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Predsednikova
uvodna beseda

L

eto 2013 je bilo za Evropsko investicijsko
banko – banko Evropske unije – zaznamovano
z izzivi. Pred letom dni sem vam sporočil, da
so nam naše delničarke, države članice EU, izkaza‑
le zaupanje s povečanjem kapitala za 10 mrd EUR.
S tem so želele EIB omogočiti, da bi v kriznih časih
odigrala proticiklično vlogo s povečanjem obse‑
ga posojil in zanesljivo prisotnostjo na trgih, kjer
komercialne banke niso več poslovale ali so po‑
slovale v bistveno manjšem obsegu. Danes vam
ponosno sporočam, da smo dane obljube izpolni‑
li. Skupina EIB je dejavnost financiranja povečala
za 37 odstotkov na 75,1 mrd EUR. Ta podatek je še
bolj navdušujoč, če pogledamo samo Evropo, kjer
smo dejavnost financiranja v primerjavi z letom
2012 povečali za 42 odstotkov na 67,1 mrd EUR.
Podporo evropskim majhnim in srednjim podje‑
tjem (MSP) smo podvojili na 21,9 mrd EUR. Naše
naložbe so pritegnile dodatnih 50 mrd EUR za
okrog 230 000 MSP in srednje velikih podjetij
(mid-caps), ki zagotavljajo 2,8 milijona delovnih
mest v Evropi. Pozornost smo usmerili na države,
ki jih je kriza najbolj prizadela, zlasti Grčijo, Ciper,
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Irsko, Portugalsko in Španijo, kjer so samo posojila
MSP dosegla skoraj 7 mrd EUR.
Čeprav so bila MSP v letu 2013 deležna kar 30 od‑
stotkov vseh naših sredstev, nismo pozabili na
ostala ključna področja: za raziskave in razvoj v
Evropi smo v skupini EIB odobrili 17,2 mrd EUR, za
strateško infrastrukturo v Evropi 15,9 mrd EUR, za
podnebne ukrepe v svetu pa 19 mrd EUR.
V letu 2013 naši običajni instrumenti niso več za‑
doščali, zato smo finančne rešitve prilagodili po‑
sebnim potrebam vsake države članice. Omeniti
velja nagrajeni instrument trgovinskega financira‑
nja, uporabljen v Grčiji in na Cipru, jamstveni sklad
za MSP v Grčiji ter inovativno državno jamstvo na
podlagi portfeljev na Portugalskem.
Začeli smo izvajati pilotno fazo pobude za projek‑
tne obveznice Evropa 2020. V tem okviru sta bila
dva projekta že deležna izboljšave kreditne kako‑
vosti, pripravljen pa je tudi niz dodatnih projek‑
tov. Evropa dobro napreduje pri razvoju trga pro‑
jektnih obveznic.

Predsednikova
uvodna beseda

Shema projektnih obveznic je le ena v vrsti inovativ‑
nih pobud, ki odraža naše tesno sodelovanje s ko‑
legi iz drugih evropskih ustanov. Evropski svet nas
je junija pozval, naj prispevamo k boju proti brez‑
poselnosti mladih. Da bi preprečili pojav izgublje‑
ne generacije dobro usposobljenih evropskih de‑
lavcev, smo zasnovali program „Veščine in delovna
mesta – vlagamo za mlade“. Začetni cilj 6 mrd EUR
smo presegli in v drugi polovici leta 2013 odobrili že
okrog 9,1 mrd EUR posojil, ki bodo mladim omogo‑
čila usposabljanje in trajne zaposlitvene priložnosti.
Naše delo v Evropi ne bi bilo popolno brez Evrop‑
skega investicijskega sklada, ki je s širokim naborom
instrumentov zagotovil 3,4 mrd EUR za podporo
MSP, podjetništvu in inovacijam. Tudi leto 2014, ko
EIF praznuje dvajseto obletnico, bo po naših predvi‑
devanjih izjemno. Banka, največja delničarka sklada,
je sklenila povečati njegov kapital za 1,5 mrd EUR,
hkrati pa bomo njegovo poslovanje razširili z novim
sedemletnim mandatom, vrednim 4 mrd EUR.

