na trgu danskih
kron (DKK) je banka izdala “modro” (blue-stamped)
obveznico z 2-odstotno obrestno mero in najdaljšo zapadlostjo (2 %, junij 2026, 2,6 milijarde
DKK), kar je odziv na povpraševanje vlagateljev
po vrednostnih papirjih z davčno ugodnim trajanjem v segmentu, ki ga podpira država. V švedskih kronah (SEK) je banka uvedla prvo na inflacijo
vezano obveznico nadnacionalnega izdajatelja na
mednarodnem trgu (izdaja v obsegu 1,5 milijarde
SEK in zapadlostjo 2020). Prisotna pa je bila tudi
na trgu islandskih (ISK) in norveških kron (NOK).
V vseh drugih evropskih valutah je skupno zbrala
za 2,2 milijarde EUR.

Rast v Aziji in Pacifiku
EIB je okrepila vlogo pomembne izdajateljice na
azijsko-pacifiških trgih, kjer je zbrala za 4,2 milijarde EUR sredstev. V avstralskih dolarjih (AUD) je
dosegla najmočnejšo rast in največji obseg izdaj
med neosnovnimi valutami (3,0 milijarde AUD v
primerjavi z 1,2 milijarde v letu 2005), hkrati pa
je bila največja izdajateljica “kengurujskih” (tujih)
obveznic. Na tem trgu je EIB kot prva tuja izdajateljica izdala na inflacijo vezano obveznico, in
sicer obveznico, vezano na indeks cen življenjskih potrebščin v obsegu 250 milijonov AUD in z
zapadlostjo leta 2020. Banka je zbrala za 0,9 milijarde EUR sredstev tudi v novozelandskem dolarju
(NZD). Zlasti pomembna je bila izdaja globalnih
obveznic v japonskih jenih (JPY) v obsegu 50
milijard JPY in z 20-letno zapadlostjo, ki je bila
ob uvedbi edina kuponska 20-letna referenčna
izdaja državi podobnega izdajatelja na mednarodnih trgih. V hongkongških dolarjih (HKD) je
banka izdala dvoletne obveznice v obsegu 1 milijarde HKD, kar je bil prvi nadnacionalni posel po
sprostitvi hongkongške zakonodaje, ki je nadnacionalnim izdajateljem dovolila izdaje za obdobja,
krajša od treh let.
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Upravljanje skupine EIB

Philippe Maystadt
in Danuta Hübner,
evropska komisarka
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Tvorno sodelovanje s finančnimi
institucijami v EU in drugod
Za določanje okvirja dejavnosti EIB v Evropski uniji in zunaj nje je pomemben dialog z
evropskimi institucijami, ki razpravljajo o politikah Unije in o njih odločajo. Evropska komisija je v letu 2006 skupaj z EIB pripravljala razprave in odločbe Sveta, ki bodo opredeljevale
dejavnost banke v naslednjih letih. EIB se udeležuje zasedanj Sveta ministrov (ECOFIN) in
redno sodeluje z Evropskim parlamentom.

Instrumenti in pobude Unije
Posledica intenzivnega sodelovanja med Komisijo in EIB v letu 2006 je bila uvedba novih skupnih
finančnih instrumentov in programov za obdobje
2007–2013. Unija ima v podporo svojih politik na
voljo več proračunskih sredstev in sredstev EIB kot
kdajkoli prej, če upoštevamo skupni vzvodni učinek
proračuna EU in sredstev EIB v višini 48 milijard EUR,
ki jih banka vsako leto zbere na kapitalskih trgih.
Skupina EIB je okrepila postopke sodelovanja z
Evropsko komisijo, in sicer z uvedbo treh novih
skupnih pobud, ki državam članicam omogočajo
širšo uporabo evropskih strukturnih skladov, katerih znesek se je za obdobje 2007–20013 bistveno
povečal na 308 milijard EUR. Tako bo zdaj del sredstev iz strukturnih skladov mogoče nameniti za
finančni inženiring na področjih, ki zagotavljajo
podporo malim, srednje velikim in mikro podjetjem (JEREMIE) ali za družbeni razvoj v mestnih
območjih (JESSICA). Tretja pobuda (JASPERS), ki jo
financirajo Komisija, skupina EIB in EBRD, ponuja
brezplačno tehnično pomoč za določanje in izvajanje infrastrukturnih projektov v novih državah
članicah, upravičenih do financiranja iz strukturnih skladov. V okviru teh pobud je več projektov že
opredeljenih. Za to vrsto tehnične pomoči je med
drugim značilno, da prejemniki niso obvezani pridobiti financiranje od EIB ali EBRD.
Podobno sta EIB in Komisija združili moči za pospešitev izvajanja ambicioznega programa vseevropskih prometnih in energetskih omrežij (TEN) in v

ta namen oblikovali strukturirano finančno pomoč
(Structured Finance Facility) in instrument garancij za TEN, ki naj bi olajšala financiranje projektov z visokim tveganjem. Finančna instrumenta
bosta delovala kot katalizatorja za pridobitev
do 20 milijard EUR dodatnih sredstev iz javnih in
zasebnih virov, namenjenih podpori vseevropskih omrežij.
V podporo inovacij ter raziskav in razvoja v Uniji EIB
in Komisija uvajata nov “raziskovalni program”, vreden 1 milijardo EUR, ki ga skupaj financirata EIB in
sedmi okvirni program za raziskave in razvoj. Tudi
na tem področju bo finančni instrument omogočil
večje prevzemanje tveganj in sprostitev več kapitala za projekte, ki so pomembni za industrijsko
konkurenčnost Unije. Finančna pobuda, o kateri
je odločil Evropski svet decembra 2005, bi lahko s
svojim vzvodnim učinkom prinesla do 10 milijard
EUR dodatnih sredstev v obdobju 2007–2013.
Hkrati namerava tudi EIF dati nov zagon podpori
MSP s povečanjem kapitala – kar je zdaj v pripravi –
in zagotovitvijo dodatnih 1,1 milijarde EUR iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost
2007–2013, namenjenih razvoju inovativnih finančnih produktov, zlasti za novo ustanovljena MSP.

Razvoj in sodelovanje zunaj EU
Leto 2006 je bilo za EIB pomembno tudi zato, ker ji
je Svet določil nove mandate za dejavnosti v partnerskih državah zunaj Unije. Obseg njene poso-
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jilne dejavnosti bo v obdobju 2007–2013 znašal do
27,8 milijarde EUR, za kar bo zagotovljeno jamstvo
iz proračuna EU. Komisija in EIB sta ustanovili tudi
skrbniški sklad, namenjen financiranju infrastrukture v podsaharski Afriki.
Za zagotovitev učinkovitosti in doslednosti zunaj
Unije bosta EIB in EU svoje financiranje skrbno
usklajevali z drugimi finančnimi institucijami, ki
delujejo na istem področju. V ta namen je EIB v
letu 2006 sklenila dogovore z Agence française
de développement, Kredietanstalt für Wiederaufbau in z evropskimi razvojnimi finančnimi
institucijami – skupino 14 dvostranskih razvoj-

EIB in Evropska
komisija (DG
Regio) sta julija
podpisali “sporazum
o prispevkih” za
JASPERS

nih bank – ter z EBRD in Svetovno banko. Podpisnica teh dogovorov je bila pogosto tudi Evropska
komisija.
Tudi sodelovanje z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami je vodilo do novih okoljskih
pobud, zlasti ustanovitve skladov za ogljikove
dobropise (carbon credit fund) za soočanje s podnebnimi spremembami ter skupne listine o evropskih načelih za okolje, ki se uporablja za projektno
financiranje v Evropski uniji in tudi zunaj nje. Skupno financiranje projektov zunaj EU je sicer potekalo tudi prej, vendar ga bodo novi sporazumi
še okrepili.
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Preglednost in odgovornost
Odprtost in preglednost sta bistveni za ohranjanje in krepitev verodostojnosti in odgovornosti EIB do njenih deležnikov in vseh državljanov v Evropi in drugod.

