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Letno poročilo skupine EIB 2009 sestavljajo trije ločeni deli:
•	  Poročilo o dejavnosti in družbeni odgovornosti, v katerem so pred-

stavljene dejavnosti skupine Evropske investicijske banke (EIB) v 
preteklem letu in načrti za prihodnost;

•	  Računovodsko poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze skupine EIB 
(v skladu z MSRP in splošno sprejetimi računovodskimi načeli v EU), 
Evropske investicijske banke, Sklada za spodbujanje naložb po Spo-
razumu iz Cotonouja, Skrbniškega sklada FEMIP, Infrastrukturnega 
skrbniškega sklada EU in Afrike, Skrbniškega sklada za spodbujanje 
naložb v sosedstvo in Evropskega investicijskega sklada (EIF), skupaj 
s prilogami in pojasnili;

•	  Statistično poročilo s pregledom projektov in sredstev, ki jih je v letu 
2009 financirala oziroma zbrala EIB, ter s pregledom projektov EIF. 
Vsebuje tudi zbirne preglednice za leto 2009 in zadnjih pet let.

Letno poročilo je objavljeno tudi na spletišču banke (www.eib.org/report).
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Skupina EIB: ključni podatki

Dejavnost v letu 2009

Sklenjene pogodbe 3 031
Tvegani kapital (39 skladov)  733
Garancije (22 poslov) 2 298

Stanje na dan 31. 12. 2009

Portfelj 17 697
Tvegani kapital – sredstva v upravljanju (307 skladov) 4 103
Garancije – pozicije (168 poslov) 13 594

Kumulativno sklenjene pogodbe
Tvegani kapital (307 skladov) 5 136
Garancije (168 poslov) 13 987

Lastna sredstva 1 015
Bilančna vsota 1 157
Čisti dobiček poslovnega leta -7
Vpisani kapital 2 940

od tega vpoklicani 588

Stanje na dan 31. 12. 2009

Odprte terjatve in obveznosti
Črpana posojila 324 150
Še ne črpana posojila  81 843
Financiranje iz proračunskih virov 1 416
Dolgovi 305 758

Lastna sredstva 37 954
Bilančna vsota 361 871
Čisti dobiček poslovnega leta 1 877
Vpisani kapital 232 393

od tega vpoklicani 11 620

Dejavnost v letu 2009 (v milijonih EUR)

Odobrena posojila 103 898
Evropska unija 93 615
Partnerske države 10 283

Sklenjene pogodbe 79 102
Evropska unija 70 505
Partnerske države 8 597

Črpana posojila 54 022
Evropska unija 48 898
Partnerske države 5 123

Zbrana sredstva (pred zamenjavami) 79 386
Osnovne valute (EUR, GBP, USD) 70 205
Druge valute 9 182

 EIB se je na krizo odzvala s sko-
kovitim povečanjem sklenjenih 
pogodb in črpanih posojil v letu 
2009, pri čemer je podprla več 
kot 500 novih velikih projektov 
in 50 000 majhnih in srednjih 
podjetij.

Evropski investicijski sklad je 
v letu 2009 v 39 novih skladov 
tveganega kapitala vložil prek 
730 milijonov EUR, skupaj pa 
ima v več kot 300 skladih 4 mili-
jarde EUR naložb, s čimer spod-
buja zaposlovanje in vlaganja 
v majhna podjetja.
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Nagovor predsednika
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jim pomagala soočiti se z izzivi finančne in gospo-
darske krize.

Banka je odločilno pripomogla tudi k reševanju po-
membnih projektov, na primer infrastrukturnih ali 
inovacijskih, ki bi sicer zaradi težkih gospodarskih 
razmer ostali nedokončani.

Tri področja, ki smo jim dali prednost
Evropski svet je banko pooblastil za dodatne ukrepe 
na treh posebnih področjih: majhna in srednja podje-
tja (MSP), konvergenčne regije in spopadanje s pod-
nebnimi spremembami.

MSP
MSP, ki jih štejemo za hrbtenico gospodarstva in 
pomemben vir delovnih mest, so leta 2009 lahko 
izkoristila 12,7 milijarde EUR v obliki novih kredi-
tnih linij, ki so jih lokalne posredniške banke do-
bile od EIB za posredovanje majhnim podjetjem. 
Poleg tega smo se potrudili in poskrbeli, da so ime-
le banke do konca leta 2009 na razpolago že do-
brih 75 odstotkov skupnega zneska naše finanč-
ne podpore v višini 21 milijard EUR, za katero smo 
se dogovorili v letih 2008 in 2009. S tem smo več 
kot 50 000 MSP omogočili, da so v letu 2009 črpa-

Rekorden obseg posojil v težkih časih
Leto 2009 je bilo burno, zato sem toliko bolj pono-
sen, da je zaposlenim uspelo delati več, bolje in hitre-
je. V letu, ki je za nami, je EIB podprla evropsko go-
spodarstvo s posojili v rekordni višini 79 milijard EUR. 
Na kratko, več kot izpolnili smo cilje, ki so nam jih po-
stavile delničarke – države članice EU.

Kako nam je uspelo?
Za Evropsko unijo je bilo ključno, da je zgodaj spo-
znala resnost posledic krize in se hitro odzvala na-
nje, banka pa je odigrala pomembno vlogo pri re-
ševanju pomanjkanja posojil na trgu. Tako je in bo 
ostala neomajna pri načelu, da financira le ekonom-
sko trdne projekte ali programe. Projekti morajo 
prispevati k doseganju ciljev Evropske unije ter iz-
polnjevati naše tehnične, ekonomske, družbene in 
okoljske standarde. Zaradi tega so se zaposleni iz-
redno potrudili ter pospešili pripravo, pregled in po 
potrebi spremembe predlaganih projektov. S tem 
so si zagotovili soglasje vodstva banke in sveta di-
rektorjev za povečanje števila projektov. Leta 2009 
je banka podpisala posojilne pogodbe v vrednosti 
79 milijard EUR in v realni sektor sprostila 54 milijard 
EUR. Ta sredstva je dala na razpolago javnim orga-
nom, podjetjem in končno tudi državljanom, da bi 

“Več kot izpolnili smo cilje, ki so nam 
jih postavile delničarke – države  
članice EU.”
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la skoraj 15 milijard EUR sredstev EIB. Med hudim 
kreditnim krčem je ta denar pokril njihove nujne 
potrebe po finančnih sredstvih, ki jih trg ni mogel 
zagotoviti.

Konvergenca
Posojila gospodarsko šibkejšim regijam v Evropi (kon-
vergenčnim regijam) so znašala 29 milijard EUR ali 
41 odstotkov vseh posojil EIB v EU, pri čemer so bila 
enakomerno porazdeljena med 15 starih in 12 no-
vih držav članic. Slednje so skupno prejele 12,8 mili-
jarde EUR. EIB je konvergenčnim regijam nudila tudi 
zelo pomembno tehnično pomoč pri pripravi projek-
tov za financiranje na področjih, kot so infrastruktura, 
energetika ali okoljske izboljšave.

Podnebne spremembe
Tudi EIB se spopada s podnebnimi spremembami, 
zato je skoraj 17 milijard EUR namenila za projekte, 
ki prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih pli-
nov. Mednje spadajo, na primer, projekti s področja 
obnovljive energije (4,2 milijarde EUR), energetske 
učinkovitosti (1,5 milijarde EUR) ter raziskav in razvo-
ja za čistejši prevoz (4,7 milijarde EUR), pa tudi nalož-
be v mestni prevoz (5,5 milijarde EUR) in projekte zu-
naj EU s področja podnebnih sprememb.

Tudi v svetu smo odigrali svojo vlogo
EIB v okviru svojih “zunanjih mandatov”, o katerih od-
ločata Evropski parlament in Svet, izdatno finančno 
podpira partnerske države EU: tem je v letu 2009 na-
menila skoraj 9 milijard EUR. Aktivno smo iskali mo-
žnosti za skupne ukrepe z drugimi večstranskimi ra-
zvojnimi bankami. Z njimi se nismo dopolnjevali le 
pri finančnih poslih v nekaterih delih sveta, pač pa 
tudi združili moči v spopadanju s pomembnimi glo-
balnimi izzivi, kot so podnebne spremembe.

Kaj pa v prihodnje?
Nova strategija “Evropa 2020” vzpostavlja okvir, v ka-
terem bodo Evropska unija in države članice poiskale 
izhod iz krize, hkrati pa pospešuje prehod k bolj kon-
kurenčnemu gospodarstvu. Najti moramo rešitev za 
strukturne slabosti evropskega gospodarstva in ma-
kroekonomske izzive, ki so se med krizo še zaostrili.

EIB bo razvijala ukrepe v tem okviru, upoštevajoč, 
da strategija poudarja tri prednostne prvine: pame-
tno rast, trajnostno rast in vključujočo rast. Ponudili 
bomo inovativne finančne rešitve. Skupaj s Komisijo 
se bomo še posebej potrudili in poiskali predloge za 
izboljšanje vzvodnega učinka proračunskih virov EU 
in posojil skupine EIB.

EIB se lahko pri tem nasloni na svoje finančno zna-
nje in izkušnje, pa tudi na znanje gospodarskih in pa-
nožnih analitikov, inženirjev, okoljskih in družbenih 
strokovnjakov, urbanistov in specialistov za podneb-
ne spremembe. Število teh strokovnjakov med novo-
zaposlenimi v zadnjih petih letih je veliko. Sodelujejo 
pri razvoju novih posojilnih politik, nudijo tehnično 
pomoč nosilcem projektov in spremljajo izvajanje za-
pletenih projektov.

Leto pred nami ne bo nič lažje, vendar sem trdno pre-
pričan, da bodo naša organizacija in zaposleni kos iz-
zivom. EIB si je vedno prizadevala delovati v podpo-
ro ciljem politik EU znotraj in zunaj evropskih meja. S 
tem bomo nadaljevali, tako da bomo svoja posojila in 
tehnično pomoč namenjali za projekte, ki bodo kori-
stili predvsem državljanom EU.

Philippe Maystadt



Poslovna strategija

Svet direktorjev  
med sestankom  

2. februarja 2010.
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Kljub znakom, da se hudo upadanje gospodarstva 
približuje koncu, so obeti za prihodnost negotovi, vi-
deti je le, da bo gospodarsko okrevanje počasno. V 
takšnih razmerah ostaja Evropska investicijska ban-
ka osredotočena na pomoč Evropi pri izhodu iz krize, 
kar od nje zahteva, da dela več, bolje in hitreje. Njen 
cilj za leto 2010 je ohraniti posojilno dejavnost na vi-
soki ravni iz leta 2009, ko je vrednost sklenjenih po-
godb znašala 79 milijard EUR.

V prihodnjih letih se bo banka še naprej osredotoča-
la na področja, kjer je Evropa zaradi krize najbolj pri-
zadeta: majhna in srednja podjetja, podnebne spre-
membe in konvergenčne regije. Levji delež dodatnih 
posojil iz evropskega načrta za oživitev gospodarstva 
je namenjen prav tem trem prednostnim področjem.

Poslovni načrt Evropske investicijske banke pokriva ob-
dobje treh let (2010–2012) in določa prednostna podro-
čja njene posojilne dejavnosti. Banka ga sproti posodablja. 
Kaj je v središču poslovnega načrta za leto 2010?

Odziv EIB na finančno  
in gospodarsko krizo

Med protikrizne ukrepe EIB spada doda-
tnih 50 milijard EUR posojil, ki jih bodo v 
obdobju 2008–2010 dobili subjekti zno-
traj EU poleg predkriznih 45–50 milijard 
EUR na leto. EIB se na gospodarsko kri-
zo torej ne odziva s spreminjanjem ciljev 
svojih politik, pač pa z večjo intenzivno-
stjo svojih dejavnosti.

Banka se bo še naprej osredotočala na 
področja, kjer je Evropa zaradi krize 
najbolj prizadeta.

V letu 2009 je podpora za majhna in srednja pod-
jetja (MSP) celo presegla cilj iz evropskega načrta za 
oživitev gospodarstva. Po njem bi morala banka v 
obdobju 2008–2011 tradicionalnih 5 milijard EUR po-
sojil, kolikor jih sicer vsako leto namenja MSP, pove-
čati na povprečnih 7,5 milijarde EUR posojil na leto. 
Dejansko je obseg posojil v letu 2008 povečala na 
dobrih 8 milijard EUR, v letu 2009 pa celo na 12,7 mi-
lijarde EUR. Skupna vrednost posojil za MSP je v letih 
2008 in 2009 tako dosegla 20,8 milijarde EUR.  Banka 
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je na dobri poti, da v obdobju 2008–2011 doseže 
cilj 30 milijard EUR, ki ji ga je postavil Ekonomsko-fi-
nančni svet na zasedanju v Nici leta 2008. EIB je že 
prej poskrbela za poenostavitev in večjo preglednost 
svojega produkta “posojil za MSP”, kar je pospešilo 
posojanje prek partnerskih bank. Leta 2009 je hkrati 
s široko uvedbo nove strategije MSP tudi naglo po-
večala posojila tem podjetjem. Skupaj s posredniki je 
povečala tudi število držav članic, katerih MSP so de-
ležna posojil, na 16 (leta 2008) oziroma 24 (leta 2009) 
od skupaj 27. Vključila je še številne nove posredni-
ke, da bi majhnim in srednjim podjetjem zagotovila 
kar najširšo podporo. Tudi v letu 2010 bodo posojila 
ostala na novi višji ravni, banka pa jih bo dopolnila z 
novimi produkti, ki jih je za posebne potrebe MSP za-
snovala sama ali njej podrejeni Evropski investicijski 
sklad (EIF).

Povečanje obsega konvergenčnih posojil, ki naj bi 
spodbudilo okrevanje Evrope, je logičen korak, saj je 
kriza najbolj prizadela prav najrevnejše dele Evrope. 
EIB je leta 2009 posojila konvergenčnim področjem 
povečala na 29 milijard EUR ali 41 odstotkov vseh 
svojih posojil znotraj EU. Kriza je posebej močno pri-
zadela države srednje in vzhodne Evrope. Zavedajoč 
se resnosti njihovega položaja, se je EIB v tesnem so-
delovanju z Mednarodno finančno korporacijo (del 
skupine Svetovne banke) ter Evropsko banko za ob-

novo in razvoj pridružila pobudi, da bi se bankam 
iz teh držav za posojila majhnim in srednjim podje-
tjem v letih 2009 in 2010 zagotovilo več kot 24 mi-
lijard EUR. S temi posluje prek posredniških lokalnih 
bank. Do konca leta 2009 je samo EIB odobrila 10 mi-
lijard EUR novih posojil MSP in občinskim projektom 
v regiji, s tem pa v samo enem letu skoraj že dosegla 
11 milijard EUR, ki naj bi jih zagotovila v obeh letih 
skupaj.

Pri izvajanju evropskega načrta za oživitev gospo-
darstva je za EIB pomembno tudi področje podneb-
nih sprememb. EIB predano podpira vodilno vlogo, 
ki jo Evropska unija igra v globalnem spopadanju s 
podnebnimi spremembami. Leta 2009 je posodila 
17 milijard EUR za projekte za zmanjšanje izpustov 
CO2, ki so vključevali naložbe v obnovljivo energi-
jo, energetsko učinkovitost, raziskave in razvoj za 
čistejši prevoz ter mestni prevoz. V letu 2010 naj 
bi obseg posojil ostal najmanj enak. Pri tem je po-
membno, da ukrepe EU proti podnebnim spremem-
bam dopolnjujejo pobude za nizkoogljično rast 
v državah v razvoju. Banka bo tako za financiranje 
projektov v teh državah namenila 3 milijarde EUR iz 
svojega sklada za trajnostno energijo in zanesljivo 
energetsko oskrbo (Facility for Energy Sustainability 
and Security of Supply). Vse bolj tudi podpira global-
ne trge z ogljikom.
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Banka je leta 2009 posodila 17 mili-
jard EUR za projekte za zmanjšanje 
 izpustov CO2.



Dejavnosti skupine EIB 
v letu 2009
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Dostopna posojila majhnim in 
srednjim podjetjem za delovna mesta

EIB je leta 2009 odobrila 12,7 milijarde EUR (55 od-
stotkov več kot leto prej) kreditnih linij posredni-
škim bankam, ki so ta denar posredovale majhnim 
podjetjem. Banka je tako dosegla prek 50 000 MSP v 
vsej EU, pri čemer so ji pomagali posredniki iz 24 dr-
žav članic. Posojanje banke prek posrednikov ima 
tudi multiplikativen učinek, ker morajo vsi posredni-
ki za vsak evro njenih sredstev zagotoviti najmanj en 
evro lastnih sredstev. 