Parlamenta in Komisije. Zdaj moramo začeti razmi‑
šljati o času po krizi. V EIB pri tem vidimo izziv treh
razsežnosti: veliko naložbeno vrzel, zaostajanje
produktivnosti EU za produktivnostjo ZDA in Ja‑
ponske, ter zlasti krizo zaposlovanja. Na kratko, po‑
svetiti se moramo izzivu inovacij. EIB se bo v nasle‑
dnjih letih vse bolj osredotočala na sektorje, ki so
odločilni za evropsko konkurenčnost na svetovnih
trgih, zlasti na raziskave in razvoj.
Pri tem moramo v skupini EIB odigrati svojo vlo‑
go: pomagati moramo pri gradnji močne in konku‑
renčne Evrope v globaliziranem svetu, med drugim
z negovanjem trajnih odnosov s partnerskimi drža‑
vami v dobro naših državljanov in državljank. Pre‑
pričan sem, da vam bom čez leto dni lahko ponov‑
no sporočil: skupina EIB je izpolnila dane obljube.

Kot banka 28 držav članic EU se osredotočamo na
Evropo, podpiramo pa tudi zunanje cilje EU, pri če‑
mer z izkušnjami, pridobljenimi v EU, koristimo par‑
tnerskim državam. S posojili v vrednosti 7,7 mrd EUR
smo dokazali našo zavezanost, da financiramo infra‑
strukturo, dejavnosti MSP in podnebne projekte v
vzhodnih partnerskih državah, v Sredozemlju, Afriki,
Aziji in Latinski Ameriki. Veseli nas, da bomo v okvi‑
ru našega zunanjega posojilnega mandata, ki ima
jamstvo proračuna EU, v obdobju 2014–2020 lah‑
ko odobrili 27 mrd EUR in morda še dodatne 3 mrd
EUR.

Werner Hoyer

Med letom smo nadaljevali z zadolževanjem na
zelo konkurenčnih trgih in ohranili bonitetno oceno
AAA s stabilno napovedjo. Kakšna je naša finančno
moč, smo jasno dokazali s kar 72 mrd EUR zbranih
sredstev. Pri tem so 44 odstotkov obveznic vplačali
vlagatelji iz držav zunaj EU, kar je še dodatno utrdi‑
lo našo vlogo pri usmerjanju naložb iz držav zunaj
Evrope v Unijo.
Naj sklenem z mislijo na prihodnost. Znaki okre‑
vanja v Evropi so očitni. Leto 2014 bo za Evropo
pomembno tudi zaradi volitev ter nove sestave
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MSP za rast in delovna mesta

IDEJA

€
Mešano
financiranje
za rast

Jamstva
in listinjenje
Podpora Inštituta
EIB raziskavam

Prenos
tehnologij

Sklad poslovnih
angelov

RAZISKAVE

Mikrofinanciranje

Tehni˜na pomo˜
JASMINE

Tvegani kapital in
kapital za rast

TRG

Dostop do sredstev
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RAST

Instrument
z delitvijo
tveganja za
inovativna MSP

Posredovana
posojila za MSP

Veš˜ine
in delovna mesta:
vlagamo za mlade

Pobuda
financiranje rasti
za inovativne
mid-cape

in DELOVNA
MESTA

Majhnim in srednjim podjetjem olajšujemo dostop
do sredstev

Majhnim in srednjim
podjetjem olajšujemo dostop
do sredstev
Majhna in srednja podjetja (MSP) so ključna za sprostitev gospodarskega potenciala
in oblikovanje močnejše pokrizne Evrope. V Evropi jih je 16 milijonov oziroma 98
odstotkov vseh gospodarskih družb, zanje pa dela kar 70 odstotkov vseh zaposlenih
v zasebnem sektorju. In vendar ta pomembna gospodarska skupina zelo težko
dostopa do financiranja.