Javno razkritje informacij
Javno razkritje informacij je sestavni del bankine
zavezanosti načelu preglednosti. Dne 28. marca
2006 je svet direktorjev potrdil spremenjeno politiko o javnem razkritju, kar je uskladilo bankino
politiko obveščanja javnosti, ki je bila pripravljena
leta 2002, s sodobnimi standardi preglednosti in
vanjo vključilo evropske pobude in mednarodna
načela na tem področju. Da bi deležniki lahko prispevali k spremembam te politike, je bila organizirana tudi javna razprava. Potekala je v dveh krogih
in spodbudila precejšen prispevek deležnikov. EIB
je bila časovno in postopkovno zelo prilagodljiva,
saj je želela omogočiti čimbolj celovito posvetovanje. Izide so pozitivno sprejeli predlagatelji predlogov, pa tudi banka sama. Objavljeno je bilo tudi
poročilo o javni razpravi z opisom poteka razprave
in vsemi predlogi deležnikov ter bankinimi obrazloženimi stališči o upoštevanju teh predlogov.
Nova politika javnega razkritja temelji na načelu
razkrivanja informacij javnosti, kar pomeni, da
mora EIB na zahtevo razkriti vse informacije, ki jih
ima, razen če obstajajo tehtni razlogi za nerazkritje. Ker je EIB banka, obstajajo določene omejitve
informacij, ki jih sme razkriti, kar je opredeljeno
tudi v politiki javnega razkritja. Formalni pregledi
politike bodo potekali vsaka tri leta. Banka bo politiko javnega razkritja s pravnega vidika pregledala v prvi polovici leta 2007, da bi vanjo vključila
načela uredbe o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva
v okoljskih zadevah.
Ključnega pomena za dostop javnosti do informacij sta spletišče EIB, ki je imelo v letu 2006 okrog tri

milijone obiskovalcev, ter informacijska točka EIB
(EIB Infodesk), ki je obravnavala okrog 30 000 prošenj za informacije, ki so jih nanjo naslovile zelo
različne skupine deležnikov. Za politiko javnega
razkritja je še zlasti pomembno področje bankinega spletišča, kjer so predstavljeni novi projekti
v pripravi (Project List). EIB se je zavezala, da bo na
svojem spletišču objavljala povzetke informacij o
projektih, ki jih presoja za financiranje. Informacije
o vseh projektih je treba razkriti pred pridobitvijo
soglasja sveta direktorjev, razen če to preprečujejo legitimni razlogi o zaupnosti, kar se včasih
dogaja pri projektih v zasebnem sektorju. Za projekte, kjer je potrebna presoja vplivov na okolje, se
banka trudi, da bi na seznamu projektov v pripravi
poleg presoje vplivov na okolje navedla tudi povezave do netehničnega povzetka presoje vplivov na
okolje, za projekte zunaj EU pa temu enakovredne
povezave. Po pridobitvi soglasja sveta direktorjev
in podpisu posojilnih pogodb so vsi financirani
projekti vključeni v letno poročilo.

Odnosi z organizacijami civilne družbe
Odnos EIB z organizacijami civilne družbe (OCD),
vključno z nevladnimi organizacijami (NVO) in drugimi interesnimi skupinami, temelji na spoznanju,
da lahko te organizacije pomembno prispevajo k
oblikovanju njene politike. Banki pa lahko pomagajo tudi s poznavanjem lokalne problematike in
koristnimi informacijami o projektih.
Enota za civilno družbo (Civil Society Unit) v oddelku
za komuniciranje (Communication Department)
usklajuje stike banke z NVO in drugimi interesnimi skupinami. Zagotavlja tudi doslednost in
kakovost komuniciranja ter dejavno sodeluje s
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civilno družbo. V sami banki usklajuje stike s civilno
družbo in z njo povezana vprašanja ter skupaj s
kadrovskim oddelkom (Human Resources Department) in zunanjimi viri za zaposlene v EIB izvaja
notranje programe ozaveščanja in usposabljanja
o sodelovanju banke s civilno družbo.
Sodelovanje banke z OCD je bilo v letu 2006 zaznamovano z novimi načini dela. EIB se je začela povezovati s strokovnimi organizacijami, s katerimi deli
nekatere cilje, kot so program lizbonske agende,
trajnostni razvoj, varstvo okolja ali zmanjševanje revščine. Z IUCN (Svetovno zvezo za varstvo
narave) je podpisala tudi sporazum o biološki
raznovrstnosti. To predstavlja okvir za skupne
pobude in sodelovanje na področjih, kjer so dejavnosti EIB povezane z biološko raznovrstnostjo, pri
čemer IUCN banki zagotavlja strokovno svetovanje o njenih pobudah, politikah in strategijah, na
primer pregled smernic o skrbnem ravnanju ali
pomoč pri spremljanju različnih vidikov projektov, ki jih financira EIB. IUCN banki pomaga tudi pri
organizaciji notranjega usposabljanja in ozaveščanja o vprašanjih biološke raznovrstnosti.
Naslednje ključno razvojno področje, ki prispeva h
kakovosti odnosov z OCD, je nov način delovanja
EIB, da o izbranih politikah, strategijah ali usmeritvah
organizira javne razprave. Po uspehu javne razprave
o bankini politiki javnega razkritja se bo v letu 2007
začela podobna presoja njenih politik, smernic in
postopkov na področju boja proti korupciji, goljufijam, pranju denarja in financiranju terorizma.
EIB želi ohraniti in izboljšati tudi stike s kritičnimi
NVO, ki izvajajo kampanje o temah, povezanih z
dejavnostmi banke. Stiki s temi organizacijami so
se v zadnjih letih povečali in razvili v smer dialoga.
To je še okrepljeno z dejstvom, da je banka sodelovala pri dogodkih, ki so jih te organizacije pripravile na teme, povezane z EIB, kot je na primer
konferenca o neodvisnem mehanizmu zakonitosti
in pritožb v bankah, ki jo je organizirala CEE Bankwatch Network skupaj z drugimi NVO novembra
2006 v Bruslju.

Kot del svojih rednih delavnic za NVO in druge OCD
je banka v letu 2006 organizirala dva dogodka.
Spomladanska delavnica, ki je potekala v Bruslju,
se je dotaknila raziskav, razvoja in inovacij v okviru
lizbonskega procesa, ustvarjanja človeškega kapitala ter vloge civilne družbe v projektnem ciklu
banke. Jesenska delavnica v Berlinu pa je bila
namenjena temam, povezanim s trojico okolje–
podnebne spremembe–energija. Na dnevnem
redu je bila tudi družbena odgovornost podjetij.
V letu 2006 je banka od NVO prejela več kot 100 poizvedb in prošenj za informacije. Tretjina se jih je nanašala na projekte v cestnem prometu, predvsem v
novih državah članicah in državah kandidatkah.

