
2011www.eib.org

© EIB – 03/2012 – QH-AO-12-001-SL-C – ISSN 1831-3965 – DOI 10.2867/74700 – EIB GraphicTeam

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

Banka EU

Po r o č i l o  o  d e j a v n o s t i  2 011

Po
ro

či
lo

 o
 d

ej
av

n
os

ti
 2

01
1

Poročilo o dejavnosti

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





12011 Poročilo o dejavnosti

Vetrna elektrarna Belwind je s 55 turbinami, 
postavljenimi v Severnem morju, največji 
belgijski energetski projekt. EIB je vodilna 

financerka vetrne energije, saj je v letu 2011 
zanjo zagotovila kar 1,7 milijarde EUR posojil. 

Podnebnim ukrepom nameni tretjino  
vseh posojil.

2 Ključni dosežki leta 2011

4 Predsednikova uvodna beseda
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 18 Povezujemo Evropo

 20 Napajamo Evropo

23 Podpiramo podnebne ukrepe
 24 Financiramo zmanjševanje izpustov

 28 Prilagajamo se podnebnim spremembam

 30 Oblikujemo trajnostna mesta

33 Podpiramo politike EU zunaj njenih meja

37  Odgovorna organizacija

41 Kapital in zbiranje sredstev

42 Upravljanje v EIB
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Ključni dosežki leta 2011

Posojila za podnebne ukrepe so z 18 milijardami EUR  
predstavljala skoraj tretjino vseh posojil banke.

EIB je financirala vetrne in sončne elektrarne s skupno zmogljivostjo prek 4000 megavatov,  
ki bodo s čisto električno energijo napajale več kot dva milijona gospodinjstev.

EIB je za prometna omrežja, ki povezujejo Evropo, zagotovila skoraj  
11 milijard EUR.

Vlak za visoke hitrosti TGV, Francija

Vetrna elektrarna EnBW Baltik 1, Nemčija

Skupni obseg posojil EIB je znašal 61 milijard EUR.

EIB je financirala 454 projektov v 70 državah.



Banka je v gospodarstvo znanja vložila okrog  
10 milijard EUR

Sredstva za 
regije EU, ki jih 

je gospodarska 
in finančna kriza 

prizadela najhuje, 
so dosegla 20 

milijard EUR.

Kohezijska posojila 
EIB je prejelo 74 

regij.

Finančna sredstva skupine EIB je prejelo  
120 000 majhnih in srednjih podjetij  

v Evropi.

Skupina EIB je majhnim in srednjim podjetjem 
ter srednje velikim podjetjem (mid-caps) v EU 

zagotovila skupno 13 milijard EUR.

Bolnišnica Nova Karolinska Solna, Švedska
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gospodarstvu: majhnim in srednjim podjetjem, 
ostalim gospodarskim družbam, nosilcem infra-
strukturnih projektov in javnim organom je za-
gotovila kar 60 milijard EUR pod ugodnimi pogoji 
in dolgoročno (kar je največji obseg financiranja 
v ta namen med vsemi večstranskimi finančnimi 
ustanovami). Financirala je najnaprednejše inova-
tivne projekte, ki premikajo meje znanja. Poma-
gala je graditi raziskovalno infrastrukturo in šole, 
vetrne elektrarne, mostove in predore, železnice 
za visoke hitrosti in avtoceste. 

Zaradi težkih gospodarskih razmer in proračun-
skih omejitev po vsej EU smo bili primorani uvesti 
inovativne mehanizme, s katerimi smo z manj do-
segli več. Drugi steber naših dejavnosti – kombini-
ranje proračunskih sredstev EU in držav članic na 
eni strani s sredstvi EIB na drugi strani v okviru me-
hanizmov na podlagi delitve tveganja in jamstev – 
nam je omogočil, da smo za podporo inovacijam, 
rasti in zaposlovanju zagotovili več kapitala. 

V dvanajstih mesecih, na katere se nanaša to 
poročilo, evropsko gospodarstvo ni okreva-
lo v skladu s pričakovanji, zato je banka že 

četrto leto zapored delovala v izjemno zahtevnih 
razmerah. Ne glede na to ji je uspelo ohraniti do-
bro kapitalsko ustreznost in kakovosten posojilni 
portfelj. Najpomembnejše pa je, da je zaradi svo-
jih preudarnih politik in izjemnega ugleda obdr-
žala tudi najvišjo bonitetno oceno, na podlagi 
katere so jo vlagatelji pripravljeni financirati pod 
ugodnimi pogoji – in to ključno prednost banka 
prenaša na svoje stranke.

EIB je v letu 2011 delovala na treh prednostnih 
področjih ter Evropsko unijo podprla pri uresniče-
vanju strategije Evropa 2020, ohranjanju vodilne-
ga položaja pri podnebnih ukrepih in doseganju 
ciljev zunanje politike. 

S posojili, ki so prvi steber njenih dejavnosti, je 
EIB poskrbela za rekordno podporo realnemu 

Predsednikova 
uvodna beseda
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Predsednikova 
uvodna beseda

Svetovanje je tretji steber dejavnosti EIB. Teh-
nična pomoč pri pripravi in izvedbi projektov ter 
svetovanje lokalnim oblastem o čim boljšem iz-
koristku javnih virov je pomemben instrument, 
v okviru katerega zaposleni EIB s svojim strokov-
nim znanjem in izkušnjami prispevajo k oživljanju 
gospodarstva.

Da bi lahko posojali, kombinirali finančne vire in 
svetovali, smo morali najprej pridobiti sredstva. 
EIB je kot največja nadnacionalna izdajateljica na 
kapitalskih trgih zbrala 76 milijard EUR. Skoraj po-
lovico tega zneska so prispevali neevropski vlaga-
telji, kar kaže na njihovo trdno vero in zaupanje v 
EU nasploh, še posebno pa v EIB. 

Izjemni rezultati leta 2011, zlasti pri poslovanju v 
EU, potrjujejo, da je banka ključni instrument, ki 
ga lahko uporabijo evropski oblikovalci politik pri 
oživljanju gospodarstva. Navkljub težkim razme-
ram poslovanja je banka dosegla ali celo presegla 

zastavljene cilje na vseh prednostnih področjih. 
Stala je ob strani vsaki posamezni državi članici EU 
ter tesno sodelovala z Evropsko komisijo, Svetom 
in Evropskim parlamentom v vsej Uniji z vlaganji, 
usmerjenimi v odločilne dejavnike gospodarske 
rasti. Poskrbela je, da bodo dolgoročna vlaganja 
koristila tudi bodočim generacijam Evropejcev. 

Evropska investicijska banka je tudi v težkem letu 2011 izpolnila 
pričakovanja. Vlagali smo v skladu z našim poslanstvom, da 

podpiramo trajnostno rast, konkurenčnost in zaposlovanje. Od 
Aten do Zaragoze smo bili v službi evropskega gospodarstva, 

drugje po svetu pa smo pomagali dosegati cilje Evropske Unije. 

Werner Hoyer
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E IB je v letu 2011 podpisala za 61 mili-
jard EUR pogodb o financiranju in se 
tako postopno vrača na raven pred le-

tom 2008, po bistveno višjih ravneh v letih 
2008, 2009 in 2010.

Banka je Evropo še naprej podpirala pri nje-
nem prehodu v pametnejše, okolju prija-
znejše in bolj trajnostno gospodarstvo. S 
svojim finančnim in strokovnim znanjem je 
prispevala k boljšemu financiranju podpore 
potrebnih področij, na primer šibkejših regij 
in obrobnih držav, kjer je v posebej težkih 
gospodarskih razmerah skrbela za nemo-
ten potek pomembnih naložb. Hkrati je za-
gotavljala ciljno usmerjeno podporo ključ-
nim gonilnim silam rasti, kot so majhna in 
srednja podjetja, podnebni ukrepi in infra-
strukturni projekti.

Z zaostrovanjem krize državnega dolga se je 
EIB odločila, da pomaga državam in regijam 
z oteženim dostopom do kapitalskih trgov, 
kjer je z dopolnjevanjem obstoječih virov fi-
nanciranja, na primer strukturnih skladov, 
omogočila nadaljevanje ključnih naložb.

V prihodnjih letih bo strategija EIB osredo-
točena na rast in zaposlovanje, gospodar-
sko kohezijo in podnebne ukrepe. Prednost 
bodo še naprej imeli projekti, ki čim bolj 
povečujejo učinek njenega financiranja na 
realno gospodarstvo. Banka lahko s svoji-
mi po meri ukrojenimi produkti zadovolji 
potrebe različnih sektorjev in jim pomaga 
čim bolj izkoristiti razpoložljive vire. EIB bo 
z Evropsko komisijo oblikovala nove skupne 
ukrepe ter s strokovnim znanjem in viri še 
naprej podpirala cilje politik EU.

Krepimo
zmožnosti Evrope za rast 
in zaposlovanje

EIB je tudi v letu 2011 ostala trden in 
zanesljiv partner nosilcev projektov 
in partnerskih organizacij. Še naprej 

se je osredotočala na projekte, ki 
najbolj povečujejo zmožnosti Evrope 

za rast in zaposlovanje.



Prehod Evrope v pametnejše, 
okolju prijaznejše in bolj 
trajnostno gospodarstvo 

smo podprli s pogodbami o 
financiranju v skupni vrednosti 

61 milijard EUR.
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G ospodarska kriza je zlasti prizadela šibkej-
še države EU in še povečala razhajanja med 
državami članicami. Banka je te razlike upo-

števala pri svojem poslovanju: s posojanjem šib-
kejšim regijam krepi strukturo Unije in spodbuja 
njen bolj uravnotežen razvoj. 

Posojilne pogodbe za tako imenovane konver-
genčne regije so v letu 2011 dosegle dobrih 20 
milijard EUR ali več kot tretjino vseh posojil EIB v 
EU. Pri teh posojilih daje banka prednost osnovni 
infrastrukturi, ki je potrebna za pritegnitev podje-
tij in s tem ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti, 

V letu 2011 je EIB z dobrimi 
20 milijardami EUR podprla 

projekte, ki bodo spodbudili 
rast v gospodarsko manj 

razvitih regijah EU. V slednjih 
banka tudi pomaga čim bolj 

povečati uporabo javnih 
sredstev za premoščanje 

pomanjkanja v času 
varčevanja.

Podpiramo 
regionalni razvoj v Evropi
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Krepimo  
zmožnosti Evrope za rast in zaposlovanje

pa tudi pomoči inovativnim ter majhnim in sre-
dnjim podjetjem, razvoju storitev informacijske 
družbe, izboljšanju mestnega okolja in pospe-
ševanju povezovanja z odmaknjenimi regijami z 
gradnjo vseevropskih omrežij. EIB podpira nalož-
be in pobude, ki regijam, najbolj prizadetim zara-
di gospodarskega upada, pomagajo nazaj na pot 
trajnostne rasti. 

Banka svoje dejavnosti prilagaja spreminjajočim 
se gospodarskim razmeram, saj kriza državnega 
dolga in tržne negotovosti v nekaterih državah 
vplivajo na njeno poslovanje. Strukturna sredstva 

odobri šele, ko lokalne oblasti najprej zagotovijo 
lastna sredstva. Za projekte je torej treba najti lo-
kalen vir financiranja (običajno polovico vrednosti 
projekta in večinoma od javnih organov). Nekate-
re države članice so imele v obdobju varčevalnih 
ukrepov težave z zagotavljanjem lastnih sredstev, 
kar je ogrožalo naložbe, ki bi sicer lahko povečale 
njihove zmožnosti za rast. 

Posojila za strukturne programe državam poma-
gajo financirati del njihovega nacionalnega pri-
spevka za zelo različne prednostne projekte, ki 
prejemajo subvencije iz strukturnih skladov EU. 
Vnaprejšnje financiranje tega prispevka, ki ga 
zagotovi EIB, je ključno za stabilizacijo naložbe-
nih tokov ter zagotavljanje rasti in zaposlovanja. 
V letu 2011 so posojila za strukturne programe 
znašala okrog 1,6 milijarde EUR, omogočila pa so 
ključne naložbe v promet, zdravstvo, informacij-
ske in komunikacijske tehnologije, vodno in od-
padkovno infrastrukturo, pa tudi razvoj podeželja, 
energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo v 
državah, kot so Portugalska, Madžarska in Poljska. 