P

ostali smo vodilni v Evropi pri financiranju
MSP. V 160 državah EU, kjer je prisotna EIB,
oziroma v vseh državah EU in širitvenih dr‑
žavah, kjer je prisoten EIF, zadovoljujemo različne
potrebe majhnih in srednjih podjetij z dolžniškimi,
lastniškimi in jamstvenimi instrumenti ter instru‑
menti tveganega kapitala.
Pri posojanju se osredotočamo na razvoj inova‑
tivnih produktov in partnerstev, ki povečujejo do‑
stopnost financiranja za MSP na vseh stopnjah

razvoja. S tem skušamo izboljšati zaposlitvene pri‑
ložnosti, zlasti za evropsko mladino.
Tako EIB kot EIF sta v letu 2013 mobilizirala finanč‑
no in tehnično strokovno znanje, saj sta uspela pri‑
tegniti zasebne in javne naložbe. Skupina EIB kot
celota sodeluje z nacionalnimi in regionalnimi vla‑
dami, da bi rešitve prilagodila njihovim posebnim
potrebam. Deluje usklajeno, zato se lahko učinkovi‑
to odziva, kar pomeni, da se osredotoča na sektorje
in države, ki so najbolj potrebni pomoči.

Dostop MSP do sredstev v letu 2013 –
glavni poudarki:

za 230

z

,9

000 MSP

2,8 mio zaposlenih

EUR

21 mrd

• Rekordnih 21,9 mrd EUR ali 50 odstotkov več kot v letu
2012 za MSP, s čimer smo pritegnili več kot 50 mrd EUR za
evropsko malo gospodarstvo
• Izjemni ukrepi za večjo dostopnost financi anja za MSP:
• financi anje obratnega kapitala, ki ga zagotavlja EIB
• prvi posli trgovinskega financi anja EIB v Grčiji in na Cipru
• 9,1 mrd EUR za pobudo EIB „Veščine in delovna mesta –
vlagamo za mlade“
• EIF je za MSP namenil rekordnih 3,4 mrd EUR
• Podpora EIB za kmetijstvo
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Dejavnosti skupine EIB,

usmerjene k MSP

Zagotavljanje financiranja za evropska MSP je naša prednostna naloga.
V letu 2013 smo skoraj 30 odstotkov svojih dejavnosti usmerili v podporo okrog
230 000 MSP in srednje velikim podjetjem (mid‑caps), ki zagotavljajo približno
2,8 milijona delovnih mest.

V

sodelovanju z državami članicami EU smo za‑
snovali posebej prilagojene jamstvene she‑
me, ki prinašajo dodatno pomoč državam
z zelo omejeno likvidnostjo:
Državno jamstvo na podlagi portfeljev na Portugal‑
skem podpira prizadevanje te države, da bi spodbu‑
dila rast in zaposlovanje, zlasti naložbe MSP.
Podjetniška shema na Cipru omogoča državi in ko‑
mercialnim bankam, da posojajo MSP na podlagi
delitve tveganja, pri tem pa razvijajo rešitve, s kate‑
rimi zadovoljujejo njihove potrebe po naložbah in
obratnem kapitalu.
Podrobno smo ocenili svoja posojila MSP (2005–
2011) in ugotovili, da so odigrala ključno vlogo pri
zagotavljanju neprekinjenega toka posojil tudi med
krizo. MSP smo omogočili dostop do posojil pod
ugodnimi pogoji ter tako prispevali k rasti in zapo‑
slovanju. Ocena je pokazala, da je treba banke spod‑
buditi za posojanje bolj tveganim MSP.
Srednje velika podjetja (mid‑caps), ki ima‑
jo od 250 do 3 000 zaposlenih, so za EIB postala

pomembnejša skupina strank. Da bi spodbudili
posojila zlasti inovativnim srednje velikim podje‑
tjem, smo uvedli pobudo za srednje velika podjetja
(Mid‑Cap Initiative, MCI) in pobudo za financiranje
rasti (Growth Finance Initiative, GFI). V letu 2013 je
bilo evropskim srednje velikim podjetjem v okviru
GFI odobrenih 37 mio EUR posojil.
EIF, ki v letu 2014 proslavlja 20 let delovanja, je
v letu 2013 ostal eden od ključnih instrumentov
za usmerjanje podpore k evropskim MSP. Njegove
lastniške/mešane naložbe v višini 1,5 mrd EUR so
pritegnile dodatnih 7,1 mrd EUR, njegova jamstva
in posli listinjenja v višini 1,8 mrd EUR pa dodatnih
8,6 mrd EUR.
Banka je potrdila vlogo sklada pri spodbujanju ra‑
sti, zaposlovanja in inovacij v Evropi, saj mu je odo‑
brila povečanje vpisanega kapitala za 1,5 mrd EUR
in mu podelila mandat v višini 4 mrd EUR za doda‑
tna jamstva v naslednjih sedmih letih. S skladom
tesno sodelujemo pri pripravljanju dodatne pod‑
pore, ki jo bo celotna skupina zagotovila sektorju
MSP v Evropi.