Revizija, nadzor in ocenjevanje
Da bi bila odgovorna tudi zunanjemu svetu, ima
banka za vse svoje dejavnosti vzpostavljene ustrezne nadzore. Nekateri so določeni v statutu, medtem ko drugi temeljijo na določbah mednarodnih
organizacij ali pa jih izvajajo neodvisni zunanji
nadzorni organi.
Revizijski odbor je s statutom določen organ EIB, ki
poroča svetu guvernerjev in s tem finančnim ministrom držav članic EU. Preverja, ali banka deluje v
skladu s postopki, ki jih določata statut in poslovnik, ter ali so poslovne knjige pravilno vodene.
Revizijskemu odboru pri izvedbi nalog pomaga
zunanja revizijska družba Ernst&Young. Direktorat
za upravljanje tveganj (Risk Management Directorate) spremlja kreditna, tržna in operativna tveganja, medtem ko je glavna naloga poslovodnega
nadzora (Management Control) zagotoviti, da se
v ciljih in poslovnih načrtih banke odraža sprejeta strategija. Pooblaščenec za varstvo podatkov
(Data Protection Officer) skrbi za varstvo osebnih
podatkov zaposlenih v skupini EIB.
Pisarna za skladnost poslovanja (Compliance Office)
zagotavlja, da banka in njeni zaposleni izpolnju-
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Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
Kot del strategije komuniciranja je EIB v letu 2006 objavila širok izbor deželnih,
sektorskih, tematskih, letnih in ocenjevalnih poročil in brošur v jezikih Skupnosti in po potrebi drugih jezikih. Prav tako se stalno trudi, da bi bilo njeno
spletišče informativno in posodobljeno. A tudi osebni stiki niso stvar preteklosti. Celo nasprotno, da bi predstavili dejavnosti banke in finančno podporo,
ki jo lahko ponudi, so se člani upravnega odbora in strokovni sodelavci udeležili številnih dogodkov, ki so jih o posameznih temah organizirali organi EU
in nacionalni organi ter strokovne organizacije.
Poleg tega je banka na približno 30 izbranih velikih dogodkih sodelovala s
svojo poslovno kontaktno točko, kjer so bile na voljo vse pomembne informacije o EIB. Maja 2006 se je, na primer, udeležila sejma Carbon Expo v Kölnu
in Zelenega tedna v Bruslju, oktobra sejma Carbon Expo v Pekingu in Evropskega tedna mest in regij v Bruslju, novembra pa Evropskih razvojnih dni, ki
so prav tako potekali v Bruslju.
Banka zainteresirane skupine iz ustreznega okolja sprejema tudi v Luxembourgu in na svojih predstavništvih v drugih državah. Tako je leta 2006 sedež EIB
v Luxembourgu obiskalo okrog 2 200 študentov, strokovnjakov, oblikovalcev
politike na visoki ravni, diplomatov in lokalnih politikov iz več kot 40 držav.
Ena od najpomembnejših priložnosti za nagovarjanje javnosti bo to leto
(2007), ko se bo banka v proslavljanju 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe
pridružila drugim institucijam EU, med drugim na poslovnih in političnih vrhih
in konferencah. Banka bo svojo 50. obletnico v letu 2008 namesto za pogled na
pretekle dosežke izkoristila za pogled naprej in za poudarjanje svoje vloge kot
banke EU za njene državljane. Vrsta zunanjih dogodkov, publikacij in drugih
promocijskih dejavnosti se bo osredotočala na preglednost, sodobno upravljanje podjetij, nove posojilne produkte in dodano vrednost, ki izhaja iz bankinih poslov v Evropski uniji in zunaj nje. Slovesna otvoritev nove stavbe EIB
nasproti sedanjega sedeža v Luxembourgu naj bi sovpadala z letnim zasedanjem sveta guvernerjev junija 2008, pomenila pa bo enega od viškov 50.
obletnice EIB.

Srečanje z
NVO v letu 2006
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EIB in univerze se učijo ena od druge
Univerzitetni raziskovalci si želijo izvedeti več o dejavnostih EIB, banka pa več o akademskih
raziskavah na področjih, na katerih deluje tudi sama. Da bi podprla medsebojno izmenjavo, je
v letu 2006 uvedla ukrep za spodbujanje univerzitetnih raziskav (Universities Research Action),
ki zagotavlja nepovratna sredstva raziskovalnim središčem v EU, pripravništvo za mlade raziskovalce in finančno pomoč izbranim univerzitetnim mrežam.
Univerzitetnim raziskovalnim središčem so na voljo nepovratna sredstva v višini do 100 000 EUR
na leto za obdobje treh let, namenjena pa so razširjanju njihovih raziskav na področja, ki so za
EIB še posebej zanimiva. Na podlagi razpisa je banka izbrala štiri univerze za štiri ključne raziskovalne teme: finančno in ekonomsko vrednotenje okoljskih vplivov (Università Ca’Foscari,
Benetke), tehnološko ocenjevanje in pospeševanje inovacij (Università di Bologna), javnozasebna partnerstva (Universidad Politécnica de Madrid) in družbene razsežnosti trajnostnega
razvoja (Oxford Brookes University).
EIB mladim raziskovalcem ponuja pripravništvo, v okviru katerega lahko pod skupnim nadzorom
univerzitetnega mentorja in mentorja iz EIB izvajajo raziskovalne projekte, ki jih predlaga banka.
Finančno pomoč lahko dobijo tudi univerzitetne mreže, dejavne na področjih, ki so za EIB še posebnega pomena, če je primerno, pa lahko uporabljajo tudi oznako “univerzitetna mreža EIB”.

Delavnica
“Evropske
univerze v iskanju
odličnosti” je
potekala na
sedežu banke v
Luksemburgu
17.11.2006
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Poročilo o družbeni odgovornosti
EIB od leta 2005 izdaja letno poročilo o družbeni odgovornosti, ki podaja
podrobne informacije o vodenju banke in njenih okoljskih dejavnostih ter splošnejše osnovne informacije. Poročilo je na voljo na spletišču EIB (www.eib.org),
mogoče pa ga je tudi brezplačno naročiti.

jejo vso veljavno zakonodajo, predpise, kodekse
ravnanja in standarde dobre prakse ter kot prva
odkriva morebitno nespoštovanje pravil o etiki in
neoporečnosti. V predhodnih pregledih ugotavlja
skladnost novih politik, postopkov, produktov in
dejavnosti ali nameravanih programov. Pisarna za
skladnost poslovanja spremlja tudi posle posojanja in zadolževanja v področjih offshore.
Neodvisni generalni inšpektorat (Inspectorate
General) združuje dve glavni nadzorni funkciji
naknadnega nadzora, notranjo revizijo (Internal
Audit) in ocenjevanje poslov (Operations Evaluation). Bistveno vlogo ima pri zagotavljanju kontrol,
izboljšanju poslovanja ter postopku preglednosti
in odgovornosti. Naloga notranje revizije je, da
daje zadostna zagotovila o ustreznosti in uspešnosti sistemov notranjih kontrol in vanj vključenih postopkov. Ukrepa tudi, kadar obstaja sum
goljufije, korupcije ali druge nezakonite dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih financira EIB ali je EIB v
njih udeležena z naložbami. Ocenjevanje poslov
izvaja naknadne ocene reprezentativnega vzorca
projektov in programov, ki jih financira banka ter
dejavnosti EIF. O njegovih poročilih razpravlja svet
direktorjev, objavljena pa so tudi na bankinem
spletišču. V letu 2006 so bile pripravljene ocene
naložb EIB v projekte izobraževanja in usposabljanja, čezmejna vseevropska omrežja, posojila v
državah AKP po IV. konvenciji iz Loméja, skrbniški
sklad FEMIP (v tehnično pomoč v zgodnjih fazah

in posle s tveganim kapitalom v Sredozemlju) ter
vlaganja EIF v sklade tveganega kapitala.
Evropsko računsko sodišče revidira porabo sredstev
Skupnosti, ki jih upravlja EIB. Banka tesno sodeluje
z Evropskim uradom za boj proti goljufijam OLAF
in evropskim varuhom človekovih pravic. Služba
za pritožbe (Complaints Office), ki je neposredno
podrejena generalnemu sekretarju, je bila ustanovljena v letu 2006. Ukvarja se z zunanjimi pritožbami, ki so vložene na banko neposredno ali
preko evropskega varuha človekovih pravic. Na
novo zasnovana politika pritožbenega postopka
bo zunanji javnosti predstavljena v letu 2007.
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Zaposleni v EIB
Leto 2006 je prineslo nadaljnje spremembe v kadrovskem oddelku EIB. Veliko truda je bilo
vloženega v novo strategijo, ki se osredotoča na tri stebre: odličnost, motivacijo in razvoj
zaposlenih ter njihovo dobro počutje (zdravje in varnost), hkrati pa je bila pozornost namenjena tudi izboljšanju splošnih služb s poenostavljanjem in optimizacijo.