Okvirna posojila EIB v skupni višini okrog 2,8 mili-
jarde EUR so podprla pomembne naložbe v deve-
tih konvergenčnih državah EU. 
 

Ciljno usmerjena pomoč manj razvitim 
regijam

EIB zagotavlja tudi tehnično pomoč državam čla-
nicam, ki so se Uniji pridružile nazadnje in se po-
tegujejo za financiranje iz strukturnih in kohezij-
skega sklada. To počne v okviru posebnih pobud, 
vzpostavljenih v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Ena takšnih pobud je JASPERS, Skupna pomoč 
pri podpori projektov v evropskih regijah. JA-
SPERS upravlja EIB, poleg nje pa ga podpirajo še 
Evropska komisija, Evropska banka za obnovo in 
razvoj ter nemška razvojna banka Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. S tehnično pomočjo omogo-
ča državam, ki so upravičene do financiranja iz 
strukturnih skladov EU, da pripravijo dobre infra-
strukturne projekte. Od leta 2006, ko je začel delo-
vati, je bilo v 13 državah odobrenih 172 projektov,  

Kohezijska posojila EIB 
je prejelo 74 regij.
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ki so bili deležni podpore JASPERS, omogočili pa 
so naložbe v višini 63,7 milijarde EUR, od tega  
13 milijard EUR samo v letu 2011. Pomoči v okviru 
JASPERS je bila že v letu 2011, še pred svojim vsto-
pom v EU, deležna tudi Hrvaška.

Spodbujanje čezmejnega 
regionalnega sodelovanja

Nekatere regije v Evropi tesno sodelujejo na po-
dročjih skupnega interesa, takšno ozemeljsko so-
delovanje pa podpirajo strukturni skladi EU. 

Podobno EIB podpira regionalne pobude, ki po-
vezujejo države članice EU in partnerske države. 
V regiji Baltskega morja tako podpira projekte, na-
menjene krepitvi trajnostne usmerjenosti regije, 
ki se razteza prek Estonije, Latvije, Litve, Švedske, 
Danske, Finske, Nemčije (Hamburg, Mecklenburg-
-Vorpommern in Schleswig-Holstein), Poljske in 
Rusije. Osredotoča se zlasti na okoljsko trajnost, 
konkurenčnost in dostopnost regije ter prepreče-
vanje tveganj. V letu 2011 je v tej regiji podprla 62 
projektov s posojili v skupni vrednosti 8 milijard 
EUR.

Po zgledu strategije za Baltik je bila v letu 2011 
uvedena strategija za Podonavje, ki predvideva 
posebne naložbe v skladu s skupnimi cilji držav in 
regij od Nemčije (Baden-Württemberg in Bavar-
ska), Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Sloveni-
je, Bolgarije in Romunije do Srbije, Bosne in Her-
cegovine, Črne gore in Ukrajine. V letu 2011 je EIB 
v Podonavju podprla 89 projektov s posojili v sku-
pni vrednosti 10 milijard EUR.

Financiranje konvergenčnih 
regij Evropske unije, ki jih je 

gospodarska in finančna kriza 
prizadela najhuje, je preseglo 

20 milijard EUR.



112011 Poročilo o dejavnosti

Krepimo  
zmožnosti Evrope za rast in zaposlovanje

1 – Podzemna železnica v Portu, Portugalska

2 – Papirnica Stora Enso, Švedska

  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 in Evropska komisija)

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

1

2
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V  zdajšnjih gospodarskih razmerah imajo MSP 
še naprej težave s pridobivanjem sredstev 
pod sprejemljivimi pogoji. EIB želi spodbudi-

ti ta ključni del gospodarske strukture, zato mu na-
menja okrog 18 odstotkov svojih posojil. 

Ciljno usmerjena podpora manjšim 
podjetjem

Banka izboljšuje dostop MSP do finančnih sredstev 
skupaj z mrežo lokalnih partnerskih bank. Tako je 
v letu 2011 podpisala za 9,6 milijarde EUR poso-
jilnih pogodb, od tega za 8,8 milijarde EUR v EU. 
EIB partnerskim bankam odobri sredstva po ugo-
dnih obrestnih merah, te pa jih podvojijo z lastnimi 
sredstvi ter posredujejo majhnim in srednjim pod-
jetjem. Vsak evro, ki ga zagotovi EIB, se tako na poti 
do MSP še oplemeniti. 

Skupina EIB (EIB in EIF) razvija tudi nove strukture, s 
katerimi zagotavlja dodatna sredstva za MSP v dr-
žavah, ki se soočajo s posebej hudim likvidnostnim 
krčem, na primer v Grčiji, na Portugalskem in na za-
hodnem Balkanu.

Mikro ter majhna in srednja 
podjetja (MSP) so gonilna sila 

gospodarske rasti in 
zaposlovanja v Evropi. V letu 
2011 je skupina EIB, v kateri 

sta EIB in EIF, nudila podporo 
okrog 120 000 MSP in srednje 
velikim podjetjem (mid-caps).

Financiramo 
majhna in srednja podjetja
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Krepimo  
zmožnosti Evrope za rast in zaposlovanje

Podpora srednje velikim podjetjem

V nelahkih gospodarskih razmerah skuša EIB s po-
sredovanimi posojili olajšati dostop do financiranja 
tudi srednje velikim podjetjem (mid-caps), to je pod-
jetjem z več kot 250 in manj kot 3 000 zaposlenimi. 
Novi produkt je srednje velikim podjetjem na razpo-
lago v začetnem poskusnem obdobju v letih 2011 
in 2012. Samo v letu 2011 je bilo podpisanih za več 
kot 800 milijonov EUR takih posojilnih pogodb. EIB 
je podporo srednje velikim podjetjem pred kratkim 
razširila še na države kandidatke in možne države 
kandidatke. Tak primer je posojilo v višini 150 milijo-
nov EUR, ki prinaša dobrodošlo pomoč srednje veli-
kim podjetjem in MSP v Turčiji.

Po meri ukrojena podpora Evropskega 
investicijskega sklada

Evropski investicijski sklad (EIF), ki skupaj z Evrop-
sko investicijsko banko sestavlja skupino EIB, je spe-
cializiran za posle tveganega financiranja majhnih  
in srednjih podjetij. Tem podjetjem nudi podporo 
v obliki kapitala (tveganega kapitala in kapitala za 

Skupina EIB je zagotovila 13 milijard EUR za MSP in srednje  
velika podjetja.

1 – Recikliranje odpadkov Need a Skip, Združeno kraljestvo

2 – Pridobivanje marmorja Noor East, Egipt

1

2
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rast) in jamstev, in sicer prek širokega nabora fi-
nančnih ustanov. V letu 2011 je sklad svoje dejav-
nosti v primerjavi z letom prej več kot podvojil in 
ustvaril podlago za prek 7,5 milijarde EUR posojil  
za MSP. 

EIF hitro rastočim in inovativnim MSP ponuja tve-
gani kapital, hkrati pa tudi posojila, saj veliko MSP 
želi bolj tradicionalne vire financiranja. Prek listinje-
nja zagotavlja tudi jamstva in druge instrumente, 
ki povečujejo kreditno sposobnost MSP, s tem pa 
tudi posojilno zmožnost finančnih posrednikov. Pri 
tem EIF uporablja bodisi svoja sredstva bodisi sred-
stva, ki jih prispevajo njegovi mandatorji, kot so 
EIB, Evropska komisija ali tretje stranke.  

EIF nudi tudi upravljanje in svetovanje v zvezi s 
skladi skladov, s čimer povečuje učinkovitost fi-
nanciranja EU, saj v financiranje regionalnega ra-
zvoja pritegne še druge vlagatelje. V letu 2011 je v 
ta namen oblikoval številna partnerstva z javnimi 
in zasebnimi subjekti kot tudi sklade skladov za po-
samezne države.  

JEREMIE, Skupna evropska sredstva za mikro- do 
srednje velika podjetja, podpira gospodarski razvoj 
v izbranih evropskih regijah, kjer MSP še posebej 
težko dostopajo do financiranja. V okviru te pobude 
se lahko nacionalne in regionalne oblasti namesto 
za nepovratna sredstva potegujejo za sredstva iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki so v obli-
ki tržnih finančnih instrumentov in so obnovljiva. V 
letu 2011 sta bila za regijo Kalabrija (Italija) in regijo 
Provansa–Alpe–Azurna obala (Francija) oblikovana 
nova regijska sklada, kar je število holdinških skla-
dov, ki jih EIF upravlja v 11 evropskih državah in v 
katerih je več kot 1 milijarda EUR, povečalo na 14.

Evropski mikrofinančni instrument Progress, 
ki ga skupaj financirata EIB in Evropska komisija, 
upravlja pa EIF, izboljšuje razpoložljivost financira-
nja za skupine in posameznike, ki nimajo dostopa 
do klasičnega bančnega sistema. V letu 2011, ko je 
Progress začel delovati, je bilo sklenjenih 17 poslov, 
v katerih je bilo zagotovljenih 67 milijonov EUR, EIF 
pa je postal eden najpomembnejših virov mikrofi-
nančne podpore v EU. 
 

1 2 3
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EIF zagotavlja tehnično pomoč in finančno pod-
poro tudi prek drugih mikrofinančnih programov 
in pobud. V okviru pobude JASMINE nebančnim 
mikrofinančnim ustanovam in ponudnikom mi-
krokreditov zagotavlja finančna sredstva iz virov 
EIB, pa tudi tehnično pomoč iz virov Evropske ko-
misije. V letu 2011 je bilo v okviru JASMINE 25 mi-
krofinančnim ustanovam zagotovljenih 10 bo-
nitetnih ocen, 15 ocenjevalnih poročil in 250 dni 
izobraževanja.

Inovativna posojila za inovativna MSP

Inovativna MSP v svoji začetni in zgodnjih fazah 
posebno težko pridobivajo posojila. EIF je bil v 
letu 2011 zadolžen za upravljanje namenskega 
jamstvenega produkta, ki naj bi še izboljšal do-
stop MSP do posojil za raziskave, razvoj in inova-
cije (RRI). Produkt je del prenovljenega sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja (Risk 
Sharing Finance Facility, RSFF), ki sta ga ustanovili 

MSP zagotavljajo 
več kot dve tretjini 

delovnih mest v 
zasebnem sektorju v 
Evropi. V letu 2011 je 

bilo podpore skupine 
EIB deležnih skupaj 

120 000 MSP 
in srednje velikih 

podjetij.

EIB in Evropska komisija (glejte naslednje poglav-
je). Sklad gradi na uspehu 7 milijard EUR posojil za 
projekte – tudi številnih velikih in srednje velikih 
podjetij –, ki spodbujajo RRI v Evropi od leta 2007. 

Novi instrument na osnovi delitve tveganja naj bi 
zapolnil vrzel v financiranju ter dinamičnim, hitro 
rastočim MSP pomagal, da zaženejo in povečajo 
svoje poslovanje. Spremembe obstoječega spora-
zuma o RSFF so bile podpisane v letu 2011 na prvi 
konvenciji o inovacijah v Bruslju. Na njihovi podlagi 
naj bi se do konca leta 2013 za MSP sprostila pri-
bližno 1 milijarda EUR. EIF bankam nudi jamstvo na 
del novih posojil in zakupov, ki jih odobrijo inova-
tivnim MSP, kar bankam omogoča, da posodijo več 
in po bolj privlačnih obrestnih merah.

1 – Trgovine Greenmeadow Stores, Združeno kraljestvo

2 – LANXESS AG, Nemčija

3 – Raziskave, razvoj in inovacije Danisco, Danska

4 – Knjigoveštvo Bl Aino

5 – Slikovne tehnologije Spectrum Dynamics, Izrael

4 5
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V laganja v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) – 
od prototipov in predstavitvenih objektov do 
prve komercializacije, pa tudi v izobraževanje 

ter informacijsko in telekomunikacijsko tehnologi-
jo (IKT) –, so gonilna sila pametne rasti, ker obliku-
jejo na znanju in inovacijah temelječe gospodar-
stvo, kot ga predvideva vodilna pobuda v strategiji 
EU 2020. Samo v letu 2011 je EIB v gospodarstvo 
znanja EU vložila dobrih 10 milijard EUR.