Družinska vinska klet v osrednji
Grčiji je januarja 2013 prejela
spodbudo v obliki 150 000 EUR
vrednega posojila EIB za nakup
opreme za drugo proizvodno
linijo. Posojilo je že obrodilo
sadove – 12 novih delovnih
mest in predvidoma okrog
50-odstotno povečanje
prihodkov v primerjavi
z letom 2012.
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Majhnim in srednjim podjetjem olajšujemo dostop
do sredstev

Mikrofinanciranje

za socialno in finančno vključenost
Mikrofinanciranje se je uveljavilo kot pomemben in rastoč segment finančnega
trga EU, delno zaradi še vedno neugodnega ekonomskega okolja. Kar 91
odstotkov vseh evropskih podjetij se uvršča med mikropodjetja, ki so stalen vir
zaposlovanja in socialne vključenosti.

E

vropski mikrofinančni instrument Progress
skupaj financirata Evropska komisija in EIB. In‑
strument omogoča, da EIF za skupino nastopa
kot partner ustanov, ki z mikrofinanciranjem pod‑
pirajo evropske podjetnike in mikropodjetja, ko na‑
letijo na težave pri dostopu do tradicionalnih ban‑
čnih storitev. Leto 2013 je bilo s 26 posli v skupnem
znesku 54 mio EUR rekordno za mikrofinanciranje
v EU.

EIB je med največjimi akterji na svetovnem trgu mi‑
krofinanciranja, saj je tem dejavnostim v letu 2013
samo zunaj Evrope namenila več kot 75,5 mio EUR.

EIB je v letu 2013 prvič ponudila mikrofinanciranje
tudi v Evropi. Posojilo 60 mio EUR španski banki
MicroBank bo omogočilo izvedbo projektov mikro‑
podjetij in podjetnikov, ki pomagajo pri boju proti
visoki stopnji brezposelnosti v državi.
Po vsem svetu naj bi 1,4 milijarde ljudi živelo
v skrajni revščini in brez dostopa do osnovnih fi‑
nančnih storitev. Zunaj Evrope je mikrofinanciranje
ključno orodje za doseganje finančne vključenosti.
Finančne storitve, ki so jih omogočile naložbe EIB
v mikrofinanciranje, so dosegle 8 milijonov ljudi.

Pridelovalec zelenjave Anton je pred dvema
letoma zgradil nov rastlinjak, ki ga namerava
še razširiti in povečati pridelavo. Prek
bolgarskega ponudnika mikrofinanciranja
Mikrofond je prejel 1 150 EUR za razširitev
rastlinjaka. Glede na dodatno delo najema
sezonske delavce iz lokalne romske skupnosti,
ki jo pesti dolgotrajna brezposelnost.

V letu 2013 smo odobrili prvo mikrofinančno
posojilo v Palestini, in sicer 1 milijon USD
Arabskemu centru za kmetijski razvoj (ACAD).
Ovčerejec Nethmia Salameh je prejel 1 520 EUR.
„S tem posojilom bi rad kupil še pet ovac, s čimer
bi povečal prihodke in sinu plačeval šolanje
na univerzi.“
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EIB prvič ponuja

trgovinsko financiranje
V letu 2013 je banka odobrila dva pionirska posla trgovinskega financiranja.
S posojilom do 500 mio EUR podpira zunanjetrgovinsko poslovanje grških MSP,
ciprskim MSP pa bo v ta namen dodelila 150 mio EUR.

SABO S.A. je v okviru opisane pobude prejel
posojilo za svoje trgovinske dejavnosti pri
Eurobank in Commerzbank. Podjetje se
ukvarja z izdelavo tovarn „na ključ“ za opečne
zidne elemente in kritino. Osredotoča se na
izvoz, po meri narejene tovarne pa je prodal

E

IB se s svojo posojilno strategijo osredotoča
na dolgoročno financiranje strateških projek‑
tov, ki podpirajo politične cilje Evropske uni‑
je. Zato instrumenti kratkoročnega financiranja, ka‑
mor spada trgovinsko financiranje, doslej niso bili
del našega portfelja produktov. V izrednih časih pa
so potrebni izredni ukrepi.

in postavil že na vseh celinah sveta razen
Avstralije. Povprečna starost zaposlenih
je 27 let, s čimer podjetje SABO S.A.
podpira prizadevanja banke
za zaposlovanje mladih.