V letu 2006 je banka nove kadre še naprej pridobivala tako, da se je osredotočala na svoja poslovna
področja. Pri tem je imelo izvajanje pobude
JASPERS (skupna pomoč pri podpori projektov v
evropskih regijah) in kadrovanje zanjo veliko prednost. Število zaposlenih v banki se je v letu 2006
povečalo na 1 36915. Zapolnjeni sta bili 102 prosti
delovni mesti (66 v strokovnih in 36 v podpornih
službah). Od 66 na novo zaposlenih sodelavcev v
strokovnih službah jih je bilo 58 % moških in 42 %
žensk, od vseh 102 na novo zaposlenih pa jih je bilo
19 iz novih držav članic. Banka je v letu 2006 prejela okrog 17 000 prošenj za zaposlitev.

Uvedba sprememb v sistemu nagrajevanja je
vodila v presojo in posodobitev sistema ocenjevanja in napredovanja zaposlenih. Sistem
napredovanja temelji na vlogah (dolžnostih in
kompetencah, povezanih z delovnim mestom).
Pojasnjevanje teh vlog se je nadaljevalo v celotnem letu 2006. Med drugim smo v banki jasno
določili tako stalna kot spremenljiva merila za
napredovanje. Na drugih področjih je banka pripravila različne usmeritve za izboljšanje delovne
uspešnosti . Tako je, denimo, izobraževalna enota
začela izvajati izobraževalni program o kreditnih
tveganjih; obvezen je za vso osebje, ki dela na
področju posojil in osebje, ki se ukvarja z določanjem bonitete.

1 369

Š tevilka vključuje osebje EIB, napoteno v EIF (stanje na dan 31.12.2006)
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Odkar je banka v drugi polovici leta 2005 ustanovila lastno zdravstveno službo, vedno več
pozornosti posveča ugotavljanju in preprečevanju poklicnih tveganj za zdravje ter spodbujanju zdravja in dobrega počutja na delu. Poleg
izvajanja zdravstvenih pregledov pred sklenitvijo
delovnega razmerja in številnih zdravstvenih
pregledov, ki so zaposlenim na voljo vsako leto,
izvaja tudi druge dejavnosti, kot so kampanja o
zdravju, ukrepi za spodbujanje ponovne vključitve v delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti ter
izboljšanje zdravstvenih storitev na potovanjih.
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Zaposleni v EIB

Banka je organizirala tudi tečaj za osebje, ki se je
prostovoljno priključilo novo ustanovljeni skupini
za prvo pomoč.
Zaradi potrebe po prilagoditvi najvišjih zavarovalnih vsot za določene zdravstvene storitve je
bankina zdravstvena zavarovalnica v letu 2006
pregledala svoja pravila za povračila zdravstvenih
stroškov. Prav tako je bil izveden pregled, ki naj bi
še bolj izboljšal delovanje bankine zdravstvene
zavarovalnice.
Od socialnih storitev za zaposlene velja omeniti,
da je banka pridobila še 50 mest v zasebnem
otroškem vrtcu, poleg zdajšnjih 100 mest, ki so
po subvencionirani ceni na voljo za otroke zaposlenih v EIB.

Komunikacija z zaposlenimi
Bankini napori, da bi izboljšala notranje komuniciranje, so v letu 2006 vodili v oblikovanje nove
enote za notranje komuniciranje (Internal Communications Division), ki deluje v okviru kadrovskega
oddelka. Enota je odgovorna za vso komunikacijo z zaposlenimi, kar zajema redno obveščanje o zadevah, povezanih z banko, ter pomoč in
spodbujanje zaposlenih za odprt in širok družbeni
dialog v EIB.

Zastopanje zaposlenih
Zadeve, povezane z zaposlenimi, se obravnavajo
v posvetovalnem postopku, v katerem sodeluje
kadrovski oddelek in kolegij predstavnikov zaposlenih (College of Staff Representatives); delo poteka
na rednih sestankih med vodstvom kadrovskega
oddelka in kolegijem predstavnikov zaposlenih,
in sicer v delovnih skupinah, ki se ukvarjajo s posameznimi temami, ter v skupnih odborih. Leta 2006
je posebej trdo delal pokojninski odbor (Pensions

Board), zlasti pri določanju vodilnih načel, ki bodo
tvorile okvirni dogovor o nadaljnjem razvoju pokojninskega načrta. Predstavniki zaposlenih so bili
zastopani tudi v delovni skupini, ki je pripravila politiko o družbeni odgovornosti banke in je prvo letno
poročilo objavila v letu 2006. V zvezi z delovnimi
skupinami je treba omeniti tudi dejavnosti skupine,
odgovorne za pregled sistema nagrajevanja; njeni
predlogi so bili konec leta 2006 predstavljeni svetu
direktorjev. Po tem, ko je svet direktorjev zavrnil del
teh predlogov, je kolegij predstavnikov zaposlenih
menil, da posvetovanje ni potekalo ustrezno in je
podal svoj odstop.

COPEC
Skupni odbor za enake možnosti (Joint Committee
on Equal Opportunities, COPEC) spremlja izvajanje
politike o enakih možnostih z vidikov poklicnega
razvoja, kadrovanja, usposabljanja in infrastrukture za socialno varstvo zaposlenih.
V letu 2006 je COPEC sodeloval v pripravi sporočila kadrovskega oddelka o uravnoteženosti in
enakosti spolov v EIB, in sicer po temeljitem pregledu položaja na področju enakih možnosti, ki
ga je izvedel neodvisni zunanji svetovalec. Oktobra 2006 je upravni odbor potrdil priporočila iz
tega sporočila.
Junija 2006 je EIB gostila enajsto letno zasedanje
mreže ORIGIN (Organizacijska in institucionalna
mreža za informacije o spolih). Namen te mreže
je izmenjava informacij, znanj in preteklih izkušenj o vprašanjih spolov in raznolikosti. Na njem
se je zbralo petindvajset delegatov, med drugim
visokih kadrovskih vodij iz Svetovne banke, Azijske razvojne banke, Sveta Evrope, Evropskega
parlamenta in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, da bi razpravljali o pobudah, ki so
jih svojih organizacijah izvajali v zadnjih dvanajstih mesecih, ter drug drugemu dajali navdih in
delili svoje misli.
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Ključni organi EIB
Svet guvernerjev sestavljajo ministri – ponavadi
ministri, pristojni za finance – ki jih določi vsaka
od 27 držav članic. Svet guvernerjev opredeljuje
smernice kreditne politike, potrjuje zaključne
račune in bilanco stanja, ter odloča o sodelovanju banke v financiranju zunaj Evropske unije in
povečanju njenega kapitala. Imenuje tudi člane
sveta direktorjev, upravnega odbora in revizijskega odbora.
Svet direktorjev ima izključno pristojnost za
odločanje o posojilih, jamstvih in zadolževanju. Nadzoruje pravilno vodenje banke in
zagotavlja, da je poslovodenje banke skladno
z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti in Statuta EIB ter s splošnimi usmeritvami, ki jih sprejmejo guvernerji. Člane sveta
direktorjev imenuje svet guvernerjev na predlog
držav članic za obdobje petih let, z možnostjo
ponovnega imenovanja. Odgovorni so izključno
banki.