Vlaganja v gospodarstvo 
znanja so ključna za 

produktivnost Evrope, ker 
zagotavljajo njeno prihodnjo 

konkurenčnost in delovna 
mesta. V letu 2011 je bilo v 
inovacije, izobraževanje in 

nove tehnologije v EU vloženih 
več kot 10 milijard EUR.

Pospešujemo 
inovacije

Tehnološki napredek na področjih od bioznanosti 
do okoljskih izboljšav zagotavlja vrhunskost sek-
torja raziskav in razvoja v EU, njegova dodana vre-
dnost pa je, da tudi izboljšuje kakovost življenja. 
EIB prek raziskovalnih programov prispeva k finan-
ciranju RRI v akademskih ustanovah, hkrati pa daje 
močan poudarek inovacijam v zasebnem sektorju 
in medsektorskemu prenosu znanja. Čiste tehnolo-
gije, od energetsko učinkovitih strojev do inovativ-
nih obnovljivih virov, kot so vodik, sonce in veter, 
so eno od področij, kjer ima Evropa vodilni položaj. 

EIB, na primer, v francoski skupini Bolloré podpira 
programe RRI na področju električnih vozil in skla-
diščenja električne energije za njihove akumulator-
je. Z drugim posojilom podpira projekt raziskoval-
ne infrastrukture, ki ga belgijska družba Ion Beam 
Applications izvaja na področju diagnosticiranja 
raka in njegovega zdravljenja s protoni. 

Cilj so naložbe z visoko dodano 
vrednostjo

Banka svojo posojilno dejavnost usmerja k projek-
tom z visoko dodano vrednostjo s področja pred-
nostnih tehnologij, ki zaslužijo podporo na ravni 
EU. Vodilna pobuda na tem področju je sklad za 
financiranje na podlagi delitve tveganja (Risk 
Sharing Finance Facility, RSFF). Ta skupna pobuda 
EIB in Evropske komisije pomaga financirati projek-
te RRI, ki bi zaradi svojega profila tveganosti sicer 
težko pridobili sredstva pod sprejemljivimi pogoji. 

Od nastanka leta 2007 je sklad s posojili prek 7 mil-
ijard EUR približno 75 podjetjem pomagal dobre  
ideje spremeniti v posel. Konec leta 2011 sta se EIB in  
Komisija dogovorili, da sklad RSFF ostane aktiven do  
zaključka proračunskega obdobja EU (2007–2013). 
Od takrat se sklad osredotoča zlasti na financira-
nje raziskovalne infrastrukture in dejavnosti RRI 
manjših podjetij, kar upravlja Evropski investicijski 
sklad, ki je v skupini EIB specializiran za financira-
nje inovativnih MSP. V okviru RSFF je EIB zagotovila 
100 milijonov EUR za farmacevtski raziskovalni pro-
gram francoske družbe Laboratoires Pierre Fabre. 

Visokotehnološki inženiring Trelleborg, Švedska
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Sklad je v letu 2011 dvanajstim družbam in razisko-
valnim infrastrukturam zagotovil 1 milijardo EUR.

Superhitri internet je ključen za 
dolgoročno rast

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 
ki temeljijo na internetni povezavi, so v zadnjih 15 
letih doprinesle polovico k rasti produktivnosti v 
EU. V prihodnje bo ta delež verjetno še večji, saj 
je splošna razpoložljivost širokopasovnih storitev 
predpogoj za izkoristek vseh prednosti, ki jih pri-
naša na znanju temelječe gospodarstvo.

Zagotavljanje dostopa do superhitrega interne-
ta je eden od glavnih ciljev tako imenovane digi-
talne agende, ki naj bi Evropo pripravila za rast na 
podlagi digitalnih inovacij. Banka zato med svoje 
pomembne cilje šteje financiranje večje pokritosti 
s hitrim internetom, da se zagotovi razpoložljivost 
infrastrukture IKT, nato pa projektov, ki na podlagi 
IKT omogočajo inovacije. Naložbe v IKT so v letu 
2011 dosegle okrog 4 milijarde EUR.

Večja kakovost izobraževanja

EIB podpira naložbe, ki izboljšujejo kakovost izo-
braževanja, zlasti naložbe v posodabljanje izobra-
ževalne in raziskovalne infrastrukture, pa tudi v 
spodbujanje evropskega visokošolskega prostora 
in evropskega raziskovalnega prostora, ki povezu-
je znanstvene vire. Finančno podporo namenja na-
ložbam v šolsko in univerzitetno infrastrukturo ter 
v reforme, ki imajo za cilj kakovost in konkurenč-
nost visokošolskega izobraževanja. Spodbuja tudi 
mobilnost študentov, raziskovalcev in akadem-
skega osebja tako, da podpira ustrezne nacional-
ne programe in ukrepe na strani povpraševanja, 
slednje s po meri ukrojenimi študentskimi posoji-
li. Naložbe so potrebne tudi za premoščanje vrze-
li med akademsko in gospodarsko sfero, ker spod-
bujajo inovacije na podlagi prenosa tehnologij. 

EIB v Španiji podpira naložbene programe, ki 
spodbujajo gospodarstvo znanja in trajnostne 

skupnosti v Baskiji. V letu 2011 je sodelovala 
pri financiranju širitve irske univerze University  
College Dublin in prenove dveh glavnih kampu-
sov škotske univerze University of Strathclyde. Fi-
nanciranja EIB je bilo v letu 2011 deležnih osem 
univerz, med njimi tudi belgijska KU Leuven in 
španska Universidad de Castilla-la-Mancha.

  Ekonomsko-finančna konferenca, ki jo je 
v letu 2011 organizirala EIB, je potrdila, da 
sta produktivnost in superhitri internet 
ključni gonilni sili dolgoročne rasti v Evropi. 
Na konferenci je sodelovalo skoraj 100 
akademikov ter predstavnikov javnih ustanov, 
vlad in panog, ki so poudarili, da se vlogi, ki 
ju imata gospodarska dinamika in vlaganje 
v informacijske tehnologije pri spodbujanju 
produktivnosti, dopolnjujeta. Rezultati raziskav, 
ki jih je EIB predstavila na konferenci, kažejo, da 
bi lahko bilo za prehod na superhitra omrežja 
naslednje generacije potrebnih okrog 200 
milijard EUR namenskih naložb v infrastrukturo.

EIB je od leta 2000 posodila več kot 110 milijard 
EUR za projekte s področja gospodarstva znanja v EU, od 

tega 10 milijard EUR samo v letu 2011.
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B anka je logična finančna partnerka pri ob-
sežnih, dolgoročno usmerjenih naložbah v 
prometna omrežja. V letu 2011 je podprla 

37 projektov prometne infrastrukture, ki povezu-
jejo ljudi v 13 državah EU. 

EIB vlaga v evropske prometne povezave že več 
kot petdeset let. Samo od devetdesetih let prej-
šnjega stoletja, ko so vseevropska prometna 
omrežja postala eno najpomembnejših podro-

Vlak za visoke hitrosti TAV, Italija

Gradnja omrežij za evropski 
notranji trg pomaga 

zagotavljati konkurenčnost 
evropske industrije in 

storitvenega sektorja. EIB je v 
letu 2011 namenila skoraj 11 
milijard EUR posojil za glavna 

prometna omrežja EU.

Povezujemo 
Evropo

čij EU, je zanje zagotovila več kot 100 milijard EUR. 
Močno prometno omrežje, ki vključuje železnico, 
ceste in celinske plovne poti po vsej Evropi, je nujno 
za prost pretok ljudi in trgovinske tokove v Uniji in 
zunaj nje. Evropo danes povezuje približno pet mi-
lijonov kilometrov cest, od tega okrog 70 000 kilo- 
 metrov avtocest, približno 200 000 kilometrov žele-
zniških tirov in več kot 40 000 kilometrov celinskih 
plovnih poti.

V letu 2011 so železniški projekti prehiteli cestne po 
obsegu financiranja s strani EIB, ki je znašalo 4,3 mi-
lijarde EUR za železniške in 3,4 milijarde EUR za ce-
stne projekte. Podpisane so bile posojilne pogodbe 
za izgradnjo železniških sistemov za visoke hitrosti 
na smereh Milano–Neapelj, Tours–Bordeaux, Lore-
na–Strasbourg ter Bretanja–dolina Loare, ter za na-
kup novih vlakov na progah Gdynia-Varšava in Kra-
kov–Katowice. S podpisom pogodbe o financiranju 
največje zapore na svetu v pristanišču Antwerp, po-
membnem prometnem vozlišču, so celinske plovne 
poti prejele 625 milijonov EUR posojil. 
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Most Apollo, Slovaška

EIB je podprla 37 projektov prometne infrastrukture, ki 
povezujejo ljudi v 13 državah EU. 

Čeprav potrebe po naložbah še naprej ostajajo ve-
like, lahko v trenutnih gospodarskih razmerah fi-
nanciranje prometne infrastrukture pomeni breme 
za vlagatelje iz javnega sektorja. EIB je za dolgoroč-
no stabilnost naložb dala dodatno prednost finan-
ciranju prometnih infrastrukturnih projektov, ki so 
zelo pomembni za družbo kot celoto, pa tudi nu-
denju lastnega strokovnega znanja, s katerim bi 
pritegnila dodatne vlagatelje.

Krepitev zmožnosti Evrope za rast

Partnerstva, ki združujejo javna in zasebna sred-
stva, lahko pripomorejo k premoščanju vrzeli v fi-
nanciranju. Čeprav se je število javno-zasebnih par-
tnerstev (JZP) med krizo zmanjšalo, še vedno igrajo 
pomembno vlogo pri naložbah, zlasti tistih v pro-
metna omrežja. V letu 2011 je EIB skoraj tretjino fi-
nančnih sredstev za področje prometa namenila 
javno-zasebnim partnerstvom. Na tem področju 
ima EIB ogromno izkušenj in strokovnega znanja, 
zahvaljujoč tudi Evropskemu strokovnemu centru 
za javno-zasebna partnerstva (EPEC), ki je nastal 
na skupno pobudo EIB, Evropske komisije ter držav 
članic in držav kandidatk EU, in trenutno šteje 35 
članic. EPEC krepi sposobnost javnega sektorja svo-
jih članic za sklepanje javno-zasebnih partnerstev 
tako, da omogoča izmenjavo izkušenj in strokovne-
ga znanja ter razvija domišljene pristope k ugota-
vljanju dobrih praks v zadevah skupnega pomena. 
Banka je v letu 2011 na zahtevo več partnerskih dr-
žav razširila podporo centra EPEC na sredozemske 
partnerske države.

Evropska komisija in EIB razvijata tudi pobudo za 
projektne obveznice. Njen cilj je povečati financira-
nje dolgoročnih infrastrukturnih projektov s prite-
gnitvijo institucionalnih vlagateljev, kot so pokojnin-
ski skladi in zavarovalnice. Projektne obveznice – ne 
gre jih mešati z evroobveznicami, o katerih trenu-
tno potekajo razprave –, naj bi projektnim družbam 
omogočile, da same izdajo obveznice naložbenega 
razreda. To naj bi storile z uporabo mehanizma na 
osnovi delitve tveganja, ki sta ga zasnovali Komisija 
in EIB. S tem bi povečale bonitetno oceno predno-
stnih obveznic na raven, ki bi bila zanimiva za institu-
cionalne vlagatelje, izboljšale učinkovitost uporabe  

proračunskih sredstev EU ter omogočile, da bi se po-
membni projekti izvedli hitreje kot sicer.