Povečanje podpore MSP je bilo še izrazitejše v novih 
državah članicah, kjer je kriza posebno močno priza-
dela ravno majhna podjetja. Kreditne linije so se gle-
de na leto 2008 skoraj podvojile in znašale 2,1 milijar-
de EUR. V okviru skupnega programa ukrepov je EIB 

tesno sodelovala z EBRD in skupino Svetovne ban-
ke, da bi povečala podporo mednarodnih finančnih 
ustanov MSP v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evro-
pi. Pobuda se je začela februarja 2009 in je zahtevala 
tesno sodelovanje z lokalnimi partnerskimi bankami, 
ki jim je EIB do konca leta 2009 zagotovila že 10,5 mi-
lijarde EUR.

V letih 2008 in 2009 je Evropska investicijska banka s po-
sredniškimi bankami podpisala za 20,8 milijarde EUR po-
sojilnih pogodb. To pomeni, da se EIB zanesljivo približuje 
cilju iz evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki so 
ga sprejeli voditelji držav ali vlad decembra 2008 in predvi-
deva 30 milijard EUR posojil za MSP v obdobju 2008–2011.

Zaradi pomanjkanja likvidnih sred-
stev, ki je pestilo MSP, je banka še iz-
boljšala njim namenjene produkte.
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Glede na pomanjkanje likvidnih sredstev, s katerim 
so se spopadala MSP, je EIB v letu 2009 uvedla šte-
vilna izboljšanja svojih finančnih produktov za MSP. 
Tako je, na primer, zaznala povečanje povpraševanja 
po obratnem kapitalu in se nanj nemudoma odzvala. 

Posojila EIB za MSP 2007–2009:  
kreditne linije, odobrene posrednikom v milijonih EUR
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V istem letu je tudi razširila ozemlje, ki ga pokriva s 
produktom “posojil za MSP”, in sicer na države kandi-
datke, možne države kandidatke in države vzhodne-
ga partnerstva.

Evropski investicijski sklad, ki skupaj z Evropsko in-
vesticijsko banko sestavlja skupino EIB, je specializi-
ran za posle tveganega financiranja majhnih in sre-
dnjih podjetij. Sklad je v večinski lasti EIB, preostali 
lastniki pa so Evropska komisija ter skupina javnih in 
zasebnih finančnih ustanov. Strokovno znanje in iz-
kušnje ima predvsem s področja podpore skladom 
tveganega kapitala in rasti, ki vlagajo v MSP, ter iz-
dajanja posojilnih garancij MSP. Tako kot EIB tudi EIF 
svojo podporo majhnim podjetjem usmerja prek fi-
nančnih posrednikov, pri čemer so njegovi partner-
ji skladi tveganega kapitala in rasti ter skladi dolžni-
ško-lastniških sredstev, banke, jamstvene ustanove in 
vzajemni jamstveni skladi.

Leta 2009 je EIF vložil prek 730 milijonov EUR v 
39 skladov tveganega kapitala in rasti v Evropi. Trenu-
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tno ima 4,1 milijarde EUR naložb v več kot 300 skla-
dih, kar ga uvršča med najpomembnejše igralce sek-
torja zasebnega kapitala v Evropi. Leta 2009 je EIB 
Evropskemu investicijskemu skladu zaupala upravlja-
nje milijardo EUR vrednega sklada dolžniško-lastni-
ških sredstev za rast (Mezzanine Facility for Growth). 
Dolžniško-lastniško (mezzanine) financiranje pomeni 
financiranje v obliki mešanice dolgov in kapitala, po-
gosto v obliki posojil z nižjo prednostjo ali za preobli-
kovanje v kapital, kar je posebno primerno za majh-
na podjetja, ki se hitro razvijajo in rastejo. Sredstva iz 
tega sklada bodo v naslednjih treh letih vložena v in-
vesticijske sklade, ki so usmerjeni v rastoča in inova-
tivna podjetja iz vse Evrope, kar bo pomagalo zapol-
niti vrzeli v financiranju.

Leta 2009 je bilo zasnovanih več mikrofinančnih po-
bud. Med njimi je sklad tveganega kapitala v viši-
ni 20 milijonov EUR, ki ga v imenu banke upravlja 
EIB, vlaga pa v mikrofinančne ustanove, ki deluje-
jo zunaj tradicionalnega bančnega sektorja. Tu je še 
 PROGRESS, skupna mikrofinančna pobuda banke in 
Komisije, ki se osredotoča na socialno gospodarstvo. 
Pričakuje se, da bo večja razpoložljivost mikrofinan-
ciranja pomembno vplivala tudi na ustanavljanje no-
vih mikropodjetij in samozaposlovanje ter prispevala 
k aktivnemu spodbujanju enakih možnosti.

Čeprav EIF s svojimi lastniškimi instrumenti cilja 
na večjo razpoložljivost kapitala za MSP, mora ena-
ko  pozornost namenjati potrebam teh podjetij po 
 dolžniškem financiranju, torej garancijam in listinje-
nju. Leta 2009 je odobril za 2,3 milijarde EUR garan-
cij, tako da je njegov portfelj garancij konec leta 2009 
znašal 13,6 milijarde EUR.
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Podpora majhnim podjetjem – “logika partnerstva”

Domače povpraševanje po njeni industrijski opremi in storitvah je upadlo za 15 odstotkov, vendar družba Équipe-
ments et Techniques Industrielles (ETI) še zdaleč ne razmišlja o odpuščanju. Nasprotno, celo zaposluje nove sode-
lavce. Družba iz Le Havra s približno 80 zaposlenimi premaguje kreditni krč s širjenjem v tujino, pri čemer ji poma-
gajo posojila, ki jih je EIB zagotovila prek lokalne podružnice banke Société Générale.

Velik del njenih strank so proizvodna podjetja iz domače regije Normandije, ki se vsa spopadajo s posledicami 
krize. Vsi lokalni dobavitelji tem podjetjem občutijo pritisk, za razliko od mnogih pa je ETI dejavna tudi na med-
narodnem trgu: uvaža iz kakšnih 15 držav in prav v toliko držav izvaža. 

ETI ima na svojem sedežu v Le Havru in v podružnicah v krajih Dieppe in Le Petit-Quevilly na zalogi kakšnih  
15 000 izdelkov, od katerih najdražji stanejo več milijonov evrov. Zaloge so zgolj vmesna faza zelo specializirane-
ga procesa, ki poteka v družbi: začne se z izbiro opreme, nadaljuje z ugotavljanjem potreb strank in svetovanjem 
strankam, konča pa s sestavljanjem, pakiranjem in odpremo industrijskih orodij – sem spada celo izobraževanje, 
potrebno za njihovo uporabo.

“Strategija širjenja v tujino, ki jo je ETI sprejela, da bi nadomestila izpad domačega povpraševanja, se opira na tri 
stebre“, razlaga Yvon Kervella, projektni vodja v izvoznem oddelku družbe. “Prvi je neposredni izvoz industrijske 
opreme širokemu krogu strank. Drugi so tehnične delavnice in laboratoriji v prostorih strank v okviru velikih pro-
jektov. Tretji steber je poklicno izobraževanje, ki ga nudi ETI.”

Alžirija je eden najpomembnejših izvoznih trgov ETI nasploh, še posebno za poklicno izobraževanje. Družba ima 
v Alžiru predstavništvo in je nedavno za tamkajšnje ministrstvo za poklicno izobraževanje zaključila projekt, v 
katerega je bilo zajetih 44 šol.

“Potem ko smo zmagali na razpisu, se je proces začel. V tem konkretnem projektu smo najprej izbrali orodje za 
vodovodne inštalaterje in ga zložili v komplete,” razlaga Kervella. “Sledila je odprema v Alžir, carinski postopki, 
dostava v šole, kakovostni in količinski prevzem ter izdaja v uporabo, nato pa vrsta enotedenskih tečajev za uči-
telje. Ti zdaj izobražujejo mlajšo generacijo poklicnih vodovodnih inštalaterjev.”

Za projekt, pri katerem lahko od začetka do zaključka pretečeta tudi dve leti, se plačilo običajno opravi šele 
na koncu. ETI je za svoje mednarodno širjenje zato potrebovala dodaten obratni kapital in banka Société  
Générale ji je posodila 375 000 EUR iz sredstev EIB. Ker je dobila posojilo iz virov EIB, so bili pogoji ugodnejši kot 
kjer koli drugje. “ETI zaupamo. Za nas je pomembno, da lahko svoje dobre stranke kreditiramo tudi v težkih 
 časih, kar nam uspeva s pomočjo EIB,” pravi Yannis Faucillon iz podružnice banke Société Générale v Le Havru. 
“Temu pravim la logique du partenariat – logika partnerstva.”
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ETI premaguje kreditni krč s širjenjem  
v tujino, pri čemer ji s posojili pomaga EIB.
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Konvergenčna posojila  
za oživitev Evrope

Konvergenčna posojila so pomenila 41 odstotkov 
vseh posojil EIB znotraj EU. Pri tem so bila enakomer-
no porazdeljena med 15 starih in 12 novih držav čla-
nic: prve so prejele 16,2 milijarde EUR, druge pa 12,8 
milijarde EUR. Glede zneska na prejemnika pa so bile 
nove države članice v prednosti. Še več, skupni zne-
sek posojil v teh državah, ki se skoraj v celoti štejejo 
za konvergenčne regije, se je v letu 2009 povečal za 
celih 60 odstotkov.

EIB je bila še bolj dejavna pri sofinanciranju v okvi-
ru strukturnih skladov, saj je podpirala države članice 
pri njihovi obveznosti, da nepovratna sredstva EU do-
polnijo z lastnimi proračunskimi sredstvi. Njena poso-
jila za strukturne programe so prilagodljiv pristop k 
spodbujanju črpanja, izboljšanju izkoristka in poveča-
nju vzvodnih učinkov sredstev iz strukturnih skladov 
EU. Posojila za strukturne programe v konvergenčnih 
regijah so leta 2009 dosegla več kot 3,1 milijarde EUR.

Ekonomsko-finančni svet (ECOFIN) je naložbe v konvergenčne re-
gije EU opredelil kot eno ključnih prednostnih področij, na kate-
rih se EIB odziva na gospodarsko krizo. Njena posojila v konver-
genčnih regijah so tako leta 2009 znašala 29 milijard EUR, kar je 
36 odstotkov več kot v letu 2008, ko so znašala 21 milijard EUR.
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Banka je bila tudi ključni partner pri snovanju, uved-
bi in izvajanju strategije EU za Baltik ter je utirala pot 
novi makroregionalni strategiji, ki jo je pripravila Ko-
misija na zahtevo Evropskega sveta. K tej strategi-
ji prispeva s svojo posojilno dejavnostjo, nudenjem 
tehnične pomoči, krepitvijo sodelovanja z Nordijsko 
investicijsko banko ter udeležbo v ustreznih forumih 
severne dimenzije. Komisija bo podobno ozemelj-
sko strategijo morda uvedla za Podonavje, kar bo EIB 
skrbno spremljala.

EIB in Komisija podpirata konvergenco tudi s stori-
tvami svetovanja, finančnega inženiringa in prila-
gojenih finančnih produktov, zlasti v novih državah 
članicah. Iz partnerstva med Evropsko komisijo, EIB/
EIF in drugimi mednarodnimi finančnimi ustanovami 

izhajajo štiri posebej zasnovane skupne pobude ko-
hezijske politike, poznane tudi koti “štiri J”. Te so:

JASPERS se osredotoča na pomoč državam upra-
vičenkam pri pripravi dobrih infrastrukturnih projek-
tov, ki jih nameravajo predlagati za financiranje z ne-
povratnimi sredstvi iz strukturnih skladov. Poudarek 
je na posodabljanju prometnih omrežij, izboljševanju 
okolja ter povečevanju energetske učinkovitosti in 
rabe obnovljivih virov energije. Pokriva tudi projek-
te izboljšav mestnih prometnih omrežij in določene 
projekte v drugih sektorjih, ki so upravičeni do po-
moči EU, kot so na primer zdravstvo, raziskave in ra-
zvoj ter razvoj mest. Priprava projektov je v letu 2009 
dobila velik pospešek: dokončanih je bilo okrog 130 
nalog, večina na Poljskem, Češkem in v Romuniji. Od 
konca leta 2006, ko je začel z delovanjem, je JASPERS 
dokončal že 240 nalog. Konec leta 2009 je zagota-
vljal pomoč 430 aktivnim nalogam. Glavni sektorji 
v njegovem portfelju so vode in odpadne vode (23 
odstotkov), pristanišča, letališča in železnice (20 od-
stotkov), trdni odpadki in energetika (19 odstotkov), 
ceste (17 odstotkov) ter razvoj mest (10 odstotkov).

  JASPERS – Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah 
(EIB, Evropska komisija, Evropska banka za obnovo in razvoj ter KfW Bankengruppe);

  JESSICA – Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja 
(EIB, Evropska komisija in Razvojna banka Sveta Evrope);

  JEREMIE – Skupna evropska sredstva za mikro- do srednje velika podjetja  
(EIF, Evropska komisija);

  JASMINE – Skupni ukrep za podporo mikrofinančnim institucijam v Evropi  
(EIF in Evropska komisija).

EIB in Komisija podpirata konvergenco 
s posebej zasnovanimi skupnimi pobu-
dami kohezijske politike – tako imeno-
vanimi “štirimi pobudami na J”.
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mest, presoja EIB za vsako državo ali regijo posebej: 
do konca leta 2009 je opravila skoraj 50 takih presoj, 
v načrtu pa jih ima še več. Poleg tega je bilo podpi-
sanih 15 memorandumov o soglasju o uvedbi struk-
tur JESSICA v sodelovanju z EIB, in sicer z Bolgarijo, 
Ciprom, Grčijo in Portugalsko ter številnimi regijami. 
Z organi upravljanja je EIB sklenila tudi osem spora-
zumov o holdinških skladih v skupni vrednosti nad 
900 milijonov EUR. Za olajšanje prihodnjih dejavnosti 
na tem področju je Komisija skupaj z EIB in Razvojno 
banko Sveta Evrope leta 2009 uvedla povezovalno 
platformo JESSICA, ki omogoča izmenjavo znanja in 
dobrih praks v zvezi s pobudo JESSICA in instrumenti 
finančnega inženiringa na področju razvoja mest.

JESSICA je namenjena regijam EU, ki bodo v letih 
2007–2013 prejemale sredstva iz strukturnih skladov: 
njihovim oblastem naj bi pomagala izkoristiti meha-
nizme finančnega inženiringa za učinkovitejšo pod-
poro naložbam v trajnostni razvoj mest. Ti mehanizmi 
omogočajo usmerjanje virov iz strukturnih skladov v 
sklade za razvoj mest, in sicer v obliki vračljivih (in to-
rej ponovno uporabljivih) sredstev za mestne projek-
te, ki ustvarjajo prihodke. Naložbe imajo lahko obliko 
lastniškega kapitala, posojil in/ali garancij, ter se odo-
brijo za projekte, vključene v celostne mestne načrte, 
ki spodbujajo partnerstvo med občinami, bankami in 
zasebnimi vlagatelji. Primernost trga za instrumente 
finančnega inženiringa, ki podpirajo trajnostni razvoj 

Širitev berlinskega letališča Brandenburg  
na krilih sredstev EIB

Posojila EIB pomagajo pri širitvi letališča Brandenburg, mednarodne-
ga prometnega vozlišča Berlina. Ta “projekt nemške enotnosti” je še 
zlasti pomemben, ker naj bi pripomogel h gospodarskemu razvoju 
vzhodne Nemčije.

EIB je za projekt leta 2009 odobrila posojilo v višini 1 milijarde EUR, do-
datne 1,4 milijarde EUR pa so zagotovile številne lokalne banke, tako 
da gre za enega največjih poslov infrastrukturnega financiranja v 
Evropi. Posojilo bo omogočilo širitev in posodobitev berlinskega leta-
lišča Brandenburg, ki bo tako postalo eno glavnih prometnih vozlišč. 
Financiranje EIB bo letališču preskrbelo zmogljivosti, ki jih bo potrebo-
valo zaradi povečanega letalskega prometa, do katerega bo prišlo z 
zaprtjem letališč Tegel in Tempelhof na ožjem mestnem območju. Ber-
lin je zaradi zgodovinskih dogodkov in razdeljenosti med hladno voj-
no imel dve letališči v mestu (Tegel in Tempelhof ) in eno zunaj mesta 
(Brandenburg).

Umestitev letalskega prometa na eni lokaciji zunaj mesta bo prinesla 
pomembne ekološke koristi in večjo varnost prebivalcem berlinskega 
in brandenburškega območja. Banka predvideva tudi pozitivne učin-
ke za gospodarski razvoj drugih delov vzhodne Nemčije. Kot konver-
genčne regije EU so te deležne njene posebne pozornosti. Boljša do-
stopnost po zraku ter neposredno in posredno ustvarjanje delovnih 
mest spadajo med takojšnje koristi projekta za te regije.
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EIB je neposredno vključena v pobudi JASPERS in 
JESSICA. Ostali dve, JEREMIE in JASMINE, pa spadata 
v domeno njej podrejenega Evropskega investicijske-
ga sklada, ker zadevata sklade/garancije tveganega 
kapitala za MSP oziroma mikrofinanciranje.