Določbe, ki veljajo za te organe, so
opredeljene v statutu in poslovniku
banke. Seznami članov statutarnih
organov EIB, njihovi življenjepisi in
dodatne informacije o sistemu
nagrajevanja so redno dopolnjevani in objavljeni na spletišču
banke: www.eib.org.

Svet direktorjev sestavlja 28 direktorjev. Vsaka
država članica imenuje po enega direktorja, enega
pa Evropska komisija. Direktorji imajo 18 namestnikov, kar pomeni, da si nekatere položaje namestnikov deli več držav.
Z namenom širjenja strokovnega znanja lahko
svet direktorjev kooptira največ šest strokovnjakov (tri direktorje in tri namestnike), ki se v vlogi

svetovalcev in brez glasovalnih pravic udeležujejo
njegovih sestankov.
Svet direktorjev odloča z večino najmanj tretjine
članov s pravico glasovanja, ki morajo predstavljati
vsaj 50 odstotkov vpisanega kapitala.
Upravni odbor je stalni kolektivni izvršilni organ
banke. Sestavlja ga devet članov. S pooblastilom
predsednika EIB in pod nadzorom sveta direktorjev skrbi za tekoče vodenje EIB, pripravlja sklepe
za svet direktorjev in skrbi za njihovo izvajanje.
Predsednik upravnega odbora vodi sestanke sveta
direktorjev. Člani upravnega odbora so odgovorni
izključno banki; imenuje jih svet guvernerjev na
predlog sveta direktorjev za obdobje šestih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja.
V skladu s statutom banke predsednik upravnega
odbora hkrati tudi predseduje svetu direktorjev.
Revizijski odbor je neodvisen organ, ki je
neposredno odgovoren svetu guvernerjev.
Preverja pravilnost poslovanja banke in vodenja poslovnih knjig. Ko svet direktorjev potrdi
računovodske izkaze, revizijski odbor o njih poda
svoje mnenje. Poročila revizijskega odbora o rezultatih dela v preteklem letu se pošljejo svetu guvernerjev skupaj z letnim poročilom sveta direktorjev.
Revizijski odbor sestavljajo trije člani in trije opazovalci, ki jih imenuje svet guvernerjev za obdobje treh let.
Kapital: Delež posamezne države članice v
kapitalu banke se določi glede na njeno ekonomsko težo (izraženo v BDP) v času pristopa.
Zaradi širitve EU na Bolgarijo in Romunijo dne
1. januarja 2007 so se v skladu z določbami statuta
spremenili kapitalski deleži in upravljanje banke.
Po statutu smejo terjatve banke za dana posojila
znašati največ 250 % njenega kapitala.

Revizijski odbor

Skupni vpisani kapital banke znaša več kot
164,8 milijarde EUR.
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Upravni odbor

Razčlenitev kapitala EIB na dan 1. januarja 2007
0

Znesek (v EUR)
Nemčija
Francija
Italija
Združeno kraljestvo
Španija
Belgija
Nizozemska
Švedska
Danska
Avstrija
Poljska
Finska
Grčija
Portugalska
Češka republika
Madžarska
Irska
Romunija
Slovaška republika
Slovenija
Bolgarija
Litva
Luksemburg
Ciper
Latvija
Estonija
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
863 514 500
428 490 500
397 815 000
290 917 500
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Skupaj

164 808 169 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,170
16,170
16,170
16,170
9,702
4,482
4,482
2,974
2,269
2,225
2,070
1,278
1,216
0,784
0,764
0,723
0,567
0,524
0,260
0,241
0,177
0,151
0,113
0,111
0,092
0,071
0,042
100,000
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Upravni odbor EIB
Kolektivno vodstvo banke in področja pristojnosti posameznih članov upravnega odbora
Stanje na dan 1.5.2007

Philippe MAYSTADT
predsednik banke in sveta direktorjev

Gerlando GENUARDI
podpredsednik

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
podpredsednik

Ivan PILIP
podpredsednik

Torsten GERSFELT
podpredsednik

Philippe MAYSTADTpredsednik banke in sveta direktorjev
➾ Splošna strategija
➾ Institucionalne zadeve, odnosi z drugimi evropskimi institucijami
➾	Poročila generalnega inšpektorja, finančnega nadzornika in vodje skladnosti
poslovanja
➾ Človeški viri
➾ Notranje komuniciranje
➾	Politika enakih možnosti; predsednik skupnega odbora za enake možnosti
(COPEC)
➾ Predsednik upravnega odbora EIF
➾ Predsednik odbora za proračun
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Gerlando GENUARDI podpredsednik
Posli financiranja v Italiji, Grčiji, na Cipru, Malti in na zahodnem Balkanu
Sklad za strukturno financiranje
Proračun
Računovodstvo
Informacijske tehnologije
Guverner EBRD

➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ podpredsednik
Posli financiranja v Franciji in sredozemskih partnerskih državah
Financiranje MSP
Partnerstvo z bančnim sektorjem
Zunanje komuniciranje
Politika preglednosti in obveščanja
Odnosi z NVO
Član sveta direktorjev EIF

Ivan PILIP podpredsednik
➾	Posli financiranja na Poljskem, v Češki republiki, na Madžarskem, Slovaškem, v
Sloveniji in Bolgariji
➾ Vseevropska prometna in energetska omrežja
➾ Družbena odgovornost banke
➾ Namestnik guvernerja EBRD
Torsten GERSFELT podpredsednik
➾	Posli financiranja na Nizozemskem, Danskem, Irskem, v državah AKP in Južni
Afriki
➾ Energetska vprašanja
➾ Sektorske, ekonomske in finančne študije
➾ Predsednik odbora za umetnost

Simon BROOKS
podpredsednik

Carlos DA SILVA COSTA
podpredsednik

Simon BROOKS podpredsednik
➾ Posli financiranja v Združenem kraljestvu
➾ Varstvo okolja
➾ Notranja in zunanja revizija ter odnosi z revizijskim odborom
➾ Skladnost poslovanja
➾ Odnosi z Evropskim računskim sodiščem
➾	Odnosi z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in evropskim
varuhom človekovih pravic
➾ Zgradbe, oprema in logistika
Carlos DA SILVA COSTA podpredsednik
➾	Posli financiranja v Španiji, Belgiji, na Portugalskem, v Luksemburgu, Latinski
Ameriki in Aziji
➾ Pravni vidiki poslov in produktov
➾ Zbiranje sredstev
➾ Član odbora za umetnost

Matthias KOLLATZ-AHNEN
podpredsednik

➾
➾
➾
➾
➾
Eva SREJBER
podpredsednica (od 1.7.2007)

Matthias KOLLATZ-AHNEN podpredsednik
Posli financiranja v Nemčiji, Avstriji, Romuniji, na Hrvaškem in v Turčiji
Ekonomska in socialna kohezija; konvergenca
JASPERS (Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah)
Upravljanje tveganj: kreditna, tržna in operativna tveganja
Član odbora za subvencije