V letu 2011 je bila opravljena javna razprava o po-
budi za projektne obveznice. Pozneje v istem letu 
je Evropska komisija predstavila instrument za po-
vezovanje Evrope, ki je 50 milijard EUR vreden 
sklad za izboljšanje evropskih prometnih, energet-
skih in digitalnih omrežij v obdobju 2014–2020. 
Vključeval naj bi tudi pobudo za projektne obve-
znice, ki jo morajo še odobriti države članice. Po-
dan je bil predlog, naj EIB v pilotni fazi v letih 2012 
in 2013 začne s testiranjem projektnih obveznic. Pri 
tem naj bi se osredotočili zlasti na projekte, ki po-
tekajo v enem ali več ciljnih sektorjih, ki so promet, 
energija in širokopasovnost.
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E vropska komisija je ocenila, da bi bilo treba 
v naslednjih desetih letih v energetski sektor 
EU vložiti več kot 1 bilijon EUR. Potrebe po 

vlaganjih so vse večje, na kar se EIB odziva s po-
večanim obsegom posojanja energetskim projek-
tom EU: medtem ko jim je v letu 2008 namenila 9 
milijard EUR, je ta številka že v letu 2011 poskoči-
la na 11 milijard EUR. Financiranje projektov s po-
dročja energetike pomeni 20 odstotkov vseh po-
sojil EIB v Evropi.

Skoraj polovica potreb po vlaganjih v energetski 
sektor EU se nanaša na vlaganja v samo energet-
sko infrastrukturo. Pri njenem financiranju ima EIB 
pomembno vlogo in je celo postala največji vir 
posojil za naložbe v omrežja za prenos električ-
ne energije v Evropi. S 4 milijardami EUR pomeni 
financiranje energetskih distribucijskih omrežij, 
vključno z omrežji za prenos električne energije in 
zemeljskega plina, več kot tretjino vseh posojil, ki 
jih EIB namenja energetskemu sektorju.

Pristanišče Rotterdam, Nizozemska

Z napajanjem evropskega 
energetskega sektorja EIB 

pomaga Evropski uniji 
dosegati cilje energetske 
politike, namreč trajnost, 

konkurenčnost in 
zanesljivost energetske 

oskrbe. V letu 2011 je za 
energetske projekte 

namenila 11 milijard EUR 
posojil, kar je več kot  

20 odstotkov vseh njenih 
posojil v EU.

Napajamo 
Evropo
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Energija ENEL, Italija

Naložbe v omrežja, namenjena obnovi ali zame-
njavi obstoječe infrastrukture, krepijo notranji trg. 
Podpora pametnim omrežjem in izboljšavam v 
skladiščenju energije izboljšuje tudi uporabo ob-
novljive energije.

Zanesljivost evropske oskrbe 

Večji projekti s področja energetske infrastrukture, 
ki so bili podpisani v letu 2011, vključujejo gradnjo 
sistema za prenos zemeljskega plina in prvega ter-
minala za utekočinjeni zemeljski plin na Poljskem, 
obnovo in širitev omrežij za distribucijo električne 
energije po vsej Italiji, posodobitev omrežij na Ir-
skem, v Španiji in na Portugalskem, nov povezo-
valni daljnovod med Francijo in Španijo ter priklju-
čitev vetrnih elektrarn, postavljenih na morju, na 
omrežje Nizozemske in Združenega kraljestva.

Banka je zmanjšala posojila za proizvodnjo ogljiko-
vodikov, ker povzroča velike izpuste toplogrednih 

plinov. Posojila temu sektorju vse od leta 2005  
pomenijo le še slab odstotek posojil EIB na po-
dročju energetike. Tudi posojila rafinerijam so 
namenjena za energetsko učinkovitost in spre-
membe namembnosti, ne pa za širjenje zmo-
gljivosti. EIB bolj selektivno pristopa tudi k fi-
nanciranju proizvodnje električne energije, ki 
povzroča velike izpuste toplogrednih plinov. 
Tako lahko njena posojila dobijo samo elektrar-
ne na premog oziroma lignit, ki se gradijo name-
sto obstoječih elektrarn, uporabljajo najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo in so sposobne zajema 
ogljika, poleg tega pa morajo za najmanj 20 od-
stotkov zmanjšati izpuste pri proizvodnji elek-
trične energije.

Posojila za proizvodnjo električne energije v EU so 
v letu 2011 dosegla 4,6 milijarde EUR, od česar je 
bilo 80 odstotkov namenjenih podpori projektom 
obnovljive energije, 16 odstotkov proizvodnji ele-
ktrične energije iz plina in 1 odstotek proizvodnji 
električne energije iz premoga ali nafte.

Posojila za proizvodnjo električne energije v EU so dosegla 4,6 milijarde EUR, od česar je bilo  
80 odstotkov namenjenih obnovljivim virom energije.



EIB je sofinancirala vetrne in sončne elektrarne s skupno 
zmogljivostjo prek 4 000 megavatov, ki bodo s čisto 

električno energijo napajale več kot 2 milijona 
gospodinjstev.
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Podpiramo  
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B anka je med največjimi financer-
ji podnebnih ukrepov. V letu 2011 so 
tovrstna posojila dosegla okrog 18 

milijard EUR ali skoraj tretjino vseh posojil 
banke. Podnebni vidiki vse bolj prežemajo 
vse dejavnosti EIB.

EIB podpira cilj EU, da bi dosegla nizkoo-
gljično in na podnebne spremembe od-
porno rast v Uniji in zunaj nje. Kot vodilna 
financerka podpira inovativne čiste tehno-
logije in želi k tovrstnim naložbam pritegni-
ti tudi druge vlagatelje.

EIB se osredotoča na naložbe v nizkoo-
gljične tehnologije, ki zmanjšujejo izpu-
ste toplogrednih plinov, in na projekte 
odpornosti na podnebne spremembe, ki 
izboljšujejo prilagajanje na vplive podneb-
nih sprememb. To se odraža v njenem pri-
stopu k posojanju v različnih sektorjih, zla-
sti v energetiki, prometu, vodah, odpadnih 
vodah in trdnih odpadkih, pa tudi za razi-
skave, razvoj in inovacije. Podnebne vidike 
vključuje v vse svoje dejavnosti, med dru-
gim tako, da spodbuja uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij.

V zadnjih treh letih je banka izvajala pilo-
tno pobudo za merjenje ogljičnega odti-
sa svojih projektov, da bi lahko bolje spre-

mljala svoje rezultate na področju izpustov 
in prihrankov. V letu 2011 je vanjo vključila 
63 projektov v skupni vrednosti 50 milijard 
EUR, od česar je 27 odstotkov financirala 
sama. Izpusti teh projektov naj bi znašali 16 
milijonov ton ekvivalenta CO2 letno, kar je 
približno enako izpustom Luxembourga. Po 
ocenah naj bi projekti  prinesli prihranek v 
višini 4 milijonov ton ekvivalenta CO2 letno. 
 
EIB ima na konferenci Združenih narodov o 
podnebnih spremembah status opazovalke. 
Skupaj z drugimi mednarodnimi finančnimi 
ustanovami aktivno sodeluje pri vzpostavlja-
nju zelenega sklada za podnebje (Green Cli-
mate Fund), ki naj bi do leta 2020 zbral okrog 
100 milijard USD na leto ter z njimi nato fi-
nanciral blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje na njihove posledice v državah 
v razvoju. V letu 2012 bi bil sklad lahko pri-
pravljen za vstop držav v razvoju, ki bodo 
zaradi svoje hitre rasti kmalu postale glavne 
onesnaževalke s toplogrednimi plini. Te drža-
ve se pogosto soočajo z velikimi težavami pri 
reševanju obstoječih podnebnih tveganj in 
prilagajanju na nove. Banka je pred kratkim 
zbrala dodatni 2 milijardi EUR za spopadanje 
s podnebnimi spremembami zunaj meja EU. 
V letu 2011 je odobrila nekaj velikih posojil 
za financiranje podnebnih naložb na Kitaj-
skem, v Indiji, Braziliji in Južni Afriki. 
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Č e želi Evropska unija do leta 2020 izpolniti 
svoje visoko zastavljene podnebne cilje, bi po 
ocenah potrebovala 450 milijard EUR za na-

ložbe v obnovljivo energijo. Podpora EIB naložbam 
v obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost v 
EU se je v zadnjih štirih letih več kot podvojila, in 
sicer s 3 milijard EUR v letu 2008 na 7 milijard EUR v 
letu 2011. Banka danes financira več kot 10 odstot-
kov vseh naložb v obnovljivo energijo v Evropi.

Obnovljiva energija

EIB je vodilna financerka vetrnih elektrarn v EU. V 
zadnjih letih je zelo povečala financiranje vetrnih 
elektrarn na morju, še zlasti v Nemčiji, Združenem 

Financiramo 
zmanjševanje izpustov

Posojila EIB za obnovljivo 
energijo in energetsko 

učinkovitost neposredno 
prispevajo k zmanjševanju 

izpustov toplogrednih 
plinov in so v letu 2011 
dosegla 7 milijard EUR.



Vetrna elektrarna na morju Skegness, Združeno kraljestvo
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Sončna energija postaja vse bolj konkurenčna in 
inovativna. Gemasolar, najsodobnejša sončna elek-
trarna, ki je začela z obratovanjem v letu 2011, leži 
v španski regiji Andaluziji in je prva komercialna 
sončna elektrarna na svetu, ki lahko zaradi svojih 
edinstvenih tehnoloških lastnosti proizvaja elek-
trično energijo celo brez sončne svetlobe. Je ena 
v nizu sedmih sončnih elektrarn s sistemom zgo-
ščevanja sončnega sevanja in 19 fotovoltaičnih 
elektrarn, ki jih je banka od leta 2006 financirala s 
približno 2,6 milijarde EUR. Podpore so bili deležni 
objekti v Španiji, Franciji in na Češkem. Samo v letu 
2011 je podpora za sončno energijo znašala 819 
milijonov EUR.

Energetska učinkovitost

Posojila, ki jih EIB namenja za energetsko učinko-
vitost, so se od leta 2008 povečala za 70 odstot-
kov in leta 2011 dosegla 1,3 milijarde EUR. Banka 
vključuje vidike energetske učinkovitosti v preso-
jo vseh projektov. Od ciljno usmerjenih naložb v 
energetsko učinkovitost pričakuje dodatne koristi. 
Pri financiranju teh projektov pokriva tako stran 
ponudbe, na primer soproizvodnjo toplote in ele-
ktrične energije ter daljinsko ogrevanje, kot tudi 
stran povpraševanja, zlasti izolacijo javnih in za-
sebnih stavb.

V letu 2011 je EIB podprla več projektov energet-
ske prenove večnadstropnih stanovanjskih stavb 
v romunski prestolnici Bukarešti. Njena sredstva 
bodo pripomogla k 50-odstotnemu zmanjšanju 
energetske porabe več kot 600 večnadstropnih 
stanovanjskih stavb, vključenih v projekt toplotne 
sanacije. 

kraljestvu, na Danskem in v Belgiji. V letu 2011 je 
za vetrne elektrarne na morju namenila skupaj 856 
milijonov EUR, kar je skoraj enako kot za vetrne 
elektrarne na kopnem (845 milijonov EUR). 

Podpora inovativnim tehnologijam je še pomemb-
nejša, ker komercialni posojilodajalci z omahova-
njem vstopajo v ta sektor, kar je ena od večjih ovir za 
gradnjo vetrnih elektrarn na morju. Tovrstni projekti 
so po naravi obsežni, dolgoročni in tehnično zahtev-
ni. EIB je zato logična finančna partnerka tega sektor-
ja, ki lahko od nje dobi ne samo finančna sredstva, 
pač pa tudi strokovno znanje in izkušnje, saj je ban-
ka sofinancirala kar tretjino vseh evropskih projektov. 
Veliki projekti na kopnem so v letu 2011 vključevali 
vetrne elektrarne v Španiji in Avstriji, skupaj pa so po-
sojila za vetrno energijo znašala 1,7 milijarde EUR.

EIB je vodilna financerka vetrne energije, za kar je 
v letu 2011 zagotovila 1,7 milijarde EUR. 

Vetrna energija je bila tudi tema foruma, ki ga je 
EIB v letu 2011 organizirala v Hamburgu.
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EIB je zasnovala še druge instrumente financiranja, 
na primer kapitalske sklade in sklade za ogljik, s kate-
rimi dodatno podpira projekte obnovljive energije in 
energetske učinkovitosti. Z nosilci projektov dela od 
vsega začetka in jim pri snovanju projektov nudi teh-
nično pomoč. Hkrati upravlja različne druge pobude 
in programe ali v njih sodeluje, če so povezani z ener-
getiko in podnebnimi spremembami, kot sta načrt 
za sončno energijo v Sredozemlju (Mediterranean 
Solar Plan, MSP) in globalni sklad skladov za ener-
getsko učinkovitost in obnovljivo energijo (Global 
Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, GEEREF).