JEREMIE skuša spodbujati dostop majhnih in sre-
dnjih podjetij do financiranja in produktov finanč-
nega inženiringa v regijah. V okviru te pobude se 
lahko nacionalne in regionalne oblasti odločijo, 
da bodo namesto dodeljevanja nepovratnih sred-

Konvergenca v EU
Posamezna posojila v letu 2009, po sektorjih

Skupaj

Znesek  
v milijonih EUR

%

Komunikacijska infrastruktura 8 840 37

Energetika 4 365 18

Razvoj mest 1 682 7

Voda, sanitarna ureditev, odpadki 2 128 9

Zdravje in izobraževanje 1 007 4

Industrija 3 836 16

Druge storitve 1 771 7

Skupaj posamezna posojila 23 630 100

Kreditne linije v konvergenčnih  
regijah 5 320

stev raje izkoristile sredstva iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj v obliki tržnih finančnih 
instrumentov.

Pobuda JASMINE je posebej namenjena razvoju 
mikrokreditiranja v podporo rasti in zaposlovanju. EIF 
je pooblaščen za vodenje dela pobude, ki iz sredstev 
EIB zagotavlja finančno podporo nebančnim ustano-
vam za mikrofinanciranje in ponudnikom mikrokre-
ditov, iz sredstev Evropske komisije pa tudi tehnično 
pomoč.
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Spopadanje s podnebnimi 
spremembami

Tretje prednostno področje, kjer se Evropska investicijska banka 
odziva na gospodarsko krizo, je bilo hitro povečevanje podpore 
naložbam, ki prispevajo k spopadanju s podnebnimi sprememba-
mi. Medtem ko je banka še leta 2008 odobrila 9,8 milijarde EUR 
posojil za področje podnebnih sprememb, je leta 2009 posodila 
skoraj 17 milijard EUR za projekte za zmanjšanje izpustov CO2, ki 
so vključevali naložbe v obnovljivo energijo, energetsko učinko-
vitost, raziskave in razvoj za čistejši prevoz ter trajnostni prevoz.

Pomembno ni zgolj blaženje posledic podnebnih 
sprememb, pač pa tudi prilagajanje posledicam glo-
balnega segrevanja. EIB trenutno krepi posojila in 
tehnično pomoč v vodnem in drugih ranljivih sektor-
jih, kjer je prilagajanje nujno potrebno. Leta 2007 je 
povečala odstotek, v katerem financira stroške pro-
jektov za blaženje podnebnih sprememb in prilaga-
janje njihovim posledicam, z običajnih 50 odstotkov 
na 75 odstotkov, in hkrati podaljšala ročnost posojil. 
V preteklosti si je že pridobila pomembne izkušnje s 
projekti prilagajanja podnebnim spremembam, zlasti 
v vodnem in infrastrukturnem sektorju, ter sistema-
tično in dosledno preverja vse svoje projekte z vidika 
podnebnih tveganj.

Njeno strokovno znanje in izkušnje so zelo pomemb-
ni v državah v razvoju, zlasti v najrevnejših med njimi, 
ki so še posebno dovzetne za posledice podnebnih 
sprememb zaradi svoje geografske izpostavljenosti, 
nizkih dohodkov in večje odvisnosti od podnebno 
občutljivih sektorjev, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo.

Sektorska posojilna politika EIB poudarja zmanjše-
vanje izpustov toplogrednih plinov, zlasti v zvezi z 
energijo, vodo, prevozom, odpadki, raziskavami, ra-
zvojem in inovacijami ter gozdarstvom. Prek zahtev 
in pogojev, ki jih postavlja nosilcem projektov, ban-
ka spodbuja razvoj obnovljivih virov energije in učin-
kovitejšo uporabo energije in vode. Podpira tudi širšo 
uporabo čistejših načinov prevoza, uporabo odpad-
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izbrane naložbe, ki prav tako prispevajo k boju pro-
ti podnebnim spremembam, so dosegle 0,5 milijarde 
EUR, banka pa je enak znesek namenila tudi projek-
tom podnebnih sprememb zunaj Evrope.

kov kot obnovljivega goriva, razvoj in komercializa-
cijo podnebno prijaznih tehnoloških inovacij ter bi-
ološko skladiščenje ogljika prek pogozdovanja in 
obnove gozdov.

EIB podpira širok nabor naložb v obnovljive vire. 
Obširne izkušnje in strokovno znanje ima s področja 
inovativnih tehnologij in proizvodnih procesov, zlasti 
fotovoltaike, morskih vetrnih elektrarn, sončnih elek-
trarn z zgoščevanjem in biogoriv druge generacije. 
Banka želi svojo vlogo še okrepiti, zato razvija sektor-
sko posojilno politiko v podporo obnovljivim tehno-
logijam. Leta 2009 je za projekte s področja obnovlji-
ve energije namenila 4,2 milijarde EUR, leta 2008 pa 
2,2 milijarde EUR.

Pri energetski učinkovitosti banka namenja glavnino 
posojil energetskemu varčevanju v gradnji, mestne-
mu prevozu, predelovalni industriji in proizvodnji 
energije. Posebej aktivno podpira občinske naložbe 
v projekte energetske učinkovitosti in obnovljivih vi-
rov. Tudi sicer pri vseh projektih sistematično prever-
ja, ali obstajajo možnosti za doseganje energetske 
učinkovitosti, in zahteva uporabo najboljših razpolo-
žljivih tehnologij. Posojila za energetsko učinkovitost 
so znašala 1,5 milijarde EUR, kar je dvakrat več od 730 
milijonov EUR v letu 2008.

Prav tako pomembne so dejavnosti raziskav, razvo-
ja in inovacij (RRI), na primer na področju pogonskih 
tehnologij, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost  
in zmanjšujejo izpuste, ter energetsko učinkovitih 
avtomobilov. EIB se je na gospodarsko krizo odzvala 
tudi z vzpostavitvijo evropskega sklada za čisti pre-
voz (European Clean Transport Facility), ki spodbuja 
takšne naložbe. Skupaj so dejavnosti RRI s področja 
čistih tehnologij črpale 4,7 milijarde EUR posojil, leto 
poprej pa 1,3 milijarde EUR.

Prometna posojilna politika EIB spodbuja podne-
bju prijazne načine prevoza, kot so železniški in me-
stni javni prevoz, preusmeritev na druge vrste prevo-
za in celinske plovne poti, kot tudi pomorski prevoz. 
Naložbe v trajnostni prevoz so leta 2009 znašale 5,5 
milijarde EUR, leta 2008 pa 5,1 milijarde EUR. Druge 
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Končno, EIB tudi dejavno upravlja ogljikove sklade. 
Skupaj s KfW je leta 2009 uvedla ogljikov program II. 
Gre za drugo fazo programa, ki sta ga banki oblikova-
li za nakup ogljikovih dobropisov. Poudarek novega 
je na projektih v najmanj razvitih državah, pokriva pa 
ogljikove dobropise pred letom 2012 in po njem.

EIB v svoje poslovanje vse bolj vključuje problema-
tiko podnebnih sprememb, s čimer zagotavlja kako-
vost financiranih projektov tudi s tega vidika. Sem 
spadajo številne uveljavljene prakse, kot so upošteva-
nje stroškov izpustov CO2 v projektih gradnje termo-
elektrarn, ko se ocenjuje njihova stopnja donosnosti; 
ocenjevanje ogljikovega odtisa cestnih projektov na 
podlagi merjenja izpustov CO2 iz vozil, ki bodo zgra-
jene ceste uporabljala; preverjanje projektov zaradi 
ugotavljanja možnosti in elementov energetske učin-
kovitosti; ter preverjanje zgodnjih stopenj projektov 
zaradi ugotavljanja možnosti pridobivanja ogljikovih 
dobropisov po Kjotskem protokolu. Nosilci projektov 
lahko računajo na tehnično pomoč pri pripravi in ure-
sničevanju teh možnosti. Banka vzpostavlja najboljše 
prakse ter postopno krepi svojo upravljavsko struktu-
ro, kadrovske zmogljivosti in ozaveščenost. Pionirska 
pobuda na tem področju je ocenjevanje izpustov to-
plogrednih plinov, ki jih povzročajo financirani pro-
jekti, s čimer banka meri tudi svoj ogljikov odtis.

Ker so podnebne spremembe svetoven pojav, nji-
hovo učinkovito reševanje pa zahteva skupno ukre-
panje, EIB zelo poudarja sodelovanje z drugimi več-
stranskimi in dvostranskimi finančnimi ustanovami. 
Ob robu konference Okvirne konvencije Združe-
nih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC) v 
Københavnu decembra 2009 je EIB v sodelovanju z 
Evropsko komisijo, Afriško razvojno banko, Evropsko 
banko za obnovo in razvoj ter KfW organizirala dogo-
dek na temo prilagajanja podnebnim spremembam, 
na katerem so razpravljali o potrebnih finančnih sred-
stvih in vlogi evropskih finančnih ustanov. Dogodku 
je sledila ustanovitev delovne skupine, ki bo poskr-
bela za izmenjavo znanja o dobrih praksah v projek-
tih prilagajanja in notranjih politikah, na tej podlagi 
pa nato raziskala možnosti uskladitve pristopov k tej 
problematiki.
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kam in partnerjem omogočile kar najučinkovitejšo 
rabo teh virov. Konferenca v Københavnu ni dala 
pravno zavezujočega sporazuma. Zaključila se je s 
“københavnskim dogovorom”, ki poziva k zagotovi-
tvi dodatnih sredstev za blažitev in prilagajanje, zla-
sti v državah v razvoju. Večstranske razvojne banke, 
vključno z EIB, se trenutno dogovarjajo, kako uresni-
čiti te zaveze.

Pred začetkom konference UNFCCC v Københavnu 
so vodilni večstranskih razvojnih bank in Medna-
rodni denarni sklad (MDS) pozvali podpisnike kon-
vencije, naj postavijo temelje za ambiciozen, celovit 
in pravičen globalni režim podnebnih sprememb. 
Večstranske razvojne banke so se zavezale, da 
bodo izboljšale usklajevanje financiranja in ukre-
pov proti podnebnim spremembam, da bi stran-

EIB zagotavlja kakovost financira-
nih projektov tudi z vidika podnebnih 
sprememb.
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Spodbujanje okoljske trajnosti

EIB je ključni pomen okoljske trajnosti za našo pri-
hodnost podčrtala tako, da je v letu 2009 poveča-
la posojilno dejavnost na tem področju in dala na 
razpolago 25,3 milijarde EUR po vsem svetu, kar 
je 41 odstotkov več v primerjavi z 18 milijardami 
EUR leto prej. Posojila, ki spodbujajo okoljsko traj-
nost, so tako odtehtala 32 odstotkov vseh njenih 
posojil.

Evropska investicijska banka spodbuja okoljsko traj-
nost, s tem pa politiko trajnostnega razvoja EU. 
Splošni pristop opisuje v svojem poslovnem načrtu, 
različnih aktih o družbeni odgovornosti in predelani 
okoljski in družbeni izjavi. Nova izjava poglobljeno 
obravnava okoljske in družbene zahteve, ki jih mo-
rajo izpolnjevati financirani projekti. Posebno pozor-
nost posveča tudi dvema največjima okoljskima iz-
zivoma 21. stoletja: potrebi po ublažitvi podnebnih 
sprememb in prilagoditvi podnebnim spremembam 
ter reševanju problema propadanja ekosistemov in z 
njimi povezane biotske raznovrstnosti.

Banka posveča posebno pozornost 
dvema največjima okoljskima izzivo-
ma 21. stoletja: potrebi po ublažitvi 
podnebnih sprememb in prilagodi-
tvi podnebnim spremembam ter re-
ševanju netrajnostnega izkoriščanja 
ekosistemov. 
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EIB z opredelitvijo svoje okoljske in družbene odgo-
vornosti uresničuje tri glavne cilje: prvič, zagotoviti, 
da so vsi financirani projekti skladni z okoljskimi in 
družbenimi načeli in standardi EU. Drugič, spodbuja-
ti posebne okoljske projekte, ki varujejo in izboljšuje-
jo naravno in grajeno okolje ter povečujejo družbe-
no blaginjo, kar spet podpira politiko EU iz šestega 
okoljskega akcijskega načrta, “Okolje 2010: naša pri-
hodnost, naša izbira”. Tretjič, upravljati lasten okoljski 
odtis, ki poleg okoljskega odtisa banke same vključu-
je še tistega, ki ga puščajo financirani projekti.

Večina okoljskih posojil – 23,6 milijarde EUR od sku-
pnih 25,3 milijarde EUR – je bila namenjena projek-
tom v državah članicah EU. Ta številka ne vključuje 

okoljskih elementov projektov, katerih glavni cilj si-
cer ni neposredno povezan z okoljem, vendar nanj 
vseeno pozitivno vplivajo. Posojila za okoljevarstvene 
projekte v širitvenih državah so znašala 695 milijonov 
EUR. Sredozemske partnerske države so dobile 446 
milijonov EUR, države AKP 89 milijonov EUR, države 
v Aziji in Latinski Ameriki 410 milijonov EUR, vzhodne 
sosede pa 18 milijonov EUR.

Okoljska trajnost se dotika mnogih sektorjev. EIB je 
določen napredek na tem področju dosegla tudi v 
okviru izpolnjevanja drugih ciljev svojih politik, ko je 
na primer vlagala v obnovljivo energijo in energetsko 
učinkovitost, pa tudi s financiranjem RR na področju 
čistejšega prevoza.
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GEMASOLAR – inovativna sončna 
energija 

V zadnjih petih letih je obnovljiva energija v Španiji doživela osupljive  
stopnje rasti, ki so v nekaterih primerih presegale 200 odstotkov. 
 Projekt Gemasolar je najnovejši inovativni projekt v nizu sedmih sonč-
nih  elektrarn, ki jih je banka financirala od leta 2005. Ta najsodobnej-
ša  sončna termoelektrarna utira pot novi tehnologiji za proizvodnjo 
 električne energije in je učinkovitejša od komercialnih sončnih termoelek-
trarn paraboličnega tipa.

Projekt je del strategije banke, ki povezuje na eni strani podporo uvajanju 
inovativnih komercialnih elektrarn ter na drugi strani posojila za raziska-
ve, razvoj in inovacije, ki jih dobijo družbe, dokazano sposobne tehnolo-
škega preskoka. Gemasolar leži v Sevilji in bo imela zmogljivost 17 mega-
vatov. To je prva komercialna sončna elektrarna na svetu, ki bo uporabila 
zgoščevanje sončnega sevanja s tehnologijo osrednjega stolpa, v katerem 
bo za prenos in shranjevanje toplote uporabljena stopljena sol.

Razvoj tehnologije zgoščevanja sončnega sevanja je ena od predno-
stnih nalog iz Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologi-
jo. Projekt podpira tehnologijo obnovljive energije, ki bi se lahko izkaza-
la za pomembno. Razvoj in izboljšanje te tehnologije, rast zmogljivosti 
posameznih elektrarn, konkurenčni pritiski, hranilniki toplote, nove te-
kočine kot prenosniki toplote ter izboljšano delovanje in vzdrževanje 
naj bi v prihodnje zmanjšali stroške sončnih elektrarn z zgoščevanjem, 
tako da bi kmalu postale konkurenčne srednje velikim termoelektrar-
nam na plin.
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V skladu z leta 2009 sprejetim energetskim in pod-
nebnim akcijskim načrtom (Action Plan for Energy and 
Climate Change) bi morala EU do leta 2020 zmanjša-
ti izpuste toplogrednih plinov za 20 odstotkov glede 
na leto 1990 ter povečati delež obnovljive energije v 
energetski mešanici na 20 odstotkov in delež biogo-
riv v bencinu oziroma dizelskem gorivu na 10 odstot-
kov. Za 20 odstotkov bi morala zmanjšati tudi pora-
bo energije v primerjavi z izhodiščnimi napovedmi za 
leto 2020. 

Soočanje s podnebnim izzivom je tudi priložnost za 
nova delovna mesta, “zelena” podjetja in večjo kon-
kurenčnost. Banka svoja energetska posojila osredo-
toča na naslednja prednostna področja: obnovljivo 
energijo, energetsko učinkovitost, raziskave, razvoj 
in inovacije v energetiki, pa tudi zanesljivost in ra-
znolikost oskrbe (vključno z vseevropskimi energet-
skimi omrežji). Leta 2009 je za projekte obnovljive 
energije posodila 4,2 milijarde EUR (2008: 2,2 milijar-
de EUR), od leta 2005 pa je delež projektov obnovlji-
ve energije poskočil s 43 odstotkov na 70 odstotkov 
vseh posojil, ki jih namenja za proizvodnjo električne 
energije. Banka je glede na leto 2008 skoraj podvojila 
posojila za projekte energetske učinkovitosti, ki so v 
letu 2009 dosegla 1,5 milijarde EUR. Posojila je spre-
mljal niz pobud banke in drugih ustanov, med dru-
gim Evropske komisije, ki s tehnično pomočjo pri pri-
pravi projektov podpirajo energetsko učinkovitost.