Eva SREJBER podpredsednica (od 1.7.2007)
➾	Posli financiranja na Švedskem, Finskem, v Litvi, Latviji, Estoniji, sosednjih
državah na vzhodu, v Rusiji in v državah EFTA
➾	Program “i2i” (izvajanje lizbonske strategije), vključno s skladom za
financiranje delitve tveganja
➾ Naknadna ocena poslov
➾ Predsednica odbora za subvencije
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Organizacijska shema
“ odsek		 h zunanje predstavništvo

u oddelek

Generalni sekretariat,
pravne in kadrovske zadeve

(stanje na dan 1.6.2007)

u	Kadri
Xavier COLL
direktor

Alfonso QUEREJETA
generalni sekretar in generalni direktor za pravne zadeve

u Institucionalne zadeve
Dominique de CRAYENCOUR
direktor

• Ferdinand SASSEN
“	Upravni organi, sekretariat, protokol
Hugo WOESTMANN
sodirektor

“	Jezikovna služba
Kenneth PETERSEN
Pravne zadeve
u Skupnostne in finančne zadeve, posojilni posli  		
zunaj Evrope

• Jean-Philippe BIRCKEL
“	Kadrovsko upravljanje in sistemi vodenja
Michel GRILLI
namestnik direktorja

• Catherine ALBRECHT
“	 K adrovanje
Luis GARRIDO
“	 K adrovski razvoj in upravljanje organizacije
Bruno TURBANG (vršilec dolžnosti)
• Ute PIEPER-SECKELMANN
“	 Dobro počutje ter usklajevanje poklicnega in 		
zasebnega življenja
...
“	 N
 otranje komuniciranje
Alain JAVEAU

Marc DUFRESNE

namestnik generalnega direktorja za pravne zadeve

Strateški center

• Jean-Philippe MINNAERT
pooblaščenec za varstvo podatkov

“ Finančne zadeve
Nicola BARR
sodirektorica

“ Institucionalne

zadeve in zaposleni
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“  Sredozemlje (FEMIP), Afrika, Karibi, Pacifik – investicijski sklad,
Azija in Latinska Amerika
Regan WYLIE-OTTE
sodirektorica

Rémy JACOB

generalni direktor

“ Upravljanje virov in usklajevanje
Geneviève DEWULF
u Strategija, poslovodni in finančni nadzor
Jürgen MOEHRKE
direktor

u	Posojilni posli v Evropi
Gerhard HÜTZ
direktor

• Gian Domenico SPOTA
“  Poslovna politika, novi finančni instrumenti
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
“ Jadransko

morje, jugovzhodna Evropa
Manfredi TONCI OTTIERI
sodirektor

“ Združeno

kraljestvo, Irska, baltske države, Danska, Finska,
Švedska, države EFTA
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Francija,

Belgija, Nizozemska, Luksemburg
Pierre ALBOUZE
“ S rednja Evropa, Poljska, Rusija, vzhodne sosede
Barbara BALKE
“ Š panija, Portugalska
Ignacio LACORZANA
• Maria SHAW-BARRAGAN

u  Finančni nadzor in računovodstvo
Luis BOTELLA MORALES
finančni nadzornik

“  Splošno računovodstvo
Henricus SEERDEN
“ R ačunovodstvo za tretje osebe in splošni stroški
Frank TASSONE
“ E konomsko-finančne študije
Éric PERÉE
“ Načrtovanje, proračun in nadzor
Theoharry GRAMMATIKOS
sodirektor

• Yannick MORVAN
“ Politika družbene odgovornosti banke
Felismino ALCARPE
• Gudrun LEITHMANN-FRÜH
(usklajevanje z EIF in Evropskim računskim sodiščem)
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Organizacijska shema
(stanje na dan 1.6.2007)

u Komuniciranje
Gill TUDOR

Predstavnica za odnose z javnostmi in direktorica

“ Odnosi z mediji
Gill TUDOR
“ Obveščanje javnosti in odnosi s civilno družbo
Yvonne BERGHORST
Informacijske pisarne
h	Predstavništvo v Parizu
Henry Marty-Gauquié
direktor

h	Predstavništvo v Rimu
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
sodirektor

h	Predstavništvo v Londonu
Adam McDONAUGH
h	Predstavništvo v Berlinu
Paul Gerd LÖSER

u oddelek

“ odsek		 h zunanje predstavništvo

JESSICA
Eugenio LEANZA
• Gianni CARBONARO
u Instrumenti v podporo evropskega ukrepa za rast
Thomas BARRETT
direktor

“ Vseevropska omrežja
Tilman SEIBERT
sodirektor

• Ale Jan GERCAMA
“ Pobuda Inovacije 2010 (i2i)
Kim KREILGAARD
“ Okolje, energija in svetovanje
Christopher KNOWLES
sodirektor

u Zahodna Evropa
Laurent de MAUTORT
direktor

u Informacijska tehnologija
Patrick KLAEDTKE

“ Združeno kraljestvo, Irska – banke in podjetja
Robert SCHOFIELD

“ Tehnologija in infrastruktura
José GRINCHO

“	Zahodna Evropa – strukturirana posojila in javno-zasebna
partnerstva
Cheryl FISHER

vodja informacijske tehnologije

sodirektor

“ Aplikacije za finančne in posojilne posle
Derek BARWISE

“ Francija – infrastruktura
Jacques DIOT
sodirektor

“ Aplikacije za upravne zadeve in tveganja
Simon NORCROSS

“ Francija – banke in podjetja
Jean-Christophe CHALINE
• Miguel MORGADO

Zgradbe, logistika in dokumentacija
Patricia TIBBELS

“ Belgija, Luksemburg, Nizozemska
Henk DELSING

odgovorni vodja

“ Upravljanje delovnega okolja
Patricia TIBBELS
“ Posebna skupina za novo poslovno stavbo
Enzo UNFER
“ Upravljanje dokumentacije in arhivov
...
“ Nabavno-upravna služba
...

sodirektor

u Španija, Portugalska
Carlos GUILLE
direktor

“ Španija – infrastruktura
Luca LAZZAROLI
“ Španija – banke in podjetja
Fernando de la FUENTE

sodirektor
h	Predstavništvo v Madridu

Angel FERRERO

Direktorat za posle v Evropski
uniji in državah kandidatkah

“ Portugalska
Rui Artur MARTINS
h	Predstavništvo v Lizboni
Pedro EIRAS ANTUNES

Thomas HACKETT
generalni direktor

u Srednja Evropa
Joachim LINK

u Podpora poslov
...