Trgovina, ki je zgodovinsko gledano sicer finančno
stabilen segment, je v krizi ranljiva, saj transakcij‑
ska in sistemska tveganja, povezana z vzpostavlja‑
njem trgovinskih tokov, ovirajo gospodarski razvoj.
Grška vlada je kot prva med državami članicami
pozvala EIB, naj deluje kot varen most med doma‑
čimi in tujimi bankami v dobro MSP iz uvozno‑izvo‑
znega sektorja.
EIB z instrumentom trgovinskega financiranja za‑
gotavlja primerna jamstva tujim bankam v korist
domačih bank, ki izdajajo akreditive. To zmanjša
breme gotovinskega zavarovanja, ki ga banke sicer
zahtevajo od MSP, in poveča dostopnost njihovih
zunanjetrgovinskih instrumentov.
Zanimanje za obstoječi instrument trgovinskega fi‑
nanciranja je velik – Ciper je druga država članica,
kjer je na voljo – banka EU pa ga prilagaja poseb‑
nim potrebam vsakega trga. Trudi se, da ne bi pov‑
zročila izkrivljanja na trgu, in udeležencem omogo‑
ča, da si s pogajanji zagotovijo prilagodljivost pri
določanju cen.
V letu 2013 je Trade & Forfaiting Review (TFR), vo‑
dilna svetovna revija za sektor trgovinskih in do‑
bavnih verig, med okrog 140 posli razglasila instru‑
ment trgovinskega financiranja EIB v Grčiji za posel
leta.
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Majhnim in srednjim podjetjem olajšujemo dostop
do sredstev

Veščine in delovna mesta –

vlagamo za mlade

Brezposelnost mladih je med največjimi izzivi Evrope. Skupina EIB skuša
prispevati k reševanju krize zaposlovanja, ki je prizadela mlade v starostni skupini
od 15 do 24 let v EU. V ta namen je junija 2013 ponudila program „Veščine in
delovna mesta – vlagamo za mlade“.

P

rogram, ki je skladen s politikami zaposlova‑
nja EU in držav članic, je posebej namenjen
ravno mladim. Osredotočen je na instrumen‑
te financiranja poklicnega usposabljanja ter mobil‑
nosti študentov in vajencev, kar naj bi omililo pro‑
blem pomanjkanja delovnih mest za mlade.

V letu 2013 smo odobrili 4,5 mrd EUR za pridobivanje
veščin in skoraj 4,6 mrd EUR za zaposlovanje mladih,
s čimer smo ciljno vrednost programa 6 mrd EUR pre‑
segli za 50 odstotkov. Nadalje je banka prednostno
odobravala kreditne linije za MSP v regijah, kjer brez‑
poselnost mladih presega 25 odstotkov.

Pridobivanje veščin smo podprli tako z velikimi ne‑
posrednimi posojili kot s posredovanimi rešitvami
financiranja:

Skupina EIB prispeva k zagotavljanju delovnih mest
za mlade z mikroposojili, posredovanimi posojili in
neposrednimi velikimi posojili:

Posojilo 200 mio EUR, posredovano prek
španske banke Santander, bo porabljeno za
ukrepe, ki podpirajo mlade pri iskanju prve
službe, za posojila mladim podjetnikom
in za financiranje potreb visokošolskega
izobraževanja.

Francoskim izobraževalnim ustanovam smo
odobrili posojilo 400 mio EUR za graditev in
prenovo 85 licejev, 14 poklicnih šol in sedmih
visokošolskih ustanov v osrednji regiji, kjer
brezposelnost dosega 28 odstotkov.
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Inovacije in znanja

Majhne javne
fundacije

Majhna zasebna
podjetja/podjetniki
Dolžniško/
lastniško
financi anje
in jamstva

Posojila EIB
za MSP

EIB

INOVACIJSKO
VOZLIŠ˜E

Inovativna srednje
velika podjetja

Pobuda za
financi anje rasti
Posojila EIB
in instrument
financi anja
na osnovi delitve
tveganja

Inovativna velika
podjetja
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Prenos tehnologij
in posojila EIB

Velike univerze/
raziskovalna
središ°a

Razvijamo inovacije in znanja
za rastoče gospodarstvo

Razvijamo inovacije in znanja
za rastoče gospodarstvo
Naložbe v inovacije so v središču pozornosti EIB, ker so gonilo zaposlovanja, orodje
za pridobivanje znanj in mehanizem za današnje reševanje jutrišnjih problemov.
Skupina EIB je pripravljena, da znatno prispeva k doseganju ciljnih 3 odstotkov BDP
do leta 2020, kolikor naj bi Evropa namenila za raziskave in inovacije ter tako ustvarila
3,7 milijona delovnih mest.