Naložbe v trajnostno, konkurenčno 
in zanesljivo energijo

Soočanje s podnebnim izzivom je tudi 
priložnost za nova delovna mesta, “ze-
lena” podjetja in večjo konkurenčnost.

EIB je trajnostno, konkurenčno in zanesljivo energijo dolo-
čila za enega ključnih ciljev svojih politik in precej okrepila 
svoja energetska vlaganja: njena posojila na tem področju 
so se v zadnjih letih samo povečevala in leta 2009 dose-
gla 14,8 milijarde EUR, kar pomeni 44-odstotno povečanje 
glede na 10,2 milijarde EUR leta 2008.
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omrežjem (34 odstotkov) in infrastrukturi za prenos 
zemeljskega plina (11 odstotkov), zmanjšala pa je 
posojila sektorju črpanja ogljikovodikov, ki od leta 
2005 odtehtajo manj kot 1 odstotek njenih energet-
skih posojil. Posojila sektorju rafinerij namenja za 
energetsko učinkovitost in projekte preoblikovanja, 
ne pa za širjenje zmogljivosti. EIB bolj selektivno pri-
stopa k financiranju proizvodnje električne energije, 
ki povzroča velike izpuste ogljika. Tako lahko njena 
posojila dobijo samo elektrarne na premog/lignit, ki 
se gradijo namesto obstoječih elektrarn, uporabljajo 
najboljšo razpoložljivo tehnologijo in so sposobne 
zajema ogljika, poleg tega pa pri proizvodnji električ-
ne energije ustvarijo vsaj 20 odstotkov manj izpustov 
ogljika.

V letu 2009 je bil sklenjen še “dogovor županov”, ki je 
namenjen razvoju programov energetske učinkovi-
tosti in trajnostne energije v evropskih mestih in regi-
jah. Pobuda meri na javne zgradbe, ulično razsvetlja-
vo in čist javni prevoz. EIB upravlja tudi sklad ELENA 
(European Local Energy Assistance ali Lokalna evrop-
ska pomoč za energetske projekte ), ki sredstva v viši-
ni 15 milijonov EUR namenja pomoči pri pripravi na-
ložb v trajnostno energijo.

EIB tesno sodeluje z Evropsko komisijo pri pospeševa-
nju prehoda EU v nizkoogljično gospodarstvo, zlasti v 
okviru evropskega strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (European Strategic Energy Technology Plan, 
načrt SET), ki pospešuje uporabo stroškovno učinkovi-
tih nizkoogljičnih tehnologij. Pri tem se banka vse bolj 
osredotoča na nove tehnologije, kot je zajemanje in 
shranjevanje ogljika. Sodeluje pri začetnih razgovo-
rih o oblikovanju pobud v vrsti regionalnih grozdov, ki 
vključujejo tudi Humberside v Združenem kraljestvu 
in Rotterdam na Nizozemskem.

EIB še naprej posoja denar za omrežja za distribuci-
jo električne energije ter infrastrukturo za prenos in 
skladiščenje zemeljskega plina, s čimer prispeva k 
raznolikosti in zanesljivosti energetske oskrbe EU. 
Leta 2009 je velik del posojil namenila električnim 

Posojila za energetske projekte  
v EU in državah pristopnicah

Skupaj 

(v milijardah EUR)

Vseevropska energetska omrežja 2,0

Obnovljiva energija 4,2

Energetska učinkovitost 1,5

Razvejanost in zanesljivost notranje oskrbe 5,9

Dostop do sodobnih energetskih virov v 
državah pristopnicah 0,3

Kreditne linije 0,2

Skupaj 14,2
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Priznanja banki za njeno vlogo pri obnovljivi energiji

Leta 2009 je banka prejela nagrade več specializiranih publikacij, ki po-
menijo priznanje njeni vse večji vlogi pri financiranju obnovljive energije. 
Pri tem velja zlasti omeniti naziv “Renewable Lender of the Year” (posoji-
lodajalka leta na področju obnovljive energije), ki sta ji ga podelila Euro-
money in Ernst & Young. Reviji Environmental Finance in Project Finan-
ce International sta ji podelili še naziva “Best Finance House” (najboljša 
finančna hiša) na področju obnovljive energije v Evropi oziroma “Multila-
teral of the Year” (večstranska ustanova leta).

Druga priznanja je prejela za posebne projekte, ki jih je financirala. Revija 
Project Finance, ki jo izdaja Euromoney, je kar petim projektom, ki so dobili 
sredstva EIB, podelila naziv “Deal of the Year 2009” (posel leta), dva med 
njimi sta bila s področja obnovljive energije. Posojilo v višini 30 milijonov 
EUR, ki ga je EIB namenila gradnji vetrne elektrarne v pokrajini Osmani-
ye na vzhodu Turčije, pa je bilo izbrano za “European Onshore Wind Deal 
of the Year 2009” ali evropski posel leta na področju vetrnih elektrarn. 
Elektrarna zmogljivosti 135 MW naj bi izpuste CO

2
 zmanjšala za več kot 

300 000 ton letno.

Podobno je bilo posojilo v višini 300 milijonov EUR, ki ga je EIB na-
menila morski vetrni elektrarni Belwind zmogljivosti 165 MW, 

izbrano za “Best Power Deal of the Year” (posel leta na po-
dročju energetike). Revija Project Finance je svojo izbiro ute-
meljila z besedami, da “to financiranje pomeni novo merilo 
za projekte morskih vetrnih elektrarn v Evropi”. EIB je v tem 
poslu prvič prevzela tveganje financiranja projekta morske 

vetrne elektrarne, pri tem pa zagotovila skoraj 50 odstotkov 
vseh sredstev.

Pospešujemo prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo.
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Zunaj Evropske unije EIB upravlja večleten sklad za 
trajnostno energijo in zanesljivo energetsko oskrbo 
v vrednosti 3 milijard EUR, ki je namenjen financira-
nju projektov v sosedskih državah, afriških, karibskih 
in pacifiških (AKP) državah, Južni Afriki ter azijskih in 
latinskoameriških (ALA) državah. Spodbujanju podje-
tij in gospodinjstev k vlaganju v obnovljivo energijo 
in energetsko učinkovitost je namenjen tudi sklad za 
energetsko učinkovitost jugovzhodne Evrope (South 
East Europe Energy Efficiency Fund), ki ga je EIB usta-
novila z drugimi finančnimi ustanovami in Evropsko 
komisijo za delovanje v Albaniji, Bosni in Hercegovi-
ni, na Hrvaškem, v Nekdanji jugoslovanski republiki 
Makedoniji, na Kosovu (v skladu z Resolucijo Varno-
stnega sveta Združenih narodov 1244), v Črni gori, 
Srbiji in Turčiji. Začetna sredstva sklada so 95 milijo-
nov EUR, v štirih do petih letih pa bi se morala s pri-
tegnitvijo javnih in zasebnih vlagateljev povečati na 
400 milijonov EUR. EIB podpira tudi sredozemski na-
črt za sončno energijo, in sicer z vrsto instrumentov 
od posojil in kapitala do navideznega kapitala, kot 
tudi s tehnično pomočjo pri pripravi projektov v Sre-

dozemlju in državah AKP. Banka je sodelovala tudi pri 
ustanovitvi globalnega sklada za energetsko učinko-
vitost in obnovljivo energijo (Global Energy Efficiency 
and Renewable Energy Fund), ki ga upravlja njena sku-
pina. Ta sklad prek regijskih skladov vlaga v državah v 
razvoju in gospodarstvih v prehodu. Njegov cilj je po-
spešitev prenosa, razvoja in uporabe okoljsko spreje-
mljivih tehnologij v najrevnejših območjih sveta. Do 
zdaj je sklad vlagal v južnoafriške in azijske sklade.
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Še večja podpora inovacijam

V letu 2009 je Evropska 
investicijska banka poso-
dila več kot 18,2 milijar-
de EUR za naložbe v go-
spodarstvo znanja. To je 
v primerjavi z 12,5 milijar-
de EUR leto poprej skoraj 
50-odstotno povečanje, 
kar kaže na trud EIB, da bi 
pospešila naložbe v razi-
skave, razvoj in inovacije.

EIB svoja posojila osredotoča na “trikotnik znanja”, ki 
povezuje izobraževanje, raziskave in razvoj ter ino-
vacije, pri čemer so izobraževanje ter raziskave in ra-
zvoj predpogoj za inovacije. Od leta 2000 je vložila 
86,7 milijarde EUR v gospodarstvo znanja, ki je ključ-
no za evropsko konkurenčnost in dolgoročno gospo-
darsko rast.

Banka se posebej osredotoča na “tri-
kotnik znanja”, ki povezuje izobraže-
vanje, raziskave in razvoj ter inovacije.
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Znanosti o življenju so področje, kjer EIB financira 
vse več naložb. Leta 2009 mu je namenila 1,5 milijar-
de EUR posojil, zlasti za diagnosticiranje raka, napre-
dna zdravila in medicinske pripomočke.

Gospodarstvo znanja
Sklenjene posojilne pogodbe

(v milijonih EUR)

2009 2000-
2009

Inovacije in infrastruktura IKT 6 419 20 447

Izobraževanje in usposabljanje 2 530 17 951

Raziskave in razvoj 8 605 45 906

Skupaj 18 235 86 741

Naložbe v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) so po 
svoji naravi dokaj negotove, zato je lahko njihovo fi-
nanciranje bolj tvegano, a tudi bolj donosno. Njim v 
podporo sta EIB in Evropska komisija leta 2007 obli-
kovali sklad za financiranje na podlagi delitve tve-
ganja (Risk Sharing Finance Facility). Banka in Komi-
sija (iz svojega sedmega okvirnega raziskovalnega 
programa) sta vanj prispevali po 1 milijardo EUR,  
tako da ima sklad zdaj 2 milijardi EUR namenskih 
sredstev. Na takšni podlagi bo v obdobju 2006–2013 
lahko posodil okrog 10 milijard EUR za naložbe v bolj 
tvegane in donosne projekte z večjo dodano vredno-
stjo s področja raziskav, razvoja in inovacij. V treh le-
tih, kolikor sklad deluje, je število prosilcev za njego-
va sredstva hitro raslo: leta 2007 so posojila znašala 
0,5 milijarde EUR, leta 2008 kar 1 milijardo EUR, leta 
2009 pa že skoraj 3 milijarde EUR. Ključni prejemniki 
so bili v sektorjih tehniških znanosti, znanosti o življe-
nju in energetike, pa tudi informacijske in komunika-
cijske tehnologije.

Konec leta 2008 je bila EIB pozvana, naj se odzove na 
krizo s povečanjem letnega zneska posojil za okrog 
15 milijard EUR v letih 2009 in 2010. Eden od sektor-
jev, ki je deležen teh sredstev, je tudi avtomobilska 
industrija. Banka je v okviru obsežnejšega svežnja, 
namenjenega področjema energetike in podnebnih 
sprememb, oblikovala evropski sklad za čisti prevoz. 
Ta se osredotoča na naložbe v RRI, ki bistveno zmanj-
šujejo izpuste CO2 v vsem sektorju. Iz tega sklada je 
EIB avtomobilski industriji samo v letu 2009 posodila 
3,4 milijarde EUR.
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Raziskovanje novih načinov zdravljenja sladkorne bolezni

Varšavska bolnišnica Orlowski preskuša nov kirurško vsajen pripomoček, ki bolni-
kom pomaga obvladovati sladkorno bolezen in jim tako kljub bolezni omogoča 
normalno življenje. “Sistem, ki ga pravkar preskušamo, ima dobre možnosti, da po-
stane pomemben alternativen način zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2”, razlaga 
profesor Tarnowski. “Odpravlja potrebo po dovajanju inzulina in nenadne spre-
membe ravni sladkorja v krvi, kar sta zapleta, ki se pojavita ob običajnem zdravlje-
nju sladkorne bolezni. Če se bo v raziskavi izkazalo, da pripomoček pomaga našim 
bolnikom – v kar sem trdno prepričan –, bo to skoraj revolucija.”

Raziskavo nove oblike zdravljenja je omogočilo posojilo, ki ga je EIB odobrila konzor-
ciju petih majhnih in srednjih podjetij Medinvest. Vsa so v zadnji fazi razvoja revolu-
cionarnih medicinskih pripomočkov z velikim potencialom za mednarodno trženje. 
Bolezni, zdravljene v okviru projekta Medinvest, segajo od kroničnega srčnega po-
puščanja in možganske kapi do sladkorne bolezni in debelosti – torej bolezni, ki pri-
zadenejo veliko bolnikov po vsem svetu in povzročajo visoke stroške zdravljenja.

Zdravljenje sladkorne bolezni je že na samem vrhu nacionalnega zdravstvenega 
proračuna, v katerem odtehta okrog 8 odstotkov vseh odhodkov. Gre za eno najbolj 
razširjenih bolezni, ki ostaja svetovna epidemija. V zadnjih letih se je skokovito po-
večala zlasti pojavnost sladkorne bolezni tipa 2, ki je povezana z debelostjo.

Medicinska tehnologija sloni na vrhunskem strokovnem znanju, izkušnjah, inženi-
ringu in klinični praksi, ki običajno zahtevajo precejšnja predhodna vlaganja v raz-
iskave in razvoj. V sektorju medicinske tehnologije prevladujejo majhna in srednja 
podjetja, ki imajo pogosto težave s financiranjem dragih zadnjih faz razvoja izdel-
kov, na primer prav kliničnega preskušanja. Sklad za financiranje na podlagi deli-
tve tveganja lahko pomaga tako, da prevzame del osnovnih tveganj. Medinvest je 
bil eden prvih raziskovalnih projektov, ki je dobil posojilo EIB: banka je 30 milijonov 
EUR namenila projektu, ki prinaša višje tveganje, a tudi višjo dodano vrednost.
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menili za različna vlaganja, zlasti prek okvirnih posojil 
in naložb skladov. Zunaj EU je EIB posodila 1,2 milijar-
de EUR za podporo cestnim in železniškim projektom 
v Črni gori, Maroku, Srbiji, Tuniziji in Turčiji.

Pomembno vlogo pri naložbah v prometna omrežja 
imajo javno-zasebna partnerstva (JZP). Leta 2009 so 
projekti JZP dobili 9 odstotkov vseh prometnih po-
sojil EIB. Banka si je pridobila bogate izkušnje in stro-

Cilj politike vseevropskih prometnih omrežij je pod-
pora gospodarskemu in družbenemu povezovanju in 
razvoju Evrope. Vseevropska omrežja (TEN) omogo-
čajo prost pretok blaga in oseb ter pomagajo razvijati 
območja z omejenimi možnostmi. Unijo hkrati pove-
zujejo s širšim evropskim sosedstvom, to je državami 
pristopnicami ter sosedami na jugu in vzhodu.

Železnice, ki so za EIB čedalje pomembnejši sektor, so 
prejele 3,2 milijarde EUR, kar je 32 odstotkov več kot 
leto prej. Cestni projekti so bili od skupnih posojil vse-
evropskim prometnim omrežjem v letu 2009 deležni 
4,5 milijarde EUR. Letalski sektor je prejel 1,7 milijar-
de EUR. Financiranje pomorskih projektov, kontejner-
skih terminalov in celinskih plovnih poti je glede na 
pomembnost koncepta “pomorskih avtocest” znašalo 
1 milijardo EUR. Nadaljnjih 341 milijonov EUR so na-

Vseevropska prometna  
omrežja za Evropo

EIB je v letu 2009 namenila 11,9 milijarde EUR posojil za vseevrop-
ska prometna omrežja in glavne prometne koridorje, kar je 20-odsto-
tno povečanje v primerjavi z letom 2008. Banka je že več let glavni vir 
sredstev za visokokakovostna, ključna prometna omrežja. Glede na 
nenehno potrebo po naložbah v večjo infrastrukturo po vsej Uniji se 
je zavezala, da bo v desetletju 2004–2013 za vseevropske prometne 
projekte zagotovila vsaj 75 milijard EUR. Do konca leta 2009 je že za-
gotovila 52 milijard EUR.

Vseevropska prometna omrežja omo-
gočajo prost pretok blaga in oseb ter 
pomagajo razvijati območja z omeje-
nimi možnostmi.
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kovno znanje iz financiranja javno-zasebnih partner-
stev, zato so ji Evropska komisija in države članice 
zaupale ustanovitev Evropskega strokovnega cen-
tra za javno-zasebna partnerstva. Center naj bi olaj-
šal učinkovito izmenjavo izkušenj in najboljših praks 
s področja JZP ter nosilcem javnega sektorja nudil 
podporo pri pripravi projektov in svetovanje v prime-
ru prednostnih vseevropskih prometnih projektov. 