V letu 2011 je EIB skupaj z Evropsko komisijo, druž-
bo Cassa Depositi e Prestiti in banko Deutsche 
Bank ustanovila nov sklad za energetsko učinko-
vitost Evrope (European Energy Efficiency Fund, 
EEEF). Cilj sklada je ponuditi tržno financiranje za 
ekonomsko upravičene javne projekte s področja 
energetske učinkovitosti in obnovljive energije v 
EU. Sklad si bo prizadeval sedanja sredstva v višini 
265 milijonov EUR zvišati na okrog 800 milijonov 
EUR tako, da bo k sodelovanju pritegnil še druge 
vlagatelje. Za naložbe, financirane v okviru sklada 
EEEF, je na voljo tudi tehnična pomoč.

Specializirani skladi in pobude

Zajemanje in shranjevanje ogljika

EIB podpira podnebno in energetsko politiko še na 
druge načine. Z Evropsko komisijo je združila moči 
v pobudi NER 300, največjem programu financira-
nja na svetu, ki je namenjen predstavitvenim pro-
jektom zajemanja in shranjevanja ogljika ter ino-
vativnim tehnologijam obnovljive energije. Ime 
pobude pove, da bo financirana iz prodaje 300 mi-
lijonov emisijskih kuponov iz rezerve za nove ude-
ležence (New Entrants Reserve, NER) sistema trgova-
nja z emisijami EU. Banka, ki deluje kot posrednik 
za Komisijo, ima v pobudi dve vlogi: da oceni in 
razvrsti projekte, s katerimi se države članice pote-
gujejo za financiranje, ter da zbere sredstva s pro-
dajo 300 milijonov emisijskih kuponov, posebej v 
ta namen dodeljenih v NER. Evropska komisija bo 
v drugi polovici leta 2012, potem ko bo prodana 

prva tranša emisijskih kuponov v višini 200 milijo-
nov, izbrala prvo skupino projektov za financiranje 
iz NER 300. Rezultati prodaje kuponov, ki se je zače-
la decembra 2011, bodo vse do zaključka pobude 
vsak mesec objavljeni na spletni strani EIB.

Skladi za ogljik, ki jih sponzorira EIB

EIB skupaj z drugimi nacionalnimi ali mednaro-
dnimi finančnimi ustanovami sospoznorira šest 
skladov za ogljik. Skladi pomagajo državam člani-
cam EU in njihovim podjetjem, da izpolnijo obve-
znosti glede izpustov toplogrednih plinov tako na 
ravni EU kot na mednarodni ravni, pri tem pa se 
osredotočajo zlasti na manj razvita področja trga 
ogljika. Poleg tega pomagajo nosilcem projektov 
v gospodarstvih v prehodu in razvoju pri prido-
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bivanju finančnih sredstev za naložbe v nizkoo-
gljične tehnologije. Vlagatelji so v šest skladov za 
ogljik prispevali 589 milijonov EUR, predvsem za 
nakup tako imenovanih ogljičnih dobropisov (car-
bon credits), ki naj bi bili sprejemljivi kot instrumen-
ti izravnave za družbe, udeležene v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami. Konec leta 2011 je bilo 62 
odstotkov sredstev skladov dodeljenih v 91 pogod-
bah o prodaji zmanjšanja emisij, ki so bile podpisa-
ne s prodajalci iz 25 držav po vsem svetu.

Skladi za ogljik, ki jih sponzorira EIB, imajo posebej 
prilagojene cilje, strukture, regionalno naravnanost 
in udeležence, da lahko širijo trg ogljika in na njem 
dopolnjujejo udeležence iz zasebnega sektorja, ne 
da bi jih z njega izrivali. Pobude EIB v obliki skladov 
za ogljik skušajo tudi predvideti prihodnja tržna gi-
banja in krepiti zaupanje v ureditveni okvir, zlasti za 
obdobje po letu 2012, ko se izteče Kjotski protokol.

Obveznice podnebne ozaveščenosti

Obveznice podnebne ozaveščenosti (Climate Awa-
reness Bonds) izdaja EIB ter iztržek od njihove pro-
daje porablja izključno za financiranje projektov, ki 
podpirajo podnebne ukrepe na področjih obnovlji-
ve energije in energetske učinkovitosti. Od prve iz-
daje leta 2007 je banka z obveznicami podnebne 
ozaveščenosti zbrala 1,4 milijarde EUR v okviru de-
setih poslov v šestih valutah. Preostali znesek, raz-
položljiv za črpanje v letu 2011, je znašal 57 mili-
jonov EUR in je izhajal iz zadnje izdaje obveznic v 
novembru 2010. Celotna vrednost je bila projek-
tom dodeljena v letu 2011. 

Sklad polmeseca za čisto energijo (Crescent Clean 
Energy Fund), nov investicijski sklad za sektorje obno-
vljive energije v Turčiji in sosednjih državah, je bil usta-
novljen leta 2011, EIB pa je vanj prispevala 25 milijo-
nov EUR. Cilj sklada je prispevati k povečanju deleža 
električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, 
ter pri tem doseči tržni donos na vložena sredstva.

Lokalna evropska pomoč za energetske pro-
jekte (European Local Energy Assistance, ELENA) je 
skupna pobuda EIB in Evropske komisije, ki po-
maga lokalnim oblastem pri pripravi projektov 
energetske učinkovitosti ali obnovljive energi-
je, s čimer poveča njihove možnosti, da pridobi-
jo zunanja finančna sredstva. ELENA pokrije del 
stroškov za tehnično pomoč, ki je potrebna za 
pripravo, izvedbo in financiranje naložbenega 
programa, obsega pa lahko študije izvedljivosti 
in tržne raziskave, oblikovanje programov, po-
slovne načrte, energetske preglede in pripravo 
na razpisne postopke. Pobuda je na dobri poti, 
da omogoči naložbe v skupni višini okrog 1,4 
milijarde EUR. V letu 2011 so bili z upravičenci v 
okviru pobude ELENA sklenjeni dogovori o teh-
nični pomoči v višini 17 milijonov EUR.

V letu 2011 je tudi sklad za energetiko, podnebne 
spremembe in infrastrukturo 2020, znan kot sklad 
Marguerite, izvedel prvi naložbi, in sicer v vetr-
no elektrarno v Belgiji in fotovoltaično elektrarno 
v Franciji. Oba projekta vodi družba EDF Energies 
Nouvelles. Ciljna vrednost sklada Marguerite, ki ga 
je ustanovilo šest pomembnih evropskih finanč-
nih ustanov, je 1,5 milijarde EUR, pri čemer je sklad 
v letu 2010 zbral 710 milijonov EUR. Deloval naj bi 
kot katalizator za infrastrukturna vlaganja, name-
njena izvajanju ključnih politik EU na področjih 
podnebnih sprememb, zanesljivosti energetske 
oskrbe in vseevropskih omrežij.

Tu je še sklad za trajnostno energijo in zaneslji-
vo energetsko oskrbo (Facility for Energy Sustaina-
bility and Security of Supply), ki obsega 4,5 milijarde 
EUR ter od leta 2007 pomaga financirati projekte 
v širitvenih in sosedskih državah, državah AKP ter 
državah Azije in Latinske Amerike. Do konca leta 
2011 je bilo podpisanih že za 2,2 milijarde EUR po-
slov. Večina sredstev tega večletnega sklada je na-
menjenega vlaganjem v obnovljive vire energije in 
energetsko učinkovitost.



Okolje v Kastilji in Leonu, Španija
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G ozdovi lahko olajšajo prilagajanje na 
nekatere posledice podnebnih spre-
memb, kot sta erozija tal in večja po-

plavna nevarnost, poleg tega pa so lahko iz-
jemno koristni za biotsko raznovrstnost in 
rodovitnost tal. Hkrati so veliki ponori ogljika, 
ki uravnavajo svetovne podnebne razmere. 
Trajnostno gozdarstvo lahko z upravljanjem 
teh pomembnih skladišč ogljika, zniževanjem 
izpustov in zagotavljanjem vira obnovljive 
energije tudi odločilno prispeva k blažitvi po-
sledic podnebnih sprememb. 

EIB je v Španiji, na primer, financirala pogoz-
dovanje ter uporabo učinkovitejših ukrepov 
za preprečevanje gozdnih požarov, blaži-
tev erozije tal in obnovo naravnih habitatov  

Prilagajamo 
se podnebnim spremembam

Projekti s področja 
gozdarstva in voda 

prispevajo k večji odpornosti 
in prilagajanju infrastrukture 

na podnebne spremembe.



Pogozdovanje in zaščita pred erozijo, Turčija
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mu javnemu podjetju Public Utilities Corporation, 
bo pomagalo ublažiti pomanjkanje vode. Z obno-
vo in širitvijo sistema za oskrbo z vodo na treh glav-
nih sejšelskih otokih bo zmanjšalo izgubo vode v 
sistemu ter povečalo njegovo energetsko učinkovi-
tost in odpornost na vse bolj negotove podnebne 
razmere in vse težje predvidljivi padavinski režim. 
Posojilo bo prispevalo tudi k boljšemu obvladova-
nju okoljskih tveganj in tveganj naravnih nesreč ter 
gospodarjenju z vodo.

Voda je primarni medij, prek katerega podnebne 
spremembe vplivajo na človeško družbo in ekosi-
steme. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi 
resno vplivajo na razpoložljivost in kakovost slad-
kovodnih virov, saj povzročajo z vodo povezane 
naravne nesreče, med drugim suše in poplave. In-
tegrirano upravljanje vodnih virov in prilagajanje 
na podnebne spremembe sta ključna cilja, ki si ju je 
EIB kot največja svetovna financerka vodnega sek-
torja določila za prihodnje posojilne posle.

V letu 2011 je EIB z 1 milijardo EUR v 
EU in drugod podprla 16 projektov, ki bodo 

pripomogli k večji odpornosti in prilagajanju na 
podnebne spremembe.

v regiji Castilla-La Mancha. Projekt Medioambiente 
Castilla-La Mancha je vključeval nakup protipožarne 
opreme, izvedbo načrtovalnih del in uvedbo tehnik 
upravljanja gozdov, katerih cilj je zmanjšanje požar-
ne ogroženosti in izboljšanje strokovnega znanja. 
Projekt tudi spodbuja boljše zdravje gozdnega eko-
sistema in večjo nevtralizacijo toplogrednih plinov 
ter prispeva k splošnim ciljem varstva narave.

Povečevanje odpornosti na podnebne 
spremembe

Preprečevalno prilagajanje na posledice podneb-
nih sprememb je učinkovitejše in cenejše kot pri-
silni nujni ukrepi v zadnjem hipu. Zato je veliko 
aktivnosti banke v vodnem sektorju namenjenih 
ohranjanju sladkovodnih virov, trajnostnemu upra-
vljanju voda, zaščiti morskih in obalnih območij ter 
drugim prilagoditvenim ukrepom. EIB trenutno fi-
nancira predvsem projekte v EU, vendar vlaga tudi 
v projekte v državah v vzponu in v razvoju po vsem 
svetu, pri čemer tesno sodeluje z Evropsko komisi-
jo in drugimi finančnimi ustanovami.

V letu 2011 je EIB podpisala prvi projekt v vo-
dnem sektorju v Afriki, ki se posebej osredotoča na 
zmanjševanje nevarnosti podnebnih sprememb in 
zagotavljanje dolgoročnih priprav nanje. Posojilo 
27 milijonov EUR, ki ga je banka odobrila sejšelske-



Westmetro, Finska
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Večina svetovnega prebivalstva živi v mestih. 
V Evropski uniji živi v večjih in manjših me-
stih 75 odstotkov ljudi, v mestnih območjih 

pa se ustvari okrog 85 odstotkov njenega BDP. 
Mestna in velemestna območja so po eni stra-
ni gonila inovacij in gospodarske rasti, v njih je 
skoncentriranih največ delovnih mest, podjetij 
in visokošolskih ustanov. Po drugi strani so zanje 
značilni veliki problemi, povezani s socialno ko-
hezijo in okoljsko trajnostjo. 