“ Zahodna Nemčija
Peggy NYLUND GREEN

“ Usklajevanje
Dominique COURBIN

“ Južna Nemčija
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Informacijski sistemi in aplikacije
Thomas FAHRTMANN

“ Češka republika, Slovaška
Jean VRLA

“ Podpora posojilnih poslov
Bruno DENIS

“ Avstrija, Madžarska
Paolo MUNINI

glavni koordinator poslov

direktor

sodirektorica
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u oddelek

“ odsek		 h zunanje predstavništvo

(stanje na dan 1.6.2007)

h	Predstavništvo na Dunaju
Emanuel MARAVIC

Direktorat za posle zunaj Evropske
unije in držav kandidatk

direktor

u Jadransko morje
Antonio PUGLIESE
direktor

“ Italija, Malta – infrastruktura
Bruno LAGO
sodirektor

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Italija, Malta – banke in podjetja
Marguerite McMAHON
“ Slovenija, Hrvaška, zahodni Balkan
Romualdo MASSA BERNUCCI
u Jugovzhodna Evropa
Andreas VERYKIOS

namestnik generalnega direktorja

“ Grčija
Themistoklis KOUVARAKIS
h	Predstavništvo v Atenah
Fotini KOUTZOUKOU
“ Bolgarija, Romunija, Ciper
Cormac MURPHY
h	Predstavništvo v Bukarešti
Götz VON THADDEN
“ Turčija
Franz-Josef VETTER
h	Predstavništvo v Ankari
...
h	Predstavništvo v Istanbulu
Alain TERRAILLON

Jean-Louis BIANCARELLI
generalni direktor

u	Svetovalna služba za razvojno ekonomiko
Daniel OTTOLENGHI
glavni razvojni ekonomist,
sodirektor

• Bernard ZILLER
u	Sosedske države in Rusija
Claudio CORTESE
direktor

• Alain NADEAU
“ Magreb
Bernard GORDON
h	Predstavništvo v Rabatu
René PEREZ
h	Predstavništvo v Tunisu
Diederick ZAMBON
“ Bližnji Vzhod
Jane MACPHERSON
h	Predstavništvo v Kairu
Luigi MARCON
“ Vzhodna Evropa, južni Kavkaz in Rusija
Constantin SYNADINO
• Umberto DEL PANTA
“ Posebno posli
Jean-Christophe LALOUX
u	Afrika, Karibi, Pacifik – investicijski sklad
Martin CURWEN
direktor

u Mar Baltico
...
direktor

“ Poljska
Heinz OLBERS
h	Predstavništvo v Varšavi
Michal LUBIENIECKI
“ Baltske države, Danska, Finska, Švedska, države EFTA
Michael O’HALLORAN
• Ann-Louise AKTIV VIMONT
h

Predstavništvo v Helsinkih

...

“ Zahodna Afrika in Sahel
Gustaaf HEIM
h	Predstavništvo v Dakarju
Jack REVERSADE
“ Osrednja in vzhodna Afrika
Flavia PALANZA

sodirektorica
h	Predstavništvo v Nairobiju

Carmelo COCUZZA
“ Južna Afrika in Indijski ocean
Serge-Arno KLÜMPER
h	Predstavništvo v Tshwaneju (Pretoriji)
David WHITE
“ Karibi in Pacifik
David CRUSH
h	Predstavništvo v Fort-de-France
Anthony WHITEHOUSE
h	Predstavništvo v Sydneyu
Jean-Philippe DE JONG
“ Viri in poslovni razvoj
Tassilo HENDUS
“ Upravljanje portfelja, strategija
Catherine COLLIN

Skupina EIB

74

Poročilo o dejavnosti 2006

Organizacijska shema
(stanje na dan 1.6.2007)

u oddelek

u	Azija in Latinska Amerika
Francisco de PAULA COELHO

Direktorat za projekte

direktor

“ Latinska Amerika
Alberto BARRAGAN
“ Azija
Matthias ZÖLLNER
• Philippe SZYMCZAK

“ odsek		 h zunanje predstavništvo

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
generalna direktorica

“ Trajnostni razvoj
Peter CARTER
sodirektor

“ Obvladovanje kakovosti
Angelo BOIOLI

Direktorat za finance
Bertrand de MAZIÈRES
generalni direktor

• Ghislaine RIOS
u	Kapitalski trgi
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
direktorica

“ Evro
Carlos FERREIRA DA SILVA
• Aldo ROMANI
“ Evropa (razen evra), Afrika
Richard TEICHMEISTER
“ Amerika, Azija, Pacifik
Eila KREIVI
• Sandeep DHAWAN
“ Odnosi z naložbeniki in trženje
Peter MUNRO
u	Zakladništvo
Anneli PESHKOFF
direktorica

“ Upravljanje virov
Béatrice LAURY
u	Konkurenčnost in inovativnost
Constantin CHRISTOFIDIS
direktor

“ Predelovalna industrija (raziskave in razvoj)
...
“ Informacijska in komunikacijska tehnologija ter e-gospodarstvo
...
“ Človeški kapital
John DAVIS
“ Storitve in MSP, živilskopredelovalna industrija (vključno z biogorivi)
Hans-Harald JAHN
• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON
u	Promet in energija
Christopher HURST
direktor

• René van ZONNEVELD
“ Cestni in železniški promet
Matthew ARNDT

“ Upravljanje likvidnosti
Francis ZEGHERS
• Timothy O’CONNELL

“ Zračni in pomorski promet
José Luis ALFARO
• Klaus HEEGE

“ Upravljanje aktive in pasive
Jean-Dominique POTOCKI

“ Proizvodnja energije in energetska omrežja
...
• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Upravljanje portfelja
Paul ARTHUR
“ Finančni inženiring in svetovanje
Guido BICHISAO
u	Načrtovanje in izvedba poslov
Gianmaria MUSELLA
direktor

“ Spremljava posojil in operativna podpora za posojilne posle
Ralph BAST
“ Spremljava zakladništva
Yves KIRPACH
“ Spremljava zadolževanja
Antonio VIEIRA
“ Sistemi in postopki
Georg HUBER
sodirektor

“ Usklajevanje in finančne politike
Éric LAMARCQ

“ Energetska učinkovitost in obnovljivi energetski viri
Juan ALARIO GASULLA
sodirektor

• Nigel HALL
u	Konvergenca in okolje
Patrice GÉRAUD
direktor

“ Programska posojila
Guy CLAUSSE
sodirektor

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
“ Voda in varstvo okolja
José FRADE
sodirektor

• Michel DECKER
“ Mestni promet in druga mestna infrastruktura
Mateo TURRÓ CALVET
sodirektor
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Organizacijsko shemo, življenjepise generalnih direktorjev in vodij nadzornih enot ter podrobnejše informacije o nagrajevanju
zaposlenih v EIB redno dopolnjujemo in objavljamo na spletišču banke: www.eib.org

“ odsek		 h zunanje predstavništvo

u oddelek

(stanje na dan 1.6.2007)

“ Razvojni projekti, nove pobude, trdni odpadki
Stephen WRIGHT

Generalni inšpektorat

sodirektor

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

Peter MAERTENS
generalni inšpektor

JASPERS
Patrick WALSH
sodirektor

• Agustin AURÍA
sodirektor

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

• S iward de VRIES
(enota za preiskovanje goljufij)

“ Notranja revizija
Ciaran HOLLYWOOD
“ Ocenjevanje poslov
Alain SÈVE
sodirektor

• Gavin Dunnett
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Direktorat za obvladovanje tveganj
Pierluigi GILIBERT
generalni direktor

“ Usklajevanje in podpora
Elisabeth MATIZ
sodirektorica

“ Finančno spremljanje in prestrukturiranje
Klaus TRÖMEL
sodirektor

u	Kreditna tveganja
Per JEDEFORS

Pisarna za skladnost poslovanja
skupine EIB
Konstantin ANDREOPOULOS

vodja pisarne za skladnost poslovanja

• E velyne POURTEAU
sodirektorica

• Luigi LA MARCA

direktor

“ Podjetja, javni sektor, infrastruktura
Stuart ROWLANDS
“ Projektno financiranje in posli zunaj EU
Paolo LOMBARDO
“ Finančne institucije
Per de HAAS (vršilec dolžnosti)
u	Finančna in operativna tveganja
Alain GODARD
direktor

Svetovalec upravnega odbora
o strategiji in pogajanjih skupine EIB

Francis CARPENTER
generalni direktor

Predstavnik EIB v svetu direktorjev
Evropske banke za obnovo in razvoj

“ Upravljanje aktive in pasive ter obvladovanje tržnih tveganj
Giancarlo SARDELLI
• Vincent THUNUS
“ Izvedeni finančni instrumenti
Luis GONZALEZ-PACHECO