Poleg ustanovitve tega centra se EIB tudi sicer trudi, 
da bi pospešila dejansko uvedbo in financiranje pro-
jektov TEN, pri čemer še naprej tesno sodeluje s koor-
dinatorji v EU, Evropsko komisijo, državami članicami, 
panožnimi združenji in bančnim sektorjem. Sodelo-
vanje s Komisijo vključuje prizadevanja za usmerjanje 
sredstev strukturnih in kohezijskih skladov v projekte 
vseevropskih prometnih omrežij v državah članicah 
srednje in vzhodne Evrope, uvajanje evropskega sis-
tema upravljanja železniškega prometa v predvide-
nih prometnih koridorjih ter raziskave ATM enotnega 
evropskega neba.

Vseevropska omrežja
2005–2009: 53 milijard EUR

(v milijonih EUR)
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Podpora razvoju južnih vrat Evrope: barcelonsko pristanišče 

Evropska investicijska banka z barcelonsko pristaniško oblastjo (Autoridad Portua-
ria de Barcelona – APB) sodeluje že 20 let. Gre za lep primer sodelovanja na teme-
lju medsebojnega zaupanja in vsebinskega dialoga, ki je pripomoglo k uspešnemu 
razvoju velike pristaniške infrastrukture. Največje katalonsko pristanišče je izkoristi-
lo stalno finančno podporo EIB in s premišljenim načrtovanjem v več letih zgradilo 
osupljivo infrastrukturo, ki je utrdila položaj Barcelone kot velikega mednarodnega 
logističnega vozlišča v Sredozemlju.

Mednarodno pristanišče, ki je vključeno v vseevropsko prometno omrežje ter se speci-
alizira za splošni tovor in blago z visoko dodano vrednostjo, spada med največja pri-
stanišča v Sredozemlju ter predstavlja okrog 77 odstotkov katalonske in 23 odstotkov 
španske čezmorske trgovine. Vseevropsko naravo pristanišča še krepijo njegove zmo-
gljive intermodalne povezave z glavnimi cestnimi in železniškimi žilami ter bližina 
barcelonskega letališča.

Glede na veliko povečanje splošnega tovora v zadnjem desetletju je bila večina pro-
jektov v pristanišču namenjena prilagoditvi njegove zmogljivosti in krepitvi konku-
renčnega položaja, še zlasti na sredozemskem trgu pomorskega prometa. V tem 
okviru je EIB barcelonski pristaniški oblasti več let zagotavljala dolgoročno financi-
ranje, prilagojeno infrastrukturnim potrebam pristanišča, tako da je skupni znesek 
odobrenih posojil konec leta dosegel okrog 539 milijonov EUR.

Zadnji finančni sveženj, podpisan leta 2009, bo namenjen vlaganjem do leta 2012, 
med drugim v drugo fazo terminala Catalunya, širitvi več pristanov (za kontejnerski 
in večnamenski pomorski promet ter pomorski promet na kratke razdalje) v južnem 
delu in delu Adosado, ter splošnim izboljšavam intermodalnih (cesta/železnica) po-
vezav, ki jih pristanišče potrebuje glede na pričakovano rast prometa v mogočnem 
barcelonskem zaledju. Odnos z APB je pozitiven zgled prispevka banke k strateški 
posodobitvi španskih pristanišč.
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EIB je sodelovala pri oblikovanju instrumenta poso-
jilnih garancij za projekte vseevropskih prometnih 
omrežij. Novi finančni instrument krije tveganje iz-
pada prihodkov, povezano z majhnim obsegom pro-
meta v kritični zgodnji fazi delovanja. Zasebnemu 
sektorju tako omogoča večje sodelovanje v projektih 
TEN, ki so izpostavljeni prometnemu tveganju. Posel 
v zvezi z avtocesto A5 med Baden-Badnom in Offen-
burgom v Nemčiji, sklenjen leta 2009 sredi finančne 
krize, pa pomeni pravi preboj, ker vključuje vse pro-
dukte EIB (prednostni dolg, podrejeni dolg in kapital 
prek sklada Meridiam, katerega solastnica je banka).

V letu 2009 je EIB skupaj s petimi vodilnim evrop-
skimi finančnimi ustanovami1 oblikovala tudi infra-
strukturni sklad Marguerite. Začetni kapital sklada 
znaša 600 milijonov EUR, do zaključka v letu 2011 pa 
naj bi dosegel 1,5 milijarde EUR. Deloval naj bi kot ka-
talizator za infrastrukturna vlaganja, ki pomenijo iz-
vajanje ključnih politik EU na področjih podnebnih 
sprememb, zanesljivosti energetske oskrbe in vsee-
vropskih omrežij. Služil naj bi kot zgled oblikovanja 
podobnih skladov v EU, ki bi združevali tržno nače-
lo donosa za vlagatelje in zasledovanje ciljev javne 
politike.

1  The Caisse des ��p�ts et Consignations� Cassa �epositi e Prestiti� Kredi� The Caisse des ��p�ts et Consignations� Cassa �epositi e Prestiti� Kredi�The Caisse des ��p�ts et Consignations� Cassa �epositi e Prestiti� Kredi�
tanstalt für Wiederaufbau� Instituto de Credito Official� Cr�dito Oficial 
in Powszechna Kasa Oszędności.

Odnos z APB je pozitiven zgled pri-
spevka banke k strateški posodobitvi 
španskih pristanišč.
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Leta 2009 je bil opravljen redni vmesni pregled de-
javnosti banke zunaj EU, ki temelji na oceni neodvi-
snega “odbora modrecev” pod predsedstvom nekda-
njega izvršnega direktorja MDS Michela Camdessusa. 
Poročilo odbora, objavljeno februarja 2010, bo pod-
laga za predlog Evropske komisije ter poznejšega so-
odločanja Evropskega parlamenta in Sveta.

Predmet pregleda, ki se opravi vsakih pet let, je tudi 
Sporazum iz Cotonouja, ki določa smernice za odno-
se EIB z državami AKP. Sklepi bodo predstavljeni pred 
koncem leta 2010.

EIB zagotavlja posojila in garancije državam kandi-
datkam (Hrvaški, Turčiji in Nekdanji jugoslovanski 
republiki Makedoniji) in možnim državam kandidat-
kam (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji 
in Kosovu – v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta 
Združenih narodov 1244). Osnova za njene dejavno-
sti v teh državah je zunanji posojilni mandat, ki ji ga 
je podelila Evropska unija, in njen lastni predpristo-
pni sklad (Pre�Accession Facility). EIB je vodilna med-
narodna finančna ustanova v jugovzhodni Evropi.

Leta 2009 odobrena posojila Turčiji so znašala 2,6 mili-
jarde EUR in so ostala na isti ravni kot rekordnega leta 
2008. Tako visok znesek odraža zlasti potrebe boja 
proti svetovni finančni krizi in njenim posledicam. V 
zadnjih dveh letih se je EIB hitro odzvala in podprla 
turško gospodarstvo s povečanjem posojil – za 500 
milijonov EUR letno nad “običajnim” obsegom okrog 
2 milijard EUR –, zlasti pa s krepitvijo turškega sektor-
ja MSP, kateremu je leta 2009 prek posredniških bank 
namenila 1,5 milijarde EUR.

Pomemben finančni igralec  
zunaj meja EU

Evropska investicijska banka izdatno finančno podpira projekte zunaj 
EU, kjer je vložila že 8,6 milijarde EUR. Večino poslov financiranja zu-
naj Unije opravlja z jamstvom proračuna EU v okviru tako imenova-
nega zunanjega mandata, ki določa cilje njenega poslovanja v različ-
nih delih sveta. 
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  Države kandidatke in možne države kandidatke

  Vzhodne partnerske države

  Sredozemske države

  Afriške, karibske in pacifiške države (AKP),  
čezmorske države in ozemlja (ČDO) ter Južna Afrika

  Azija in Latinska Amerika

  Države srednje Azije

2  Albanija� Bosna in Hercegovina� Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija� Kosovo (v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 
1244)� Črna gora in Srbija.

Posojila banke na zahodnem Balkanu2 so leta 2009 do-
segla skoraj 1,7 milijarde EUR, kar je največ do zdaj – vsa 
posojila tej regiji od leta 2005 znašajo namreč 4,3 mili-
jarde EUR. Od leta 2001, ko je banka ponovno začela 
delovati na zahodnem Balkanu, je največ njenih sred-
stev v regiji prejela Srbija. Z 897 milijoni EUR leta 2009 
je ta država ponovno dosegla rekord. Velik del teh sred-
stev je bil namenjen dokončanju vseevropskih omrežij.

S postopnim uveljavljanjem Unije za Sredozemlje je 
EIB znatno povečevala podporo partnerskim državam 
v regiji prek Skrbniškega sklada FEMIP, ki podpira evro-
sredozemske naložbe in partnerstva. S povečanjem 
poslovanja na rekordnih 1,6 milijarde EUR v letu 2009 
je FEMIP svojim sredozemskim partnerjem dokazal, da 
jim je sposoben pomagati pri posodabljanju njihovih 
javnih politik v luči globalne gospodarske krize, utrdil 

Države kandidatke in možne države kandidatke

Posojila v letu 2009 Skupaj 
(v milijonih EUR)

Turčija 2 648
Srbija 897
Hrvaška 415
Bosna in Hercegovina 153
Črna gora 111
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija 103
Albanija 13

Skupaj 4 340
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pa je tudi svoj položaj vodilnega razvojnega vlagatelja 
v Sredozemlju. 

Leta 2009 je FEMIP posojila namenil 19 velikim pro-
jektom ter podpori MSP in mikrofinanciranju. Od 
ustanovitve oktobra 2002 je zagotovil več kot 10 mi-
lijard EUR za podporo pri posodabljanju sredozem-
skih partnerskih držav ter za pomoč pri ustvarjanju 
in ohranjanju delovnih mest v regiji. Zasebna podje-
tja so glede na število podpisanih posojilnih pogodb 
prejela skoraj 60 odstotkov posojil FEMIP, glede na 
znesek pa dobrih 40 odstotkov. FEMIP pa ni samo po-
večeval posojil, temveč je s svojo dejavnostjo ustvar-
jal tudi veliko dodano vrednost, zlasti s celovitimi po-
sli financiranja (javno-zasebna partnerstva, projektno 

financiranje in posli z večjim tveganjem, kot ga obi-
čajno prevzema banka). Sinergija s partnerskimi fi-
nančnimi ustanovami se je povečala, kar kaže znesek 
poslov sofinanciranja, ki presega 1,1 milijarde EUR 
(slabih 70 odstotkov vseh poslov v letu 2009).

Banka je v tesnem sodelovanju z EBRD financirala tudi 
projekte v vzhodnih partnerskih državah – Armeni-
ji, Azerbajdžanu, Belorusiji (na podlagi prihodnjega 
soglasja Sveta in Parlamenta), Gruziji, Moldaviji, Rusi-
ji in Ukrajini, in sicer v okviru mandata 3,7 milijarde 
EUR za obdobje 2007–2013. Poudarek je na projektih 
s področja prometa (koridorjih vseevropskih omre-
žij), energetike, telekomunikacij in okolja, ki so za EU 
zelo pomembni. Poleg sredstev, ki jih je zagotovila 

Sredozemske države

Posojila v letu 2009 Skupaj 
(v milijonih EUR)

od tega  
tvegani kapital

Maroko  540
Tunizija  434
Jordanija  166
Sirija  155
Egipt  122 2
Izrael  82
Libanon  70
Regionalna posojila  25  25

Skupaj 1 593  27
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torju toliko pomembnejša. EIB se je odzvala na izzive 
gospodarske krize po vsem svetu s povečanjem po-
sojil, kar naj bi pomagalo obnoviti zaupanje in zago-
toviti podlago za prihodnjo rast.

V okviru zdajšnjega mandata lahko EIB državam v Azi-
ji in Latinski Ameriki (ALA) v obdobju 2007–2013 po-
sodi do 3,8 milijarde EUR. Njena posojila državam ALA 
so del strategije gospodarskega sodelovanja EU s temi 
regijami. Zato se banka osredotoča na podporo priso-
tnosti EU prek neposrednih tujih naložb ter prenosa 
tehnologije, strokovnega znanja in izkušenj, podpira 
pa tudi okoljske projekte (vključno s tistimi na podro-

EU, je EIB ustanovila še lasten sklad za vzhodne drža-
ve partnerke v višini 1,5 milijarde EUR (Eastern Partner  
Facility), s katerim bo na lastno tveganje zagotavljala 
posojila in garancije za vlaganja EU v teh državah.

Delovanje EIB v afriških, karibskih in pacifiških drža-
vah ter čezmorskih državah in ozemljih se osredotoča 
na spodbujanje pobud zasebnega sektorja in gospo-
darske rasti, od katerih imata korist širša skupnost in 
regija. Banka podpira vse projekte zasebnega sektorja, 
ki so ključni za njegov razvoj in ustvarjanje konkurenč-
nega poslovnega okolja. Izbrani projekti zagotavljajo 
trajnostne gospodarske, družbene in okoljske koristi.

Sredstva za posle EIB zagotavljajo države članice EU iz 
svojih proračunov prek sklada za spodbujanje naložb 
(Investment Facility), pa tudi banka sama iz lastnih sred-
stev in na lastno tveganje. Posojila iz sklada za spod-
bujanje naložb so se povečala s 336 milijonov EUR v 
letu 2008 na 450 milijonov EUR v letu 2009. Banka je 
v letu 2009 za projekte v AKP zagotovila še dodatnih 
413 milijonov EUR iz lastnih sredstev v primerjavi z 225 
milijoni EUR v letu 2008. V okviru posebnega mandata 
je 280 milijonov EUR namenila za projekte v Republiki 
Južni Afriki (v letu 2008 pa 203 milijone EUR).

Svetovna finančna kriza je prekinila gospodarsko rast 
v večini držav AKP, zato je podpora zasebnemu sek-

Afriške, karibske in pacifiške države (AKP), čezmorske države in ozemlja (ČDO) ter Južna Afrika

Posojila v letu 2009 Skupaj 
(v milijonih EUR)

od tega  
tvegani kapital

Afrika 625 222
 Jug in Indijski ocean 180  5
 Zahod 137  105
 Vzhod 133  6
 Osrednja in ekvatorska Afrika 99  30
 Večregijska posojila 76  76
Karibske države 64  43
Pacifiške države 23  7
Regijska posojila (AKP) 178  178
ČDO 10

AKP-ČDO 863 450
JUŽNA AFRIKA  280 –
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čju podnebnih sprememb) in projekte, ki prispevajo k 
zanesljivosti energetske oskrbe v Evropski uniji. Leta 
2009 je v Aziji in Latinski Ameriki posodila 1 288 mili-
jonov EUR, kar je skoraj trikrat več kot leta 2008, ko je 
posodila 469 milijonov EUR. Naložbe v Aziji so znašale 
približno 466 milijonov EUR, posojila v Latinski Ameri-
ki pa so dosegla okrog 823 milijonov EUR.

Med državami srednje Azije, ki so upravičene do fi-
nanciranja EIB (Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, 
Turkmenistan in Uzbekistan), je Republika Tadžiki-
stan prva v letu 2009 podpisala okvirni sporazum. 
EIB kot osnovo svojega prihodnjega delovanja v dr-
žavi poudarja velike energetske projekte in vlaganja 
v varstvo okolja.

Azija in Latinska Amerika

Posojila v letu 2009 Skupaj 
(v milijonih EUR)

Latinska Amerika 823
Panama 538
Argentina 170
Kolumbija 100
Nikaragva 15
Azija 466
Vietnam 147
Kitajska 119
Pakistan 100
Indija 100

Skupaj 1 288
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Rudarski projekt v Mozambiku, financiran s sredstvi EIB, je leta 2009 prejel priznanji  
za družbeno odgovornost in družbeno-ekonomske dosežke

Ekstraktivna industrija in rudarski projekti so pogosto zapleteni in polni izzivov. Lahko pa so tudi idealna pot 
do dodajanja vrednosti avtohtonim naravnim virom ter do večjih izvoznih in proračunskih prihodkov v drža-
vah z nahajališči. Prinašajo namreč nadomestila za pravico do izkoriščanja in davke od dobička pravnih oseb. 
EIB želi zagotoviti večjo preglednost opravljenih plačil in prejetih prihodkov v okviru takšnih projektov, zato 
dejavno podpira pobudo za preglednost v ekstraktivni industriji (Extractive Industries Transparency Initiative, 
EITI). Njene prednosti predstavlja vsem posojilojemalcem v ekstraktivni industriji in jih spodbuja k sprejetju na-
čel EITI glede poročanja in objavljanja prihodkov.

V nekaterih državah, zlasti afriških, karibskih in pacifiških, so rudna bogastva najboljša razpoložljiva podlaga 
za gospodarski razvoj. Projekti v tem sektorju lahko ustvarijo stalna neposredna in posredna delovna mesta ter 
omogočijo usposabljanje, ki povečuje razpoložljivo lokalno znanje.