Mestno življenje omogoča ekonomijo obsega in 
uživanje prednosti javnih storitev, kot so bolnišnice, 
šole in univerze, hkrati pa je povezano tudi s slab-
šim stanjem okolja, hrupom in slabim zrakom ter  

problemi, kot so brezposelnost, socialna izključenost 
in žarišča akutne prikrajšanosti. Mestna območja 
po vsem svetu se soočajo še z izzivom podnebnih 
sprememb. Evropska mesta porabijo 80 odstotkov 
energije in so odgovorna za prav tak delež izpustov 
toplogrednih plinov. V zadnjih petih letih je EIB za-
gotovila sredstva v skupni višini 55 milijard EUR, po-
leg tega pa še tehnično pomoč za projekte, ki spod-
bujajo trajnostni razvoj v več sto mestih.

Spodbujanje celovitega mestnega 
razvoja

EIB se pri posojanju mestom osredotoča na projek-
te prenov in izboljšav, ki pomagajo oblikovati trajno-
stne skupnosti. Banka skuša izboljšati območja, kjer 
živijo najbolj prikrajšani prebivalci mest, in uporabo 
zemljišč, ki jih v mestnih središčih primanjkuje, pod-
pira pa tudi občinske naložbe v obnovo in posodo-
bitev javne infrastrukture, stavb in naprav, pri čemer 
namenja posebno pozornost zaščiti kulturne in zgo-
dovinske dediščine. V letu 2011 je banka okrog 2,6 
milijarde EUR namenila  projektom s področja me-
stnega razvoja in izboljšav.

Oblikujemo 
trajnostna mesta

V zadnjih petih letih je EIB pomagala 
financirati:

29 projektov podzemnih železnic, 

5 projektov mestnih železnic, 

42 projektov tramvajev, 

43 projektov železnic in 

22 projektov železnic za visoke hitrosti.  
Javne načine prevoza, ki jih je financirala 
EIB, vsak dan uporablja okrog 5 odstotkov 
državljanov EU.

Okolju prijaznejša in 
trajnostna mesta so v 

središču dejavnosti EIB v 
mestnih območjih. V letu 
2011 so njena posojila za 
trajnostna mesta znašala  

15 milijard EUR.



Projekt obnove mest IBA Hamburg, Nemčija

312011 Poročilo o dejavnosti

Podpiramo  
podnebne ukrepe

Podpora čistemu prevozu

EIB zelo poudarja podporo javnemu prevozu v 
mestnih območjih, pri čemer si prizadeva za naj-
bolj učinkovit, gospodaren in trajnosten način 
zadovoljevanja prevoznih potreb. Za to je potre-
ben splet prevoznih rešitev, ki vključuje vse nači-
ne prevoza. Podprti projekti imajo za cilj izboljšati 
kakovost zraka in zmanjšati hrup, kar dosegajo s 
spodbujanjem prehoda z zasebnih na javna pre-
vozna sredstva in vlaganjem v trajnostni prevoz. 
S povečevanjem energetske učinkovitosti in ome-
jevanjem izpustov toplogrednih plinov tudi po-
magajo pri spopadanju s posledicami podnebnih 
sprememb Posebna pozornost je posvečena pro-
metni varnosti. 

Banka podpira vse od gradnje, širitve in sanacije in-
frastrukture javnega prevoza (železniških, hitrih in 
navadnih tramvajskih ter podzemnih sistemov in 
ustreznih voznih parkov) do pospeševanja omre-
žij kolesarskih stez in pešpoti ter elektromobilno-
sti. Spodbuja tudi razvoj čistejših in varnejših vozil, 
saj podpira raziskave in razvoj energetsko učin-
kovitih rešitev z nizkimi izpusti, ki so med drugim  

  JESSICA za mesta  

JESSICA, Skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja, je skupna 
pobuda, ki so jo zasnovale Evropska komisija, EIB in Razvojna banka Sveta Evrope. Dopolnjuje 
neposredna posojila EIB in skrbi, da se sredstva iz strukturnih skladov EU dodelijo projektom, 
ki so del celovitega načrta za trajnostni mestni razvoj in izboljšave. JESSICA omogoča, da 
se ti viri uporabijo za financiranje dobičkonosnih mestnih projektov prek tako imenovanih 
skladov za razvoj mest. Naložbe imajo lahko obliko kapitalske udeležbe, posojil ali jamstev, 
spodbujajo pa razvoj partnerstev med občinami, bankami in zasebnimi vlagatelji. EIB je 
v okviru pobude JESSICA oblikovala posebno delovno skupino, ki svetuje glede najboljše 
uporabe virov ter nudi usmerjanje in podporo pri upravljanju skladov. Do konca leta 2011 
je bilo v okviru JESSICA naročenih 68 ocenjevalnih študij in ustanovljenih 18 holdinških 
skladov, katerih skupna sredstva znašajo 1,7 milijarde EUR, pokrivajo pa 52 regij. Število 
skladov za razvoj mest se je do konca leta 2011 povečalo na 25, v upravljanju pa so imeli 
842 milijonov EUR, od katerih je bilo v osmih državah članicah že črpanih 436 milijonov EUR.

primerne za avtobuse, vozila za čiščenje cest ali 
smetarska vozila. 

EIB za projekte javnega prevoza namenja okrog 
10 odstotkov sredstev. V letu 2011 je tako pod-
prla posodobitev transportnega omrežja v regi-
ji Ile-de-France s štirimi tramvajskimi programi v 
Parizu, prvo tramvajsko progo v Toursu v Franciji 
in širitev tramvajskega omrežja v Nottinghamu v 
Združenem kraljestvu, kot tudi širitev podzemne 
železnice v Rimu, Pragi, Bukarešti in Helsinkih.

Nova politika prometnih posojil

Trajnostni prevoz je bil tudi v središču razprav, ki so 
bile organizirane v okviru javnega posvetovanja v 
letu 2011. Privedle so do sprejetja nove posojilne 
politike na področju prevoza, ki določa, kako ban-
ka razvršča in ocenjuje projekte. Posojilna politika 
za vsak podsektor vključuje zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati projekti. Določa tudi vlogo podneb-
nega kazalnika, ki daje prednost nekaterim vrstam 
naložb ter poudarja zavezanost banke, da pri večini 
projektov oceni tudi ogljični odtis.



	 širitvene države

	 sredozemske države 

	 vzhodne sosede

	 afriške, karibske in pacifiške države

	 Azija

	 Latinska Amerika 

Posojila zunaj EU, 
po regijah
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EIB s svojimi dejavnostmi 
po vsem svetu podpira 
cilje, ki si jih je v zunanji 

politiki zastavila EU. Posli 
zunaj EU predstavljajo 

okrog 10 odstotkov vseh 
njenih posojil. Banka želi 

čim bolj povečati svoj 
vpliv, zato sklepa 
partnerstva, ki ji 

omogočajo doseganje 
najboljših rezultatov

7 milijard 
EUR
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Podpiramo  
politike EU zunaj njenih meja

V letu 2011 je posojanje EIB zunaj EU znašalo 
okrog 7 milijard EUR. Evropski parlament in 
Svet sta lani podaljšala mandat EIB za delo-

vanje zunaj Unije in namenila večji poudarek pro-
jektom, ki spodbujajo razvoj lokalnih zasebnih sek-
torjev, vlagajo pa tudi v družbeno in gospodarsko 
infrastrukturo ter v blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje nanje. Da bi banka lahko delovala 
onkraj meja Evrope, je bila splošna zgornja meja za 
preostali dve leti mandata zvišana za 1,6 milijarde 
EUR na več kot 29 milijard EUR (2007–2013). Velik 
del teh dodatnih sredstev bo namenjen državam 
južnega Sredozemlja, v katerih so se po arabski po-
mladi začele politične reforme. 

Podaljšani mandat do leta 2013 zagotavlja delno 
jamstvo EU v primeru izgub pri posojilih za projek-
te v predpristopnih in sosedskih državah, pa tudi v 
Aziji, Latinski Ameriki in Južni Afriki. Mandat za po-
sojila afriškim, karibskim in pacifiškim (AKP) drža-
vam ter čezmorskim državam in ozemljem (ČDO) 
izhaja iz Sporazuma iz Cotonouja, ki opredeljuje 
odnose EU s partnerskimi državami v teh regijah. 
Financiranje v tem okviru omogočajo sredstva iz 
proračunov držav članic EU, ki se stekajo v Evropski 
razvojni sklad, in lastna sredstva EIB. 

Banki sta bili zagotovljeni še dodatni 2 milijardi EUR  
za podporo spopadanju s podnebnimi spremembami  

Podpiramo  
politike EU zunaj  
njenih meja

v vseh regijah – kar je dobrodošla spodbuda nje-
nim podnebnim ukrepom zunaj EU.

Prilagodljivo orodje zunanje politike

Področje delovanja podaljšanega mandata je bilo 
razširjeno na Islandijo, Libijo, Irak in Kambodžo. 
Banki omogoča, da se prilagaja hitro se spreminja-
jočim političnim razmeram, na primer po arabski 
pomladi. EIB tako sodeluje pri mednarodnih pri-
zadevanjih v podporo reformam v državah južne-
ga Sredozemlja, v Siriji pa je prekinila posojila in 
tehnično pomoč po tem, ko je EU sprejela sankcije 
proti režimu, ki je nasilno zadušil proteste.

V državah južnega Sredozemlja sta trajnostna rast 
in ustvarjanje delovnih mest med prednostnimi na-
logami EIB, ki je že vodilna javna finančna ustano-
va v regiji, saj prispeva več kot polovico evropskih 
finančnih sredstev za trajnostne projekte. EIB ima 
pomembno vlogo v tako imenovanem partnerstvu 
iz Deauvilla, ki ga je v letu 2011 ustanovila skupi-
na G8 v podporo demokratičnemu in gospodarske-
mu prehodu v regiji. Zavezala se je, da bo podpira-
la gospodarski razvoj in spodbujala zaposlovanje. 
V letu 2011 je podpisala posojilne pogodbe v vre-
dnosti skoraj 1 milijarde EUR v podporo razvoju  



Moma, industrija titanovih oksidov, Mozambik
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zasebnega sektorja in za pospešitev ustreznih in-
frastrukturnih projektov v sredozemskih državah.

EIB je v letu 2011 okrepila svojo prisotnost tudi 
v vzhodnih sosedskih državah. V Kijevu je odpr-
la svojo prvo pisarno v tej regiji, iz katere bo po-
krivala Ukrajino, Moldavijo, Gruzijo, Armenijo, 
Azerbajdžan in Rusijo. Podpira projekte, ki so zelo 
pomembni za EU in partnerske države, njihova 
vrednost je v letu 2011 znašala 776 milijonov EUR. 
Sklad za vzhodne partnerske države (Eastern Par-
tners Facility) zagotavlja dodatna sredstva za po-
sojila, ki podpirajo naložbe EU v regiji, zlasti prek 
evropskih podjetij. Skrbniški sklad za tehnično po-
moč v vzhodnih partnerskih državah (Eastern Par-
tnership Technical Assistance Trust), ki je bil obliko-
van v letu 2010, da bi podpiral izmenjavo izkušenj 
s pripravo in financiranjem projektov ter tako po-
spešil in zagotovil njihovo uspešno izvedbo, je 
postal v letu 2011 v celoti operativen. Kot prve so 
vanj prispevale Avstrija, Poljska in Švedska, Franci-
ja je svojo pomoč že obljubila, pričakujejo pa se še 
drugi prispevki. 

Poleg posojil vzhodnim in južnim sosedam je po-
membna tudi podpora državam kandidatkam in 
možnim kandidatkam za članstvo v EU na zaho-
dnem Balkanu, vključno s Turčijo. Posojila tem dr-
žavam pomenijo skoraj polovico vseh posojil EIB 
zunaj EU. 