Terence BROWN

član sveta direktorjev za EIB

“ Operativna tveganja
Antonio ROCA IGLESIAS
Walter CERNOIA

namestnik člana sveta direktorjev
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Ključni organi EIF

Vodstvo in ključni ljudje EIF

EIF vodijo in upravljajo naslednji trije organi:
➾ skupščina delničarjev (sestavljajo jo EIB, Evrop-

ska unija in 29 finančnih institucij), ki zaseda
najmanj enkrat na leto;
➾ svet direktorjev, ki ga sestavlja sedem članov in

sedem namestnikov in ki med drugim odloča
o poslih sklada;

Francis Carpenter izvršni direktor
➾

Direktor naložb:
John A. HOLLOWAY    

TVEGANI KAPITAL
➾
➾
➾

Vodje:
Jean-Philippe BURCKLEN
Jacques DARCY
Ulrich GRABENWARTER

➾
➾

Namestnika vodij:
Jouni HAKALA
Matthias UMMENHOFER

➾
➾
➾
➾

Ključni sodelavci:
Laurent BRAUN
Paul VAN HOUTTE
Christine PANIER
David WALKER

GARANCIJE IN LISTINJENJE

Svet direktorjev

➾

Vodja:
Alessandro TAPPI

➾

Namestnica vodje:
Christa KARIS

➾
➾

Ključna sodelavca:
Per-Erik ERIKSSON
Gunnar MAI

JEREMIE
➾ izvršni direktor, ki je odgovoren za poslovo-

➾

Vodja:
Marc SCHUBLIN

denje sklada po določbah njegovega statuta
ter po smernicah in usmeritvah, ki jih sprejme
svet direktorjev.

➾

Namestnik vodje:
Hubert COTTOGNI

➾
➾
➾

Ključni sodelavci:
Alexander ANDÒ
Graham COPE
Fabrizio CORRADINI

Izkaze EIF revidirajo tričlanski revizijski odbor, ki
ga imenuje skupščina delničarjev, in neodvisni
zunanji revizorji.

UPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE TVEGANJ
➾

Vodja:
Thomas MEYER

➾
➾

Ključna sodelavca:
Helmut KRAEMER-EIS
Pierre-Yves MATHONET

SPLOŠNE SLUŽBE

Podrobni podatki o statutornih organih (njihovi sestavi, življenjepisih članov, nagrajevanju) in službah EIF (sestavi, življenjepisih vodij,
nagrajevanju zaposlenih) so redno dopolnjevani in objavljeni na spletišču EIF: www.eif.org

➾

Generalni sektretar:
Robert WAGENER

➾
➾
➾

Vodje:
Maria LEANDER – pravne zadeve
Jobst NEUSS – skladnost poslovanja
Frédérique SCHEPENS – splošne zadeve in finance

➾
➾
➾
➾

Ključni sodelavci:
Eva GOULAS – kadrovske zadeve
Marceline HENDRICK – računovodstvo
Delphine MUNRO – trženjsko komuniciranje
John PARK – informacijske in komunikacijske tehnologije
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Projekti, upravičeni do financiranja skupine EIB
V Evropski uniji morajo projekti, upravičeni do financiranja, izpolnjevati enega ali več naslednjih
ciljev:
➾ krepitev ekonomske in socialne kohezije: spodbujanje naložb v vseh gospodarskih panogah za
pospeševanje gospodarskega napredka v regijah z omejenimi možnostmi;
➾ spodbujanje naložb, ki prispevajo k razvoju na znanju in inovativnosti temelječe družbe;
➾ izboljšanje infrastrukture in storitev v zdravstvu in izobraževanju, ki sta ključnega pomena za
oblikovanje človeškega kapitala;
➾ razvoj infrastrukturnih omrežij na področju prometa, telekomunikacij in prenosa energije, ki
so pomembna za Skupnost;
➾ ohranitev okolja in izboljšanje kakovosti življenja;
➾ zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo z racionalno porabo energije, izkoriščanjem domačih
energetskih virov vključno z obnovljivimi viri, ter razpršitvijo uvoza.

Skupina EIB pomaga razvoju malih in srednje velikih podjetij tako, da izboljšuje finančno okolje,
v katerem delujejo:
➾ s srednje- in dolgoročnimi kreditnimi linijami EIB;
➾ s posli tveganega kapitala EIF;
➾ z garancijami, ki jih EIF izdaja za MSP.

V državah kandidatkah in partnerskih državah banka sodeluje pri uresničevanju politik Unije na
področju razvojne pomoči in sodelovanja, in sicer v:
➾ državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah v jugovzhodni Evropi, kjer prispeva
k ciljem Pakta stabilnosti tako, da posojila usmerja ne le v obnovo osnovne infrastrukture in
projekte regionalnega pomena temveč tudi v razvoj zasebnega sektorja;
➾ sredozemskih državah, ki niso članice EU, kjer pomaga doseči cilje evro-sredozemskega
partnerstva z vidika oblikovanja območja proste trgovine do leta 2010;
➾ afriških, karibskih in pacifiških državah (AKP), Južni Afriki ter čezmorskih državah in ozemljih
(ČDO), kjer podpira razvoj osnovne infrastrukture in zasebnega sektorja;
➾ Aziji in Latinski Ameriki, kjer podpira projekte, ki so obojestranskega pomena za Unijo in države
tega območja.
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Naslovi skupine EIB

Evropska investicijska banka
www.eib.org – U info@eib.org
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Avstrija

Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Belgija

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Francija

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Grčija

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Italija

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Nemčija

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Poljska

Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 528 68 83
5 (+48 22) 528 68 65

Portugalska

Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Španija

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Združeno kraljestvo

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Zunanja predstavništva
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Naslovi skupine EIB

Avstralija

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egipt

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Južna Afrika

5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Kenija

Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Maroko

Riad Business Center
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Senegal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Tunizija

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Evropski investicijski sklad
www.eif.org – U info@eif.org
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

Spremembe seznama predstavništev EIB in podatke o morebitnih novih predstavništvih, odprtih po izdaji te publikacije,
najdete na spletišču banke.
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Na CD-romu, ki je priložen tej publikaciji, boste našli informacije iz vseh treh delov letnega poročila
v elektronski obliki in različnih razpoložljivih jezikih.
Letno poročilo je objavljeno tudi na spletišču banke www.eib.org/report.

2006

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

Adenauer

1.

o@eib.org

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

2.

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

3.

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique

IS SN 1 681- 3 9 9 5

EIB se želi zahvaliti naslednjim nosilcem projektov in dobaviteljem za fotografije, objavljene v tem poročilu:
AVE (str. 8, 28), Águas de Portugal (str. 10), TGV-Est européen (str. 12), SMTC (str. 13, 16), AP-HM (str.15), Jeanu-Paulu Kiefferju (str. 23),
Aquafin (str. 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (str. 31), LGV-Est européen (str. 31), Rolls-Royce plc 2006 (str. 33) in Evropski komisiji
(str. 33, 38, 58, 60).
Ostale fotografije in ilustracije je zagotovil grafični studio EIB.
Natisnila tiskarna Imprimerie Centrale s.a. v Luxembourgu na papirju AcondaVerd Silk s tiskarskimi črnili na osnovi rastlinskih olj. Papir,
certificiran v skladu s pravili Sveta za varstvo gozdov (Forest Stewardship Council, FSC), je bil izdelan v Španiji in je sestavljen iz primarne
vlaknine (60 %), deinking vlaknine (30 %) in vlaknine iz lastnega izmeta (10 %).