V tem okviru je EIB pozdravila objavo, da je eden od rudarskih projektov, ki ga je financirala, in sicer rudnik 
 titana Moma v severnem Mozambiku, prejel dve pomembni priznanji za družbeno odgovornost in družbeno- 
ekonomske dosežke. Septembra 2009 je družba Kenmare Resources plc, ki je lastnica in upravljavka rudnika 
Moma, za svoje razvojno združenje (Kenmare Moma Development Association, KMDA) prejela priznanje za 
najboljši mednarodni program družbene odgovornosti, ki sta ji ga skupaj podelila predsednik irske gospodar-
ske zbornice in irsko ministrstvo za skupnostne zadeve. Oktobra istega leta je združenje KMDA prejelo še eno 
pomembno priznanje za dejavnosti, ki pospešujejo družbeni in gospodarski razvoj v skupnostih v bližini rudni-
ka. Priznanje banke Nedbank za družbeno-ekonomske dosežke ji je podelil svet neodvisnih strokovnjakov, po-
tem ko je opravil razgovore in tridnevni obisk v Afriki, kjer se je seznanil z delom združenja KMDA in upravičenci 
projekta. Nedbank je zlasti pohvalila dejstvo, da je združenje KMDA začelo z delom prej, kot se je začelo izko-
pavanje, ter da ima celovito strateško vizijo in deluje od spodaj navzgor, kot tudi njegovo tesno sodelovanje z 
mednarodnimi in lokalnimi nevladnimi organizacijami in vladnimi organi.

Cilj združenja KMDA, ki ga je leta 2004 ustanovila družba Kenmare, je krepitve družbeno-ekonomskega razvo-
ja skupnosti v bližini rudnika Moma, ki štejejo skupaj približno 10 000 oseb. Združenje je s podporo lokalnih 
in mednarodnih partnerskih ustanov v šestih vaseh ustanovilo majhne farme za rejo kokoši nesnic in mesnic 
ter pridelavo zelenjave, ki so ustvarile 150 000 USD prihodkov. Ustanovilo je tudi mobilni zdravstveni center z 
zdravnikom splošne medicine in zobozdravnikom, uvedlo projekte varne hrane in zdravja (HIV), zgradilo nove 
šole, vzpostavilo varčevalne in posojilne sheme, namestilo vodne črpalke in organiziralo nogometno ligo. 
Dela je še veliko, vendar so bile že do zdaj prav vse družine tako ali drugače deležne koristi, ki jih prinaša pro-
gram KMDA. Od različnih družbenih dejavnosti je imelo neposredno korist kakšnih 200 oseb. Osebe, vključene 
v dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek, zaslužijo več, kot znaša minimalna plača v Mozambiku, zaposleni v ru-
dniku pa zaslužijo precej več od nacionalnega povprečja.

EIB je financirala projekt rudnika titana Moma v letih 2004 in 2005 s posojili, ki so skupaj znašala skoraj 58 mi-
lijonov EUR, zagotovljena pa so bila iz takrat novoustanovljenega sklada za spodbujanje naložb.

Rudnik titana Moma je prejel po-
membni priznanji za družbeno od-
govornost in družbeno-ekonomske 
dosežke.
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Takšni rezultati so v razmerah velike nestanovitnosti 
trgov mogoči samo zaradi prilagodljive in uravno-
težene strategije zbiranja sredstev, ki jo vodi banka. 
Zanjo je značilno stalno pozorno spremljanje spremi-
njajočih se vzorcev tržnega povpraševanja ob hkra-
tnem ohranjanju položaja referenčne izdajateljice in 
razpršenosti virov sredstev.

Na začetku leta 2009 so nad trgi še vedno viseli do-
godki, zaradi katerih so bili ti v obdobju od srede ok-
tobra do konca leta 2008 na robu zaprtja. Huda je 
bila tudi negotovost glede ponudbe in povpraševa-
nja v tržnem segmentu obveznic, ki ga pokriva ban-
ka, kar je bilo posledica priprave državnih izhodnih 
strategij in s tem povezanih potreb po financiranju. 
Zaradi takšnih tržnih razmer je prišlo do neverjetnih 
sprememb cen vseh sredstev. Med letom so se sicer 
bistveno popravile, vendar so ostale zaznamovane z 
veliko nestanovitnostjo in negotovostjo.

Pregled zbiranja sredstev v letu 2009

Evropska investicijska banka večino sredstev za posojila zbe-
re na mednarodnih kapitalskih trgih, kjer pridobiva dolgoroč-
na sredstva z izdajo obveznic. Na svetovnih obvezniških trgih je 
med vodilnimi izdajateljicami. V letu 2009 je z več kot 260 posli 
povečala obseg zbranih sredstev za 33 odstotkov na 79,4 mili-
jarde EUR. To ji je omogočilo povečanje posojil, kot je predvide-
no v evropskem načrtu za oživitev gospodarstva.

EIB je med vodilnimi izdajateljicami na 
svetovnih obvezniških trgih.
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v valutah nastajajočih gospodarstev. Zato je 11-od-
stotno povečanje obsega izdaj v drugih valutah na 
9,2 milijarde EUR toliko bolj pomembno. Banka je v 
letu 2009 zbirala sredstva v 16 drugih valutah (prek 
sintetičnih izdaj pa še v treh, brazilskem realu, gan-
skem cediju in zambijski kvači), ki so pomenile skoraj 
12 odstotkov vseh zbranih sredstev. Najpomembnej-
še so bile izdaje v avstralskih dolarjih, švicarskih fran-
kih in japonskih jenih. 

Banka je postala še zanimivejša za družbeno odgo-
vorne vlagatelje, zlasti z novo izdajo obveznic pod-
nebne ozaveščenosti (Climate Awareness Bonds) na 
švedskem trgu. Glavna značilnost teh obveznic je, da 
banka iztržek namenja za financiranje projektov ob-
novljive energije in energetske učinkovitosti. Konec 
leta 2009 je bil velik del iztržka teh obveznic že črpan 
v obliki posojil.

V letu 2009 je banka zbrala 70,2 milijarde EUR v svo-
jih treh osnovnih valutah (EUR, GBP, USD). 

Banka je v evrih zbrala 43,2 milijarde EUR ali več kot 
polovico vseh zbranih sredstev, kar je precej več kot 
leto prej (16,8 milijarde EUR ali 28,2 odstotka). Glav-
nina so bile izdaje referenčnih obveznic evroobmo-
čja (EARN): 32,1 milijarde EUR. V segmentu posebnih 
in strukturiranih izdaj je banka močno povečala ob-
seg zbranih sredstev, na kar 11 milijard EUR. Banka si 
sistematično prizadeva za še večjo raznolikost svojih 
virov sredstev in baze vlagateljev, zato je nemškemu 
trgu prvič ponudila evrske zadolžnice (Schuldscheine) 
in imenske obveznice (Namensschuldverschreibun�
gen) ter tako zbrala 2,7 milijarde EUR. Prvič je ponu-
dila tudi tri “zadružne obveznice s spremenljivo obre-
stno mero” (Cooperative Floating Rate Notes) v višini 
4,5 milijarde EUR, v konzorciju pa so bile prvič izključ-
no evropske zadružne in ljudske banke ter hranilnice.

Banka je v letu 2009 zbrala 5,8 milijarde GBP in nav-
kljub manjšemu obsegu izdaj ostala največja nedr-
žavna izdajateljica v funtih šterlingih. Uspelo ji je 
ponuditi tudi več nenavadno obsežnih referenčnih 
izdaj. Februarja je izdala nove obveznice v višini 1 mi-
lijarde GBP, kar je njena do zdaj največja izdaja s stal-
no obrestno mero, ponujena v eni tranši. Junija je sle-
dila še ena izjemno velika izdaja v višini 600 milijonov 
GBP s stalno obrestno mero in 20-letno dospelostjo.

Na trgu v ameriških dolarjih je EIB leta 2009 zbrala 
28 milijard USD. Ponudila je pet izdaj globalnih re-
ferenčnih obveznic s stalno obrestno mero in eno s 
spremenljivo obrestno mero. Z okrevanjem trgov, ki 
se je začelo v drugem četrtletju leta 2009, so se z vsa-
ko naslednjo izdajo ožili tudi razponi obrestnih mer: 
banka je na področju referenčnih izdaj v USD dosegla 
vrhunec septembra 2009, ko je ponudila največjo iz-
dajo globalnih obveznic v USD vseh časov – vredno-
sti 5 milijard USD in dospelosti treh let. Obsežni so 
bili tudi posebni posli, ki so dosegli 5 milijard USD.

Zadolževanje v drugih valutah je potekalo v razme-
rah velikega odpora do tveganja med vlagatelji, ki je 
v prvi polovici leta praktično ohromil trge za izdaje 



Upravljanje

José Manuel Barroso, 
predsednik Evropske komisije, 

je marca 2009 v Bruslju 
sprejel Philippa Maystadta, 

predsednika Evropske 
investicijske banke.
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Najnovejša pobuda, s katero EIB vnovič utira pot, je 
ocena izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzroča-
jo financirani projekti, kar bo banka vključila v oceno 
lastnega ogljikovega odtisa. EIB tesno sodeluje z dru-
gimi mednarodnimi finančnimi ustanovami pri izme-
njavi najboljših praks in informacij.

Namen okoljskih standardov je varovanje in izbolj-
ševanje naravnega in grajenega okolja, namen druž-
benih standardov pa varovanje pravic iz izboljše-
vanje življenja ljudi, na katere vplivajo financirani 
projekti, ter spodbujanje izidov, ki koristijo blaginji 
posameznikov, družbeni vključenosti in trajnostnim 
skupnostim.

EIB omejuje financiranje na projekte, ki spoštujejo 
človekove pravice in dosegajo njene družbene stan-
darde, in sicer na podlagi načel Listine Evropske uni-
je o temeljnih pravicah in mednarodnih dobrih praks. 
Kot širok pojem so človekove pravice deležne vse ve-
čje pozornosti javnosti, tudi zagovorniških skupin, ki 
se osredotočajo na mednarodne finančne ustano-
ve, kot je Evropska investicijska banka. Civilna druž-
ba, lokalne skupnosti in lokalno prebivalstvo stalno 
in upravičeno pozivajo EIB in druge mednarodne fi-
nančne ustanove k upoštevanju človekovih pravic 
in okoljskih vidikov. EIB ima vzpostavljen notranji 

EIB spodbuja družbeno odgovornost z načinom izva-
janja svojega poslanstva in z notranjim upravljanjem. 
Zaveda se svojega neposrednega vpliva na stranke, 
dobavitelje in zaposlene, kot tudi okoljskega vpliva 
svojega poslovanja. Zaveda se tudi mogočih posledic 
svojih naložbenih odločitev in vpliva, ki ga lahko ima-
jo na globalne izzive, s katerimi se sooča naša družba. 
Zato so okoljska in družbena merila pomemben de-
javnik njene posojilne dejavnosti. 

Boj proti podnebnim spremembam ima v poslova-
nju banke čedalje večji pomen, zato je razvila nov 
kazalnik podnebnih sprememb, ki ga je že vključila 
v poslovni načrt za obdobje 2010–2012. Kazalnik ji 
bo omogočil objektivno poročanje o projektih, ki pri-
spevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagaja-
nju podnebnim spremembam. Meri namreč vrednost 
sklenjenih pogodb za projekte, ki pomagajo v boju 
proti podnebnim spremembam. Po načrtih naj bi po-
sojila za projekte podnebnih sprememb v letu 2010 
dosegla 20 odstotkov vseh posojil banke, nato naj bi 
se ta delež v letu 2010 zvišal na 22 odstotkov, v letu 
2011 pa na 25 odstotkov.

EIB verjame, da družbena odgovornost in trajnostni razvoj pomenita dobro poslovno pra-
kso, ker zasledujeta uravnoteženost gospodarske rasti, družbene blaginje in varstva okolja. 
Da bi dosegla širšo družbo, izvaja prostovoljne dejavnosti, ki presegajo zakonske zahteve, 
ter dosledno prilagaja svoje politike, standarde in postopke.

Banka bo z novim kazalnikom pod-
nebnih sprememb poročala o projek-
tih, ki prispevajo k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju podnebnim 
spremembam.

EIB želi sooblikovati dobro prakso na 
področju človekovih pravic.

Družbena odgovornost
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 pritožbeni mehanizem. Če prizadeta stranka ni za-
dovoljna z obravnavo pritožbe, se lahko zoper ban-
ko pritoži pri evropskem varuhu človekovih pravic. 
Po tem se EIB razlikuje od vseh drugih mednarodnih 
finančnih ustanov. EIB želi pomagati pri oblikovanju 
najboljših praks na področju človekovih pravic. Zato 
bo v letu 2010 organizirala vrsto mednarodnih semi-
narjev na temo “posel in človekove pravice”, na kate-
rih bodo najpomembnejše skupine deležnikov lahko 
predstavile svoja stališča o skrbnem pregledu velikih 

Nova stavba EIB je zaradi svojih oko-
ljevarstvenih značilnosti dobila ozna-
ko “odlična”.

naložb, kot tudi o pritožbenih mehanizmih in reševa-
nju sporov v zvezi s človekovimi pravicami.

Banka se zelo zaveda svojega okoljskega odtisa. Za-
dnji dogodki na tem področju vključujejo pobude za-
poslenim za zamenjavo zasebnega prevoza z javnim 
prevozom in okoljski upravljavski sistem, ki zagota-
vlja stalne izboljšave.

Banka podpira ukrepe za zaščito okolja in zmanjšanje 
izpustov CO2, zato je leta 2009 podpisala pogodbo z 
občino Luxembourg, s katero je svojim zaposlenim 
zagotovila brezplačne avtobusne vozovnice za me-
stno prometno omrežje. Po ocenah naj bi se zaradi 
10-odstotnega povečanja števila zaposlenih, ki redno 
uporabljajo javni prevoz, izpusti CO2 zmanjšali za kar 
170 ton na leto.

Po ocenah so leta 2009 skupni izpusti CO2, povezani z 
dejavnostmi banke, znašali 16 576 ton, od katerih gre 
94 odstotkov pripisati prevozu, 6 odstotkov pa ener-
giji, odpadkom in porabi papirja. V primerjavi z letom 
2008 so bili skupni izpusti manjši za 16 odstotkov.

Nova stavba EIB v luxembourškem okrožju Kirchberg, 
odprta leta 2008, je poznana po okoljski trajnostni in 
energetski učinkovitosti. Podeljen ji je bil certifikat na 
podlagi standarda za trajnostne stavbe (Code for Su�
stainable Buildings), ki je skladen z v svetu vodilno in 
najpogosteje uporabljeno metodo okoljskega oce-
njevanja stavb BREEAM. Ta metoda določa najboljše 
prakse trajnostnega načrtovanja in je postala dejan-
sko merilo za opis okoljske uspešnosti stavb. Nova 
stavba EIB je dobila opis “odlična”.
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zmanjšanju ogljikovega odtisa banke, ker se zaposle-
ni manj prevažajo in porabijo manj energije.

V letu 2009 je postalo prožnejše tudi delo na daljavo, 
ker je banka uvedla možnost tako rednega kot pri-
ložnostnega dela na daljavo. Ostale izboljšave vklju-
čujejo možnost razporeditve delovnih ur prek vsega 
leta, večjo prilagodljivost glede ključnih intervalov, v 
katerih morajo biti zaposleni prisotni – o teh se zapo-
sleni zdaj lahko dogovorijo s svojim neposredno nad-
rejenim –, ter prožnejše izkoriščanje nadur.

Leta 2009 so bila na višku pogajanja s predstavni-
ki zaposlenih o pokojninskem načrtu za zaposlene. 
Sklenjeni dogovor je pomemben korak naprej, ker ne 
pokriva le pokojninskega načrta, pač pa zagotavlja 
tudi dodatna merila, ki naj bi zagotovila visoko raven 
socialne varnosti zaposlenih.

Leta 2009 so bila pregledana tudi pravila, ki urejajo 
začasno in/ali delno invalidnost. Novi pristop zagota-
vlja prilagodljivejše obravnavanje različnih zdravstve-
nih stanj. Uporaba teh pravil bo pregledana leta 2013 
ob posvetovanju s predstavniki zaposlenih.

EIB deluje tudi kot odgovorna delodajalka, da bi 
razvila potencial svojih zaposlenih. Njena politika in 
postopki na področju človeških virov odražajo naj-
boljše prakse in izpolnjujejo zahteve razvijajočih se 
predpisov.

Tudi v letu 2009 je kadrovski oddelek nadaljeval z 
uvajanjem strategije različnosti, ki je bila sprejeta 
v letu 2008 in je zdaj v celoti vključena v kadrovsko 
strategijo banke. Strategija velja za ključno pri zago-
tavljanju njene uspešnosti.

Banka ne želi spodbujati samo količinsko izražene 
različnosti zaposlenih, pač pa želi zagotoviti tudi nji-
hovo polno vključenost v delovno okolje. “Vključe-
nost” pomeni ceniti edinstveni prispevek vsakega za-
poslenega k delovni skupnosti. Ljudje pokažejo svoje 
najboljše lastnosti, ko delajo v okolju, kjer vladata 
spoštovanje in zaupanje, kar jim omogoča kar najve-
čjo prilagodljivost in samostojnost pri delu ob polni 
predanosti dogovorjenim ciljem. 