V letu 2011 je naložbeni okvir za zahodni Balkan 
(Western Balkans Investment Framework, WBIF) raz-
širil svojo podporo na majhna in srednja podje-
tja, pobude v zvezi s podnebnimi spremembami 
in druga področja. Leta 2009 ustanovljena skupna 
pobuda Evropske komisije, EIB, EBRD in Razvojne 
banke Sveta Evrope zbira nepovratna sredstva, s 
katerimi dopolnjuje posojila, namenjena financi-
ranju prednostne infrastrukture na zahodnem Bal-
kanu. Do konca leta je bilo v njenem okviru zago-
tovljenih 220 milijonov EUR nepovratnih sredstev 
za 111 projektov, za sofinanciranje slednjih pa naj 
bi se v okviru pobude po načrtih zagotovilo prek 
5,5 milijarde EUR. Nazadnje je bila podpora odo-
brena za deseti koridor, ki je eden osrednjih ele-
mentov vseevropskega prometnega omrežja na  

  Merjenje rezultatov omogoča 
bolj ciljno usmerjene učinke

EIB za svoje poslovanje zunaj EU uvaja poroča-
nje, ki je bolj usmerjeno na učinke, in okreplje-
no spremljanje. Z novim okvirom merjenja re-
zultatov, ki je bil zasnovan in preskušen v letu 
2011, bo ocenjevala in merila razvojne učinke 
na podlagi standardnih kazalnikov, ki jih je mo-
goče spremljati glede na izhodiščne vrednosti, 
roke in pričakovane izide. Pri tem bodo zlasti 
upoštevani učinki, ki jih imajo financirani pro-
jekti na zaposlovanje in javne finance, energet-
sko učinkovitost, ogljični odtis, pa tudi okoljska 
in družbena varovala ter učinki na upravljanje 
podjetij v primeru projektov v zasebnem sek-
torju. Pilotna faza za uvedbo novega okvira se 
bo začela v letu 2012.



Cementarna Ohorongo, Namibija
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zahodnem Balkanu z začetkom v avstrijskem Salz-
burgu in koncem v grškem Solunu.

Tesnejše sodelovanje s partnerji

Sklepanje partnerstev je pomemben način delova-
nja banke, zlasti zunaj EU. Banka sodeluje z mrežo 
zaupanja vrednih partnerjev iz zasebnega sektor-
ja, pa tudi javnih organov in nevladnih organizacij, 
ki pomembno prispevajo k njenemu delovanju. V 
okviru podaljšanega mandata EIB vse bolj kombi-
nira nepovratna sredstva EU s svojimi posojili, kar 
omogoča doseganje boljših rezultatov projektov v 
državah v razvoju. Po načrtih naj bi bile pisarne EIB 
po svetu v prihodnje pod isto streho kot delega-
cije EU v tujini, s čimer se bo okrepilo sodelovanje 
med banko, Evropsko službo za zunanje delovanje 
in Komisijo, stroške poslovanja pa si bodo te usta-
nove delile.

V letu 2011 je začela strokovna skupina Komisije, v 
kateri so tudi predstavniki EIB in držav članic, prou-
čevati možnost vzpostavitve platforme EU za zuna-
nje sodelovanje in razvoj. Cilj je povečati učinek, ki 
ga imajo dejavnosti EU na področju zunanjega so-
delovanja, tako da bi s kombiniranjem nepovratnih 
sredstev EU in posojil optimirali finančne mehaniz-
me. To bi prispevalo k večji učinkovitosti omejenih 
finančnih virov, ki so na voljo za podporo predno-
stnim področjem zunanje in razvojne politike, kar 
bi koristilo tako EU kot tudi partnerskim državam.

Istega leta so EIB, EBRD in Evropska komisija pod-
pisale nov memorandum o soglasju o sodelovanju 
zunaj EU, ki naj bi spodbujal dopolnilno, dodatno 
in učinkovito naravo njihovih virov. Nanaša se regi-
je, kjer delujejo vse tri organizacije, zlasti predpri-
stopne države (države zahodnega Balkana in Tur-
čijo), vzhodne sosede ter Rusijo, srednjo Azijo in 
Mongolijo.

V letu 2011 sta se EIB in Mednarodna finančna kor-
poracija, ki je članica skupine Svetovne Banke, tudi 
dogovorili o tesnejšem sodelovanju pri projektih, 
ki spodbujajo razvoj zasebnega sektorja v državah 
v vzponu (vključno z afriškimi, karibskimi in pacifi-
škimi državami, pa tudi sredozemskimi državami). 
S tem naj bi izboljšali učinkovitost financiranja, ker 
bi zmanjšali upravno breme kreditiranih podjetij 
in omogočili hitrejše izpolnjevanje finančne doku-
mentacije. Področja sodelovanja in usklajevanja 
vključujejo izvedbo sporazumov o mandatu, pro-
ces ocenjevanja in skrbnega pregleda, nadzorne 
obiske in obravnavo zahtev strank.

EIB sodeluje tudi z drugimi evropskimi finančnimi 
ustanovami, s katerimi v okviru pobude vzajemne-
ga zanašanja podpira projekte v tujini. Takšen okvir 
omogoča, da ena od sodelujočih ustanov prevza-
me vodilno vlogo pri izdelavi ocene projekta in jo 
da na voljo sofinancerjem, s čimer se nosilec pro-
jekta izogne podvajanju dokumentacije in zniža 
stroške. EIB je uvedla pobudo vzajemnega zana-
šanja skupaj s francosko razvojno agencijo Agen-
ce Française de Développement in nemško javno 
banko Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

Od vseh posojil, odobrenih v letu 
2011, jih je bilo  

42 odstotkov sofinanciranih 
z drugimi mednarodnimi 
finančnimi ustanovami.



Odgovorna organizacija

EIB si prizadeva izvajati mednarodne dobre prakse s 
področja družbene odgovornosti. Trdno verjame, da 
je njena naloga: 

  vključevati okoljske in družbene cilje v vse svoje 
poslovne dejavnosti;

  zagotavljati ustrezno upravljanje, preglednost in 
odgovornost zase in svoje poslovne partnerje;

  preverjati skladnost svojih posojilnih dejavnosti s cilji 
politik EU ter ocenjevati tako, da je zagotovljena 
trajnost naložb;  

   spodbujati bolj etične in trajnostne naložbe; 

  graditi vzajemno koristne odnose z gostiteljskimi 
skupnostmi; ter

  čim bolj zmanjšati svoj okoljski odtis.
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Z a družbeno odgovornost skrbijo vsi zaposle-
ni v EIB. Strategija družbene odgovornosti, ki 
jo določi vodstvo banke, je del njenega poslo-

vanja. Banka z odgovornim poslovnim ravnanjem 
podpira strategijo Evropa 2020 za pametno, trajno-
stno in vključujočo rast. Od svojih strokovnjakov za 
okoljska, družbena in upravljavska vprašanja zahte-
va, da za vsako financirano naložbo preverijo izpol-
njevanje standardov banke. 

EIB meni, da sta preglednost in razkrivanje infor-
macij, ob upoštevanju upravičenih zahtev njenih 
strank po zaupnosti, pomembna za informiran di-
alog z njenimi deležniki.

Poročanje o družbeni odgovornosti

EIB pri razkrivanju informacij in poročanju o svo-
ji družbeni odgovornosti sledi standardom dobre 
prakse in uporablja smernice globalne pobude o 
poročanju (Global Reporting Initiative) glede razkri-
vanja rezultatov na okoljskem, družbenem in upra-
vljavskem področju. 

Boj proti korupciji in slabi preglednosti je klju-
čen  v državah zunaj EU, ki so bogate z naftnimi, 
plinskimi in mineralnimi viri. Pobuda za pregle-
dnost v ekstraktivni industriji (Extractive Industries  

Odgovorna organizacija

Transparency Initiative, EITI) je bila vzpostavljena, 
da bi spodbujala države, bogate z naravnimi viri, in 
jim pomagala pri vzpostavljanju postopkov za ob-
javljanje preverjenih podatkov o opravljenih plači-
lih in prejetih prihodkih. EIB priznava pobudo EITI, 
saj si s svojimi nosilci projektov prizadeva izboljšati 
preglednost in doslednost poročanja o plačilih na 
ravni projektov. 

Dialog civilne družbe s svetom 
direktorjev EIB

Oktobra 2011 je banka organizirala prvi seminar, 
na katerem so sodelovale organizacije civilne druž-
be in svet direktorjev EIB. Dogodka v Luxembour-
gu se je udeležilo 65 udeležencev iz 52 organizacij 
in 13 članov sosveta. Ključne teme so bile podneb-
ni ukrepi, posojila MSP in delovanje v državah v ra-
zvoju. Predstavniki nevladnih organizacij so poz-
dravili prizadevanja EIB na področju obnovljive 
energije, hkrati pa so banko pozvali, naj stori več, 
da bo EU postala okolju prijaznejše, bolj trajnostno 
gospodarstvo. 

Udeleženci so v zvezi z MSP, ki jim banka dodeljuje 
posojila prek posredniških bank, razpravljali o vpra-
šanju, kako bi lahko denar hitreje dosegel prave 
sektorje in prave upravičence. 
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Banka uživa ugled kot izredno pomembna razvoj-
na partnerica, čeprav je samo 10 odstotkov nje-
nega financiranja namenjenega projektom zunaj 
EU. Člani civilne družbe so poudarili, da bi morala 
banka svoj pristop prilagoditi razmeram v državi 
in posebnostim v regiji, pri čemer bi morala naj-
ti ustrezno ravnotežje med posojanjem javnemu 
in zasebnemu sektorju, obenem pa bi se mora-
la bolj osredotočiti na potrebe in boljše življenje  
lokalnih prebivalcev.

Neodvisna naknadna ocena

Ocenjevanje poslov je eden od štirih neodvisnih 
odsekov, ki delujejo v okviru generalnega inšpek-
torata banke. Preostali so notranja revizija, preisko-
vanje goljufij in pritožbeni mehanizem. 

Ocenjevanje poslov vključuje tematsko, sektorsko 
in regijsko/državno ocenjevanje zaključenih pro-
jektov, ki jih je financirala banka. Krepi odgovor-
nost in spodbuja organizacijo, da se uči iz izkušenj. 

V letu 2011 sta bili pripravljeni dve ocenjevalni po-
ročili: o pobudi JEREMIE, ki zagotavlja sredstva mi-
kro- do srednje velikim podjetjem, in o posojilih v 
podporo gospodarski in socialni koheziji v Franciji, 
na Portugalskem in v Združenem kraljestvu. Obja-
vljeni sta na spletni strani EIB. 

Učinkovit pritožbeni mehanizem 

Pritožbeni mehanizem EIB je celovito orodje, ki 
predstavnikom javnosti omogoča razreševanje 
sporov, če menijo, da jih je prizadela katera od od-
ločitev banke. Mehanizem je dostopen vsem pred-
stavnikom javnosti. Če dogovora ni moč doseči, 
sledi druga stopnja pred evropskim varuhom člo-
vekovih pravic. Prav po tem se pritožbeni meha-
nizem EIB razlikuje od pritožbenih sistemov vseh 
drugih mednarodnih finančnih ustanov.

V letu 2011 je pritožbeni mehanizem prejel 54 pri-
tožb, od katerih je bilo 46 dopustnih. Večina se je 
nanašala na okoljske in družbene vplive financi-
ranih projektov (18) ter na nabavo v okviru finan-
ciranih projektov (14). Evropski varuh človekovih 
pravic je odločal o treh pritožbah zoper EIB in brez 
kritične ocene sklenil, da nepravilnosti ni bilo. 

Zmanjševanje lastnega okoljskega 
odtisa

EIB od leta 2007 meri okoljski odtis, ki je posledica 
njenega internega poslovanja (leto 2007 je izhodišč-
na vrednost skupine EIB). Prvotni cilj, da zmanjša svoj 
ogljični odtis za 20 odstotkov do leta 2020, je dose-
gla in celo presegla za 4 odstotke že v letu 2011. 

Sk u p aj
t o n CO2

2011

To n CO2
na zaposlenega

2011

To n CO2
na zaposlenega

2010

To n CO2
na zaposlenega

20 0 9

I z p u s t i  z a r a d i 
p o r a b e e n e r g i j e

824 0, 38 0,41 0, 52

I z p u s t i  z a r a d i 
m o b i ln o s t i

18 74 4 8, 62 8, 67 8,13

O d p a d k i -1, 6 - 0, 0 0 07 - 0, 0 02 0, 0 0 01

Ko p i r n i  p a p i r 114. 8 0, 053 0,1 0, 0 6

SK UPA J 19 6 82 9,05 9,14 8 , 69
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EIB še naprej zmanjšuje izpuste toplogrednih pli-
nov na zaposlenega, ki so posledica njenega in-
ternega poslovanja, čeprav je obseg poslovanja 
v obdobju 2008–2011 povečala. Dosegla je učin-
kovitejšo rabo pisarniških prostorov in izboljša-
la upravljanje poslovnih stavb, kar je prispevalo  
k zmanjšanju izpustov zaradi porabe energije.  