V EIB velja prilagodljiva ureditev delovnega časa. 
Leta 2009 je banka to prilagodljivost še povečala, da 
bi svojim zaposlenim pomagala čim bolj uravnoteži-
ti poklicne in zasebne potrebe ter prilagoditi se spre-
membam v delovnem okolju. Z vsem tem podpira 
strategijo različnosti in omogoča vključujoče delov-
no okolje. Prilagodljiv delovni režim lahko prispeva k 

Prilagodljiva ureditev delovnega časa.
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Sodelovanje z Evropskim svetom je bilo tudi leta 
2009 zelo intenzivno. Predsednik banke Philippe 
Maystadt je dejavno sodeloval v razpravah gospo-
darskih in finančnih ministrov Evropske unije na nji-
hovih mesečnih zasedanjih v okviru Ekonomsko-fi-
nančnega sveta (ECOFIN), kjer je k pomembnim 
vprašanjem politik EU ponudil pogled in prispevek 
skupine EIB. ECOFIN ceni strokovno znanje in izku-

šnje EIB s področja financiranja naložb, še zlasti v 
razmerah finančnega in gospodarskega nazadova-
nja, kot tudi njeno vključenost v skupna prizadeva-
nja držav članic in Komisije v boju proti krizi.

Sedmi sklic (2009–2013) Evropskega parlamenta 
se je začel v času gospodarskih in družbenih skr-
bi. Predsednik EIB Philippe Maystadt je bil vabljen 
na javna zasedanja različnih parlamentarnih odbo-
rov, zlasti odborov za proračun, razvoj, ekonomske 
in monetarne zadeve ter proračunski nadzor. Leta 
2009 je Parlament letno poročilo o EIB obravnaval 
hkrati z letnim poročilom EBRD in ga skoraj sogla-
sno odobril. EIB je skrbno izvajala parlamentar-

Sodelovanje z EU in mednarodnimi 
partnerskimi ustanovami

Če želi Evropska investicijska banka doseči svoje cilje, je ključno, da vodi sta-
len in odprt dialog ter intenzivno sodeluje z evropskimi ustanovami, ki pri-
pravljajo, predlagajo in sprejemajo politike Evropske unije. EIB sodeluje 
z evropskimi ustanovami kot strateška in dejavna partnerka, pri tem pa te-
sno sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi in dvostranskimi finančnimi 
ustanovami.

EIB strateško in dejavno sodeluje z 
evropskimi ustanovami.
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sklepih Sveta iz maja 2009. Komisija je sklenila, da 
iz Evropskega razvojnega sklada prispeva dodatnih 
200 milijonov EUR v Infrastrukturni skrbniški sklad 
EU in Afrike. EIB, Komisija, Nordijska investicijska 
banka, EBRD in skupina Svetovne banke so z vzho-
dnoevropskimi državami članicami do konca leta 
2009 oblikovale partnerstvo za energetsko učinko-
vitost in okolje (Energy Efficiency and Environmental 
Partnership), ki zagotavlja mešanico posojil in ne-
povratnih sredstev za projekte v državah vzhodne-
ga partnerstva. EIB in Komisija sta skupaj z EBRD 
oblikovali še sklad za MSP za vzhodno sosedstvo, ki 
prav tako zagotavlja mešanico posojil in nepovra-
tnih sredstev.

Z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Od-
borom regij ima banka stalen dialog in vzajemno ko-
risten odnos. Tudi v letu 2009 je sodelovala na letnih 
dnevih odprtih vrat, ki jih organizira Odbor regij v 
sodelovanju z generalnim direktoratom za regional-
no politiko Evropske komisije. Ponudila je delavnico 
“Skupina EIB in strukturni skladi EU podpirajo inova-
cije v regijah” in sodelovala na naslednjih seminarjih: 

na priporočila. Parlament bo skupaj s Svetom so-
odločal o vmesnem pregledu zunanjih mandatov 
banke.

Iz tesnega partnerstva z Evropsko komisijo še naprej 
izhajajo skupne pobude. Ena od teh je bila pobuda 
mikrofinanciranja PROGRESS. V skladu te pobude, ki 
je namenjen ustanovam za mikrofinanciranje majh-
nih podjetij, socialnega gospodarstva ali brezposel-
nih s težavami pri ponovni zaposlitvi, bosta Komisija 
in banka zbrali do 200 milijonov EUR sredstev. Ban-
ka je skupaj z generalnim direktoratom za regionalno 
politiko zagotovila učinkovito delovanje instrumen-
tov “J” (JESSICA, JEREMIE, JASMINE in JASPERS) ter 
okrepila izvajanje teh skupnih pobud.

EIB tesno sodeluje z Evropsko komisijo pri pospeševa-
nju prehoda EU v nizkoogljično gospodarstvo, zlasti v 
okviru evropskega strateškega načrta za energetsko 
tehnologijo (European Strategic Energy Technology 
Plan� načrt SET), ki pospešuje uporabo stroškovno 
učinkovitih nizkoogljičnih tehnologij.

EIB je okrepila tudi dejavnosti, s katerimi podpira pro-
grame energetske učinkovitosti in obnovljive energi-
je, ki so jih zasnovale lokalne in regionalne oblasti, 
zlasti v okviru “dogovora županov” iz februarja 2009 
o rešitvah za javne zgradbe, ulično razsvetljavo in čist 
javni prevoz.

Na področju evropskega ozemeljskega sodelovanja 
je bila EIB ključni partner pri načrtovanju, uvedbi in 
izvajanju strategije za Baltik. Vključena je tudi v razvoj 
podobne makroregijske strategije za Podonavje.

S Komisijo in državami članicami je banka tesno so-
delovala tudi v strokovni delovni skupini, zadolženi 
za pripravo mešanice nepovratnih sredstev in poso-
jil za pomoč zunaj EU. Ustanovi združujeta finančna 
sredstva tudi v okviru Infrastrukturnega skrbniške-
ga sklada EU in Afrike (EU–Africa Infrastructure Trust 
Fund) ter v letu 2009 uvedenega naložbenega okvi-
ra za zahodni Balkan (Western Balkans Investment 
Framework). Banka je s Komisijo sodelovala tudi pri 
odzivu na krizo v državah v razvoju, kot je začrtan v 

Srečanje delničarjev z “odborom modrecev”,  
ki ga vodi Michel Camdessus, aprila 2010 v Bruslju.
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mikrokreditiranje; JASMINE, JEREMIE, JESSICA, ener-
gija (o programu ukrepov za trajnostno energijo v 
kombinaciji z “dogovorom županov”); ter kohezija (o 
instrumentih finančnega inženiringa v okviru kohe-
zijske politike).

Banka je v letu 2009 še okrepila tesno sodelovanje 
z drugimi mednarodnimi finančnimi ustanovami 
in evropskimi dvostranskimi ustanovami, zlasti na 
področju dejavnosti zunaj EU. Skupni ukrepi v odziv 
na krizo so dali številne pobude, ki so se uresničeva-
le vse leto, med drugim: “Skupni program ukrepov 
mednarodnih finančnih ustanov v podporo bančnim 
sistemom in posojilom realnemu sektorju v srednji in 

EIB teži k tesnejšemu sodelovanju fi-
nančnih ustanov.

vzhodni Evropi”, skupno pobudo EIB, EBRD in skupi-
ne Svetovne banke; krizni infrastrukturni sklad Med-
narodne finančne korporacije (IFC), v katerem ban-
ka sodeluje s posojili do 1 milijarde EUR; pobudo za 
mikrofinanciranje IFC, v katero je banka prispevala 
100 milijonov USD; ter sveženj protikriznih ukrepov v 
okviru lastnega predpristopnega sklada (IPA), ki po-
maga zlasti pri projektih energetske učinkovitosti na 
zahodnem Balkanu in v Turčiji (prek sklada za ener-
getsko učinkovitost jugovzhodne Evrope) ter MSP v 
Turčiji.

Z drugimi mednarodnimi finančnimi ustanovami je 
bila banka v okviru medinstitucionalnega sodelova-
nja udeležena tudi v horizontalnih pobudah, kot so 
skupna izjava o podnebnih spremembah, ki so jo de-
cembra 2009 izdale večstranske banke. Oktobra je or-
ganizirala prvo srečanje vodij večstranskih razvojnih 
bank in vodij mednarodnih finančnih ustanov, ki je 
potekalo v Istanbulu skupaj z letnim srečanjem Sve-
tovne banke/Mednarodnega denarnega sklada. No-
vembra sta banka in OECD podpisali skupno izjavo o 
sodelovanju. Banka je okrepila sodelovanje z EBRD in 

EIB in OECD sta novembra 2009 podpisali skupno izjavo o sodelovanju.
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Razvojno banko Sveta Evrope, zlasti z uvedbo nalož-
benega okvira za zahodni Balkan, pa tudi v sosedskih 
državah.

EIB si prizadeva za tesnejše sodelovanje med finanč-
nimi ustanovami. Z Afriško razvojno banko in KfW je 
zato uvedla pobudo za vzajemno zaupanje, v okviru 
katere skušajo te tri ustanove povečati skupno uspe-
šnost in učinkovitost tako, da si medsebojno priznajo 

postopke in standarde, ki jih vsaka od njih uporablja 
pri sofinanciranih projektih, ter da vanje vzajemno 
zaupajo. Med trenutno pilotno fazo bodo pridobile 
izkušnje in na njihovi podlagi pobudo morda razširi-
le na širši krog ustanov. EIB je z Azijsko razvojno ban-
ko podpisala tudi dogovor o sofinanciranju pakistan-
skega programa obnovljive energije ter na partnerko 
prenesla naloge nabave, črpanja in druge administra-
tivne naloge.

Banka je 9. aprila 2010 gostila srečanje vodilnih večstranskih bank.
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Ključni dejavnik bankinega komuniciranja z javnostjo 
je njena politika javnega razkritja, ki temelji na nače-
lu, da je treba informacije razkriti javnosti, razen če za 
nerazkritje obstaja utemeljen razlog. Predelana je bila 
leta 2009 v širokem postopku javnega posvetovanja, 
ki je vključeval tudi politiko preglednosti (2004) in 
politiko pritožbenega mehanizma (2008) EIB. Nova 
politika je stopila v veljavo na začetku leta 2010, ko jo 
je odobril svet direktorjev. Banka na svojem spletišču 
vsako leto objavi oceno svojega izvajanja politike jav-
nega razkritja.

Banka izvaja javna posvetovanja za izbrane politike 
svojega delovanja in pomembne večsektorske poli-
tike, ki so v interesu vseh njenih deležnikov. Glavna 
cilja posvetovalnega procesa sta pridobiti mnenja 
deležnikov ter okrepiti preglednost in odgovornost. 
Mnenja deležnikov pregleda in oceni notranji pre-
gledovalni svet. Ko politiko odobri upravni odbor, 

Preglednost, javnost informacij  
in odnosi s civilno družbo

EIB meni, da lahko kot banka in javna 
ustanova z upoštevanjem načela javnosti 
pri odločanju, delu in uresničevanju po-
litik EU krepi svojo verodostojnost in od-
govornost do državljanov. Preglednost 
prispeva tudi k večji učinkovitosti in traj-
nosti poslovanja banke, zmanjšuje tvega-
nje korupcije in krepi odnose z zunanjimi 
deležniki.

Javno razkritje informacij je pomembno merilo ure-
sničevanja načela preglednosti, kateremu je zavezana 
EIB. Banka zato nenehno izboljšuje kakovost informa-
cij o svojih dejavnostih. Je edina mednarodna finanč-
na ustanova, ki objavlja svoj vsako leto posodobljeni 
triletni poslovni načrt. Spletišče EIB, ki je glavna plat-
forma aktivnega razširjanja informacij, je v letu 2009 
zabeležilo 6,8 milijona obiskovalcev (2008: 4 milijo-
ne). Spletišče EIB www.eib.org je bilo leta 2009 pre-
novljeno, da bi bolje izpolnjevalo potrebe zunanjih 
obiskovalcev ter odražalo najboljše sodobne prakse s 
področja oblikovanja in funkcionalnosti spletnih stra-
ni. Leta 2009 je banka na svojem spletišču objavila in-
formacije o več kot 500 ocenjenih projektih skupaj z 
drugimi pomembnimi dokumenti, povezanimi s pre-
glednostjo, kot je njena izjava o okoljskih in družbe-
nih načelih in standardih (Statement of Environmental 
and Social Principles and Standards), politika prijavlja-
nja nepravilnosti (Whistleblowing Policy) ter prehodna 
predelana politika do finančnih središč offshore.

Banka krepi svojo preglednost in 
 odgovornost do državljanov.
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srečanju 25. februarja 2010 pa je predstavila rezulta-
te leta 2009.

Banka vodi dialog in sodeluje s specializiranimi orga-
nizacijami, s katerimi si deli posebne cilje ali zanima-
nja, na primer za lizbonsko agendo, trajnostni razvoj, 
varstvo okolja ali odpravljanje revščine. V letu 2009 je 
nadaljevala sodelovanje z organizacijo Transparency 
International, Mednarodno zvezo za ohranjanje nara-
ve in naravnih virov (International Union for Conserva�
tion of Nature� IUCN) ter pobudo za preglednost v ek-
straktivni industriji (Extractive Industries Transparency 
Initiative� EITI).

Banka namerava še naprej skrbeti za ciljno usmerjene 
odnose s strokovnimi organizacijami civilne družbe 
ter hkrati okrepiti stike z nevladnimi organizacijami, 
ki zagovarjajo določene politike in vodijo kampanje o 
njenih aktivnostih. Stiki s temi organizacijami so po-
stali intenzivnejši v zadnjih letih, njihov element dia-
loga pa je vse bolj razvit. Banka tem stikom pripisuje 
velik pomen, kar poudarja z udeležbo na dogodkih, 
ki jih organizirajo nevladne organizacije. S slednjimi 
je organizirala več okroglih miz na posebne teme, kot 
so zajemanje in shranjevanje ogljika, evropski sklad 
za čisti prevoz, podnebne spremembe, čista energi-
ja, jedrski in ogljikov odtis, finančni centri offshore ter 
okoljski in družbeni postopki banke za vlaganja v dr-
žave v razvoju.

Na ravni projektov je banka še naprej sodelovala z 
organizacijami civilne družbe in skupinami državlja-
nov, na primer na številnih energetskih in rudarskih 
projektih v azijskih, pacifiških in karibskih državah ter 
državah Latinske Amerike, proučuje pa tudi možnost 
vključitve nevladnih organizacij v projekte, kjer so na 
voljo sredstva za tehnično pomoč.

EIB na svojem spletišču v informativne namene ob-
javi končni predlog skupaj s poročilom o javnem po-
svetovanju, in sicer 15 delovnih dni prej, preden ga 
obravnava svet direktorjev. Poročilo oriše, kako je po-
tekalo posvetovanje, in povzame vsa mnenja dele-
žnikov skupaj z morebitnimi utemeljenimi odgovori 
banke. Ko politiko odobri svet direktorjev, jo EIB obja-
vi na svojem spletišču in po potrebi v Uradnem listu 
Evropske unije. V letu 2009 je bila predmet javnega 
posvetovanja politika javnega razkritja, leta 2010 pa 
politika posojanja prometnemu sektorju. EIB izvaja 
tudi poenostavljeno spletno posvetovanje ali organi-
zira neuradna srečanja deležnikov v zvezi z izbranimi 
dokumenti politike, kar je odvisno od vrste in vsebi-
ne dokumenta ali obravnavane zadeve.

Odnos banke s civilno družbo, vključno z nevladni-
mi organizacijami, in vsemi drugimi interesnimi sku-
pinami temelji na spoznanju, da lahko te organizaci-
je dejavno prispevajo k snovanju njenih politik. Poleg 
tega lahko banko ozaveščajo o lokalnih problemih in 
ji zagotavljajo druge koristne informacije, kar izbolj-
šuje kakovost financiranih projektov.

Banka krepi dialog in sodelovanje.

Odnose z organizacijami civilne družbe usklajuje 
enota za civilno družbo. Ta deluje kot vmesnik, njena 
naloga pa je zagotavljanje doslednosti in kakovosti 
komunikacij ter dejavno sodelovanje s civilno druž-
bo. Enota navezuje stike z organizacijami, ki bi lahko 
pomagale javnosti in še posebno državljanom, na 
katere vpliva poslovanje EIB, pri iskanju informacij o 
banki. EIB v okviru stalnega dialoga s civilno druž-
bo organizira redne delavnice z organizacijami civil-
ne družbe. Spomladanske so se osredotočale na ce-
stni prevoz in biotsko raznovrstnost. Banka v Bruslju 
vsako leto organizira tudi informativno srečanje za 
organizacije civilne družbe. Marca 2009 jim je pred-
stavila svoje rezultate za leto 2008 in na spletišču 
uvedla posebno stran za civilno družbo, na zadnjem 
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nefinančne podpore ter širitve tehnične pomoči na 
države in nosilce projektov.

Pogodba pomembno spreminja način odločanja 
sveta guvernerjev banke, ki ga sestavljajo gospo-
darski in finančni ministri EU. Za običajne odločitve 
bo še vedno potrebna večina članov, ki predstavlja-
jo najmanj 50 odstotkov vpisanega kapitala banke. 
Namesto pravila soglasja, ki je veljalo za posojilno 
dejavnost EIB zunaj EU, pa je uveden nov prag za od-
ločanje s kvalificirano večino (18 glasov, ki predsta-
vljajo 68 odstotkov vpisanega kapitala).

Nova določba pooblašča operativno vodstvo banke, 
da sprejme vse nujne ukrepe v izrednih okoliščinah, 
ko je potrebno finančne posle prestrukturirati zaradi 
zavarovanja interesov banke. Svet guvernerjev sme 
po novem s soglasnim sklepom ustanavljati hčerin-
ske družbe ali druge subjekte s pravno osebnostjo in 

Večja prilagodljivost poslovanja po 
Lizbonski pogodbi

Politike, ki jih podpira EIB, so zdaj opredeljene v Lizbonski pogodbi, sred-
stva, ki jih ima na razpolago za doseganje svojih ciljev, pa določena v pri-
loženem statutu. Pogodba banki daje večjo prilagodljivost pri podpori 
ciljev politik EU, na primer s poenostavitvijo odločanja in tekočega upra-
vljanja, kot tudi s širšim naborom finančnih instrumentov, ki jih ima ban-
ka na razpolago za opravljanje svoje vloge.

Na področju politik daje pogodba Evropski uniji 
podlago za skupno energetsko politiko, formalizira 
evropsko prostorsko politiko in na novo opredelju-
je cilje gospodarskega sodelovanja in razvojne po-
litike – področja, na katerih je banka že dejavna, ko 
podpira druge cilje EU, kot so izgradnja vseevrop-
skih omrežij ter raziskave in razvoj, ali ko posoja  
zunaj EU.

Pogodba banki omogoča tudi prožnejše financiranje, 
poenostavlja odločanje, krepi pregled nad njenim 
delovanjem in utira pot novim oblikam finančne in 

Pogodba banki omogoča prožnejše fi-
nanciranje in poenostavlja odločanje.
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finančno neodvisnostjo, kot je na primer Evropski in-
vesticijski sklad. To odpravlja potrebo po spremembi 
pogodbe (ki je bila, denimo, potrebna ob ustanovitvi 
EIF sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja).

Novi statut opisuje vlogo banke širše, in sicer kot 
“odobritev financiranja”. Poleg svojih običajnih po-
sojil in jamstev bo banka zdaj lažje izvajala kapital-
ske udeležbe. Te sicer ostajajo omejene, med drugim 
z določbo, da mora pogoje takšnih poslov s kvalifi-
cirano večino odobriti svet direktorjev. Statut pravi, 
da se banka odloči za kapitalske udeležbe, “kolikor 
je to – praviloma kot dopolnilo posojilu ali jamstvu 
– potrebno zaradi financiranja naložbe ali programa”. 
Novi statut vsebuje tudi posebno določbo glede bolj 
tveganih poslov, ki se štejejo kot “posebne dejavno-
sti” ter v grobem ustrezajo bankinim obstoječim in-
frastrukturnemu skladu, skladu tveganega kapitala in 
poslom strukturiranega financiranja. Za te posle bo 
banka še naprej oblikovala posebne rezerve.

Spremenjena je bila tudi formula za izračun največje-
ga zneska sredstev, ki ga banka lahko odobri glede 
na vpisani kapital (stopnja finančnega vzvoda). Konč-
no, statut zdaj tudi izrecno omenja zagotavljanje teh-
nične pomoči za pripravo projektov v začetnih fazah 
in izvedbo projektov v končnih fazah.
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Svet guvernerjev  sestavljajo ministri – 
običajno ministri, pristojni za finance –, ki jih imenu-
je vsaka od 27 držav članic. Določa smernice kreditne 
politike, potrjuje zaključne račune in bilanco stanja 
ter odloča o sodelovanju banke v financiranju zunaj 
Evropske unije in povečanju njenega kapitala. Ime-
nuje tudi člane sveta direktorjev, upravnega odbora 
in revizijskega odbora.

Ključni organi EIB

Svet direktorjev je edini pristojen za od-
ločanje o odobritvi sredstev, zlasti v obliki posojil in 
garancij, ter o zbiranju sredstev. Nadzoruje pravilnost 
vodenja banke in zagotavlja, da je njeno poslovode-
nje skladno z določbami pogodb in statuta ter s splo-
šnimi usmeritvami, ki jih sprejmejo guvernerji. Člane 
sveta direktorjev imenuje svet guvernerjev na pre-
dlog držav članic za pet let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Odgovorni so izključno banki.
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V svetu direktorjev je 28 direktorjev. Vsaka država čla-
nica imenuje po enega direktorja, enega pa Evropska 
komisija. Direktorji imajo 18 namestnikov, kar pome-
ni, da si nekatere položaje deli več držav.

Če svet direktorjev potrebuje širše strokovno znanje 
na določenih področjih, lahko povabi šest strokov-
njakov (tri kot člane in tri kot namestnike), ki se kot 
svetovalci brez glasovalnih pravic udeležujejo njego-
vih sestankov.

Svet direktorjev odloča z najmanj tretjinsko večino 
članov s pravico glasovanja, ki morajo predstavljati 
vsaj 50 odstotkov vpisanega kapitala, razen če sta-
tut ne določa drugače.

Kapital: Delež posamezne države članice v ka-
pitalu banke se določi glede na njeno gospodarsko 
težo v Evropski uniji (izraženo v BDP) v času pristopa. 
V skladu s statutom skupni znesek terjatev banke iz 
odobrenih posojil in garancij ne sme preseči 250 od-
stotkov vpisanega kapitala, rezerv, nerazporejenih 
rezervacij in presežka iz izkaza poslovnega izida. Ta 
skupni znesek se zmanjša za vsoto, ki jo je banka vpi-
sala kot kapitalsko udeležbo, ne glede na to, ali je bil 
vplačan ali ne.

Na dan 1. aprila 2009 je vpisani kapital banke znašal 
več kot 232 milijard EUR.

Revizijski odbor je neodvisen organ, 
ki neposredno odgovarja svetu guvernerjev. 
Odgovoren je za revizijo poročil banke in pre-
verja, ali delovanje banke ustreza najboljšim 
praksam v bančništvu. Vsako leto preveri pra-
vilnost poslovanja in knjigovodstva banke. Ko 
svet direktorjev potrdi računovodske izkaze, re-
vizijski odbor o njih poda svoje mnenje. Poroči-
la o delu revizijskega odbora v preteklem letu 
se pošljejo svetu guvernerjev skupaj z letnim 
poročilom sveta direktorjev.

Revizijski odbor sestavlja šest članov, ki jih ime-
nuje svet guvernerjev za tri leta.

Revizijski odbor

Določbe, ki veljajo za te organe, so opredeljene v statutu in poslovniku banke. Seznami članov ključnih organov EIB, njihovi življenjepisi in dodatne informacije 
o sistemu nagrajevanja so vsakič posodobljeni objavljeni na spletišču banke: www.eib.org.
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Upravni odbor je stalni kolektivni izvršilni organ banke. Sestavlja ga devet 
članov. Pod vodstvom predsednika EIB in pod nadzorom sveta direktorjev skrbi za te-
koče vodenje EIB, pripravlja sklepe za direktorje in skrbi za njihovo izvajanje. Sestanke 
upravnega odbora vodi predsednik EIB. Člani upravnega odbora so odgovorni izključ-
no banki; imenuje jih svet guvernerjev na predlog sveta direktorjev za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

V skladu s statutom banke je predsednik upravnega odbora hkrati tudi predsedujoči 
sveta direktorjev.
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1 Philippe MAYSTADT predsednik
➾ Splošna strategija
➾ Institucionalne zadeve, odnosi z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami
➾ Poročila generalnega inšpektorja, finančnega nadzornika in vodje skladnosti poslovanja 
➾ Človeški viri
➾ Notranje komuniciranje
➾ Politika enakih možnosti; predsednik skupnega odbora za enake možnosti 
➾ Predsednik sveta direktorjev EIF
➾ Predsednik odbora za proračun

Kolektivno vodstvo banke in področja pristojnosti posameznih članov upravnega odbora  (Stanje na dan 1. maja 2010)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ podpredsednik
➾  Posli financiranja v Franciji in sredozemskih partnerskih 

državah
➾ Zunanje komuniciranje
➾ Politika preglednosti in obveščanja
➾ Odnosi z NVO

3 Simon BROOKS podpredsednik
➾  Posli financiranja v Združenem kraljestvu in na 

Nizozemskem
➾ Varstvo okolja
➾  Notranja in zunanja revizija ter odnosi z revizijskim 

odborom
➾ Zagotavljanje zakonitosti
➾ Odnosi z Evropskim računskim sodiščem
➾  Odnosi z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) 

in evropskim varuhom človekovih pravic
➾ Zgradbe, oprema in logistika

4 Carlos DA SILVA COSTA podpredsednik
➾  Posli financiranja v Španiji, na Portugalskem, v Belgiji, 

Luksemburgu, Latinski Ameriki in Aziji
➾ Pravni vidiki poslov in produktov
➾ Zbiranje sredstev
➾ Predsednik odbora za umetnost

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN podpredsednik
➾  Posli financiranja v Nemčiji, Avstriji, Romuniji, na Hrvaškem 

in v Turčiji
➾ Financiranje MSP
➾ Ekonomska in socialna kohezija; konvergenca
➾ Pobudi JASPERS in JESSICA
➾ Prestrukturiranje posojil
➾ Član sveta direktorjev EIF
➾ Član odbora za subvencije
➾ Član odbora za umetnost

6 Eva SREJBER podpredsednica
➾  Posli financiranja na Finskem, Švedskem, v Estoniji, Latviji, 

Litvi, sosednjih državah na vzhodu, v državah EFTA in državah 
srednje Azije

➾ Gospodarstvo znanja
➾ Naknadna ocena poslov
➾ Informacijske tehnologije
➾ Predsednica odbora za subvencije

7 Marta GAJĘCKA podpredsednica
➾  Posli  financiranja na Poljskem, v Češki republiki, na Madžarskem, 

Slovaškem, v Sloveniji in Bolgariji
➾ Vseevropska prometna in energetska omrežja
➾ Družbena odgovornost banke
➾ Namestnica guvernerja EBRD

8 Dario SCANNAPIECO podpredsednik
➾ Posli financiranja v Italiji, na Malti in zahodnem Balkanu
➾ Upravljanje tveganj 
➾ Načrtovanje in proračun
➾ Stroškovna učinkovitost
➾ Guverner EBRD

9 Plutarchos SAKELLARIS podpredsednik
➾  Posli financiranja v Grčiji, na Cipru, Danskem, Irskem, v državah 

AKP in Južni Afriki 
➾ Energetika
➾ Ekonomske, finančne in sektorske študije 
➾ Izvajanje sporazuma Basel II
➾ Računovodstvo
➾ Član odbora za umetnost
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Organizacijska shema 

Generalni sekretariat in pravne zadeve

 Alfonso QUEREJETA
 generalni sekretar in generalni direktor za pravne zadeve

u Institucionalne zadeve
 Dominique de CRAYENCOUR direktor 

u Oddelek za institucionalne in finančne prave zadeve
 Nicola BARR direktorica 

u Oddelek za operativne pravne zadeve 
 Gerhard HÜTZ namestnik generalnega direktorja za pravne zadeve

Generalni direktorat za strategijo

 Rémy JACOB
 generalni direktor 
 finančni nadzornik in direktor informacijskih sistemov

u Strategija in finančni nadzor
 Jürgen MOEHRKE direktor

u Komuniciranje 
 Constance KANN predstavnica za odnose z javnostmi in direktorica

u Informacijska tehnologija
 Derek BARWISE direktor

u Zgradbe, logistika in dokumentacija 
 Patricia TIBBELS direktorica

Direktorat za posle v Evropski uniji in državah kandidatkah

 Pierluigi GILIBERT
 generalni direktor

u Novi produkti in posebni posli 
 Thomas BARRETT direktor

u Zahodna Evropa 
 Laurent de MAUTORT direktor

u Španija, Portugalska
 Carlos GUILLE direktor

u Srednja Evropa
 Joachim LINK direktor

u Jadransko morje 
 Romualdo MASSA BERNUCCI direktor

u Jugovzhodna Evropa 
 Jean-Christophe LALOUX direktor

u Baltsko morje
 Tilman SEIBERT direktor

Direktorat za posle zunaj Evropske unije in držav kandidatk

 Martin CURWEN
 generalni direktor 

u Sosedske in partnerske države Evrope
 Claudio CORTESE direktor

u Afrika, Karibi, Pacifik – investicijski sklad 
 Patrick WALSH direktor

u Azija in Latinska Amerika
 Francisco de PAULA COELHO direktor

Direktorat za upravljanje in prestrukturiranje dolgov

 Klaus TRÖMEL
 Direktor

Direktorat za finance

 Bertrand de MAZIÈRES
 generalni direktor

u Kapitalski trgi
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI direktorica

u Zakladništvo
 Anneli PESHKOFF direktorica

u Načrtovanje in izvedba poslov 
 Heinz OLBERS direktor

Direktorat za projekte

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 generalna direktorica

u Inovacije in konkurenčnost
 Constantin CHRISTOFIDIS direktor

u Promet in energija
 Christopher HURST direktor

u Konvergenca in okolje 
 Guy CLAUSSE direktor

u JASPERS
 Agustín AURÍA direktor

Direktorat za obvladovanje tveganj

 Per JEDEFORS
 generalni direktor  (vršilec dolžnosti)

u Kreditna tveganja
 Per JEDEFORS direktor

u Finančna in operativna tveganja 
 Alain GODARD direktor

Generalni inšpektorat 

 Jan Willem van der KAAIJ
 generalni inšpektor

Pisarna za skladnost poslovanja skupine EIB

 Matthias MAERTENS
 vodja pisarne za skladnost poslovanja

Kadrovski oddelek 

 Michel GRILLI
 direktor

(stanje na dan 1. maja 2010)

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.
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EIF vodijo in upravljajo naslednji trije organi:

➾  skupščina delničarjev (sestavljajo jo EIB, Evropska 
unija in 30 finančnih ustanov), ki zaseda najmanj 
enkrat na leto;

➾  svet direktorjev, ki ga sestavlja sedem članov in 
sedem namestnikov in ki med drugim odloča o 
poslih sklada; ter

➾  izvršni direktor, ki je odgovoren za poslovodenje 
sklada po določbah njegovega statuta ter skladno 
s smernicami in usmeritvami, ki jih sprejme svet 
direktorjev.

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

Podrobni podatki o ključnih organih (članih, življenjepisih članov, nagrajevanju) in službah EIF (sestavi, življenjepisih vodilnih, nagrajevanju zaposlenih) so vsa-
kič posodobljeni objavljeni na spletišču EIF: www.eif.org. 

Izvršni direktor
Richard PELLY

Namestnik izvršnega direktorja
Jean-Marie MAGNETTE

Sekretarka
Maria LEANDER

Direktor, upravljanje poslov in odnosov

John A. HOLLOWAY

Direktor, upravljanje mandatov, razvoj 
produktov in inkubacija
Marc SCHUBLIN

stanje na dan 12. aprila 2010

Ključni organi EIF

Vodstvo EIF
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Naslovi skupine EIB

Evropski investicijski sklad
96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Evropska investicijska banka

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

EIB se zahvaljuje nosilcem projektov in dobaviteljem za fotografije, objavljene v tem poročilu:

Naslovnica, str. 10, str. 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA); str. 8 France Lisi; str. 9 Renault Design Twizzy; str.12 France STMicroe-
lectronics; str. 15 © G.P.M.H.; str. 16 Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura; str. 18 Letališče Berlin-Schönefeld – © 2008 Günter 
Wicker (PHOTUR); str. 21 Tramway de Nancy  – Didier Cocatrix, fotograf; str. 26 Germasolar; str. 35 Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / Chri-
stophe Recoura; str. 46 © Evropske skupnosti 2009; str. 52 OECD fotografija: Benjamin Renout; str. 56 : © Svet EU

Oblikovanje: Grafični studio EIB.

Natisnila tiskarna Imprimerie Jouve na papirju MagnoSatin in s tiskarskimi črnili na osnovi rastlinskih olj. Papir je certificiran v skladu 
s pravili Sveta za varstvo gozdov (Forest Stewardship Council, FSC). Sestava: primarna vlaknina 100 % (vsaj 50 % iz dobro upravljanih 
gozdov).

Seznam zunanjih predstavništev banke je objavljen na njenem 
spletišču. www.eib.org
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