Izpusti zaradi mobilnosti (zlasti letalske) ponov-
no sledijo trendu upadanja, potem ko so se po-
večali v letih 2010 in 2011, ko se je banka na fi-
nančno krizo odzivala s povečanjem posojilne 
dejavnosti. 

EIB podpira valorizacijo odpadkov: 75 odstotkov 
njenih gospodinjskih odpadkov valorizirajo lo-
kalne oblasti, kar pomeni, da iz njih - namesto iz 
neobnovljivih virov - proizvajajo električno ener-
gijo s sežiganjem, kompostiranjem in proizvo-
dnjo bioplina. Podatki lokalnih oblasti kažejo, 
da ima valorizacija gospodinjskih odpadkov EIB 
na splošno pozitiven učinek na izpuste toplogre-
dnih plinov.

Na srečanju med svetom direktorjev in 
predstavniki civilne družbe so povedali: 

 "Če je podnebna nevarnost sistemske narave, mora 
biti takšen tudi podnebni odziv. Vsi moramo sodelova-
ti, vključno z banko." 

 "EIB ne more storiti vsega, vendar mora storiti vse, kar 
je v njeni moči."

"V srcu vsakega posla morajo biti ljudje."
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 Inštitut EIB

Družbena odgovornost EIB bo dobila svež 
zagon z novoustanovljenim Inštitutom EIB. 
Inštitut, ki je dejaven od 1. januarja 2012, 
deluje kot katalizator obstoječih dejavnosti 
banke na področju izobraževanja, družbe in 
umetnosti. Je del skupine EIB, podpira pa ga 
majhna skupina zaposlenih, ki jih pri tekočem 
poslovanju vodi dekan. Nadzornemu odboru 
inštituta predseduje predsednik EIB.

Inštitut EIB ima nalogo, da spodbuja doseganje 
ciljev EU tako, da podpira "evropske pobude za 
skupno dobro". Ob pomoči partnerjev in mreže 
"prijateljev inštituta", naj bi postal katalizator za 
družbene, kulturne, izobraževalne in raziskovalne 
dejavnosti, katerih cilj je gospodarski in družbeni 
razvoj v državah članicah EU. Osredotoča se na 
tri stebre oziroma programe: znanje, družbo 
in umetnost.





E IB je že več kot 50 let zanesljiva finančna par-
tnerka, ki podpira cilje EU. Kot organizacija, ki 
ni usmerjena k doseganju največjega dobič-

ka, lahko prednosti, ki izhajajo iz pogojev njene-
ga zadolževanja, skoraj v celoti prenese na nosilce 
projektov. Banka je največja nadnacionalna izdaja-
teljica na mednarodnih kapitalskih trgih, kjer je v 
letu 2011 zbrala 76 milijard EUR.

EIB je odgovorna izdajateljica in vir stabilnosti v ča-
sih pretresov. Ima trdno kapitalsko osnovo in bilan-
co stanja, kar izvira iz njene preudarne posojilne 
politike in politike upravljanja tveganj, tako da je 
tudi v letu 2011 ohranila odličen finančni položaj.

Zanesljiva finančna partnerka

Konec leta 2011 so sredstva banke znašala 472 mi-
lijard EUR, pri čemer je bil delež oslabljenih naložb 
izjemno nizek, praktično nič odstotkov (0,09 od-
stotka). Letni čisti presežek je v letu 2011 dosegel 
2,3 milijarde EUR, kar je posledica rekordnih ravni 
posojil v letih 2009 in 2010, stroški poslovanja pa 
so ostali zmerni. 

EIB je finančno avtonomna. Njen kapital znaša 232 
milijard EUR, vpisale pa so ga države članice EU, ki 
so tudi njene delničarke. Delež posamezne države 
članice v kapitalu banke se določi glede na njeno 
gospodarsko težo v EU v času pristopa. Količnik ka-
pitalske ustreznosti EIB – razmerje med kapitalom 
in aktivo banke – je konec leta 2011 znašal 24,9 od-
stotka. Baselski odbor Banke za mednarodne po-
ravnave določa, da mora količnik kapitalske ustre-
znosti banke znašati najmanj 8 odstotkov.

Največja nadnacionalna izdajateljica

EIB se financira na mednarodnih kapitalskih tr-
gih, kjer zbere večino sredstev za nadaljnje po-
sojanje. Uživa trdno podporo delničark, ima ve-
lik kapital in sredstva odlične kakovosti, hkrati 
pa vodi preudarno politiko upravljanja tveganj 
in premišljeno strategijo financiranja, zato ima 
najboljšo možno bonitetno oceno (AAA), kar so 
v letu 2011 vnovič potrdile tri vodilne bonitetne 
agencije. Zahvaljujoč svoji finančni moči se ban-
ka lahko zadolžuje po zelo ugodnih obrestnih 
merah. Kot organizacija, ki ni usmerjena k dose-
ganju največjega dobička, lahko prednosti ta-
kšnih pogojev zadolževanja skoraj v celoti pre-
nese na nosilce projektov. 

V zelo nestanovitnih tržnih pogojih, ki so vladali 
v letu 2011, se je banka na mednarodnih kapital-
skih trgih zadolžila za 76 milijard EUR, pri čemer je 
bila raven stroškov in povprečna zapadlost ugo-
dna v primerjavi z letom 2010. 

Banka se je še naprej zadolževala v treh osrednjih 
valutah – evru (EUR), ameriškem dolarju (USD) in 
britanskem funtu (GBP) –, v katerih je v letu 2011 
izdala skoraj 88 odstotkov vrednostnih papirjev. 
Največ sredstev je zbrala v evrih (35 milijard EUR), 
sledila sta ameriški dolar (33 milijard USD oziro-
ma 24 milijard EUR) in britanski funt (6,8 milijarde 
GBP oziroma 7,9 milijarde EUR). V ostalih valutah 
se je banka zadolžila za 9 milijard EUR ali 12 od-
stotkov. Na prvem mestu med ostalimi valutami 
je bil avstralski dolar, sledila sta norveška krona in  
švedska krona. 

Kapital EIB in zbiranje 
sredstev
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Kapital EIB in zbiranje sredstev



Upravljanje v EIB

Ključni organi EIB

Svet guvernerjev sestavljajo ministri – običajno 
ministri, pristojni za finance –, ki jih imenuje vsaka 
od 27 držav članic. 

Določa smernice kreditne politike, potrjuje za-
ključne račune in bilanco stanja ter odloča o sode-
lovanju banke v financiranju zunaj Evropske unije 
in povečanju njenega kapitala. Imenuje tudi čla-
ne sveta direktorjev, upravnega odbora in revizij-
skega odbora. Svet guvernerjev se sestaja enkrat  
na leto.

V letu 2011 je svet guvernerjev za novega pred-
sednika EIB imenoval Wernerja Hoyerja, ki je svo-
jo novo funkcijo nastopil 1. januarja 2012. Werner  
Hoyer je tako sedmi predsednik EIB od njene usta-
novitve leta 1958. Njegov predhodnik Philippe 
Maystadt je bil predsednik EIB dva zaporedna man-
data, od leta 2000 do leta 2011. Pred tem je bil Wer-
ner Hoyer državni sekretar za evropsko politiko na 
Zunanjem ministrstvu Zvezne republike Nemčije in 
član nemškega parlamenta.

Svet direktorjev je edini pristojen za odločanje o 
odobritvi sredstev, zlasti v obliki posojil in jamstev, 
ter o zbiranju sredstev. 
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Nadzoruje pravilnost vodenja banke in zagotavlja, 
da je njeno poslovodenje skladno z določbami po-
godb in statuta ter s splošnimi usmeritvami, ki jih 
sprejmejo guvernerji. Člani sveta direktorjev so 
imenovani za pet let z možnostjo ponovnega ime-
novanja in so odgovorni izključno banki. 

V svetu direktorjev je 28 direktorjev. Vsaka drža-
va članica imenuje po enega direktorja, enega pa 
Evropska komisija. Direktorji imajo 18 namestni-
kov, kar pomeni, da si nekatere položaje deli več 
držav. Če svet direktorjev potrebuje širše strokovno 
znanje na določenih področjih, lahko povabi šest 
strokovnjakov (tri kot člane in tri kot namestnike), 

ki se kot svetovalci brez glasovalnih pravic udele-
žujejo njegovih sestankov. Svet direktorjev odloča 
z najmanj tretjinsko večino članov s pravico glaso-
vanja, ki morajo predstavljati vsaj 50 odstotkov vpi-
sanega kapitala, razen če statut ne določa drugače. 
Svet direktorjev se sestaja desetkrat na leto.

Upravni odbor je stalni kolektivni izvršilni organ 
banke. Sestavlja ga devet članov, ki delujejo pod 
vodstvom predsednika EIB in nadzorom sveta 
direktorjev. 

Upravni odbor nadzira tekoče poslovanje banke ter 
pripravlja sklepe za svet direktorjev in skrbi za nji-
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EIB se zahvaljuje nosilcem projektov in dobaviteljem za fotografije, objavljene v tem poročilu:

Vetrna elektrarna na morju Belwind, Belgija; Vlak za visoke hitrosti TGV, Francija © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA); 
Vetrna elektrarna ENBW Baltik 1, Nemčija; Bolnišnica Nova Karolinska Solna, Švedska; Podzemna železnica Porto, Portugal-
ska, foto natečaj "EIB za objektivom"; Papirnica Stora Enso, Švedska © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich, Združeno 
kraljestvo; Noor East Co. marble & granite, Egipt; Greenmeadow Stores, Združeno kraljestvo; LANXESS AG, Nemčija; Razi-
skave, razvoj in inovacije Danisco, Danska © DANISCO A/S; Knjigoveštvo Bl Aino © Geraldine Bruneels; Slikovna tehnologija 
Spectrum Dynamics, Izrael; Visokotehnološki inženiring Trelleborg, Švedska; Vlak za visoke hitrosti TAV, Italija © Ferrovie dello 
Stato Italiane S.p.A.; Most Apollo, Slovaška; Pristanišče Rotterdam, Nizozemska; Energija ENEL, Italija © ENEL; Gemasolar, Špa-
nija; Vetrna elektrarna na morju Skegness, Združeno kraljestvo, foto natečaj "EIB za objektivom"; Okolje v Kastilji in Leonu, 
Španija; Pogozdovanje in zaščita pred erozijo, Turčija; Westmetro, Finska © Lanismetro; International Building Exhibition IBA 
Hamburg, Nemčija; Moma, industrija titanovih oksidov, Mozambik; Cementarna Ohorongo, Namibija © Ohorongo.

Oblikovanje: Grafični studio EIB.

Natisnila tiskarna 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).

hovo izvajanje. Člani upravnega odbora so imeno-
vani za šest let z možnostjo ponovnega imenova-
nja in so odgovorni izključno banki. Upravni odbor 
se sestaja enkrat tedensko pod vodstvom predse-
dnika EIB. V skladu s statutom banke je predsednik 
upravnega odbora hkrati tudi predsedujoči sve-
ta direktorjev. Štiri največje delničarke – Francija, 
Nemčija, Italija in Združeno Kraljestvo – imajo stal-
ni sedež v upravnem odboru. 

Revizijski odbor je neodvisen organ, ki neposre-
dno odgovarja svetu guvernerjev. Odgovoren je 

za revizijo poročil banke in preverja, ali delovanje 
banke ustreza najboljšim praksam v bančništvu. 
Revizijski odbor sestavlja šest članov, ki jih imenuje 
svet guvernerjev za šest zaporednih proračunskih 
let brez možnosti ponovnega imenovanja. 

Vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigo-
vodstva banke. Ko svet direktorjev potrdi računo-
vodske izkaze, revizijski odbor o njih poda svoje 
mnenje. Poročila revizijskega odbora o rezultatih 
dela v preteklem letu se pošljejo svetu guvernerjev 
skupaj z letnim poročilom sveta direktorjev. 
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