S

kupina EIB financira inovacije in razvoj ter
s tem pomembno prispeva k evropski ra‑
sti, blaginji in konkurenčnosti. Banka in sklad
uporabljata širok nabor instrumentov, s katerimi
spodbujata razvoj inovativnih projektov in skrbita
za stalen dotok sredstev iz javnega in zasebnega
sektorja.
Skupina je vzpostavila produktivna partnerstva,
pri čemer velja omeniti zlasti partnerstvo z Evrop‑
sko komisijo, iz katerega je izšel instrument

financiranja na osnovi delitve tveganja, najuspe‑
šnejši v naboru naših instrumentov za financira‑
nje inovacij. Prva faza instrumenta se je začela leta
2007, do leta 2013, ko se je zaključil, pa je presegel
vsa pričakovanja.
Partnerstva za inovacije so ključna tudi za EIF. Sklad
sklepa partnerstva z velikimi korporacijami v okvi‑
ru platforme korporativnih inovacij. K inovacijam
privablja zasebne naložbe in tako pomaga spremi‑
njati ideje v konkretne poslovne priložnosti.

Inovacije in znanja v letu 2013 – glavni
poudarki

, 2

skupina EIB

je
namenila za inovacije

EUR

17 mrd

• Prvi posli v okviru pobude za financi anje rasti (GFI) –
razvoj skupine strank iz segmenta srednje velikih podjetij
• 856 mio EUR naložb v inovativna MSP prek instrumenta
na osnovi delitve tveganja v okviru RSFF
• Priprava naslednika instrumenta RSFF v novem
večletnem finančnem o viru
• 111 mio EUR za prenos tehnologij v okviru devetih
poslov
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Skupina EIB –

inovacijsko vozlišče
Zasebni sektor zaradi krize ni več pripravljen vlagati v zagonska podjetja in
inovativne podjetnike. V obdobju varčevalnih ukrepov je treba to praznino
premostiti, zato EIB ponuja dodatno pomoč pri financiranju raziskav, razvoja in
inovacij (RRI) v akademskih ustanovah in zasebnem sektorju, pri tem pa
spodbuja medsebojno izmenjavo znanj.

K

orporativne inovacije – EIB je Renaultu od
leta 2009 posodila skoraj 1 mrd EUR. Vlaganja
usmerjamo v raziskave in razvoj električnih
avtomobilov in konvencionalnih pogonov. Posojilo
v znesku 400 mio EUR smo namenili za raziskave in
razvoj nove generacije učinkovitih, cenovno dosto‑
pnih in okolju prijaznih avtomobilov.

Raziskovalna središča delujejo za skupno dobro –
V letu 2008 smo podpisali pogodbo v vrednosti
50 mio EUR za izgradnjo kliničnega raziskovalne‑
ga središča v Paviji, ki razvija zdravljenja posebnih
oblik raka z zahtevnimi in inovativnimi jedrskimi
aplikacijami. Načrtujemo novo posojilo za financi‑
ranje razvoja in optimizacije načrtov za zdravljenje
raka kot tudi temeljnih raziskovalnih dejavnosti na
področju radiobiologije.

14
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Financiranje tehnoloških prebojev – EIF je name‑
nil 15 mio EUR za GO CAPITAL Amorçage, francoski
medregijski sklad za prenos tehnologij, ki poma‑
ga ustanavljati visokotehnološka podjetja. Nalož‑
ba podpira podjetniški ekosistem v zahodni regiji
Francije.
Naše inovacijsko vozlišče podpira tudi evropsko
digitalno gospodarstvo – Tudi v letu 2013 smo
podpirali spletne informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT), ki spodbujajo tehnološke ino‑
vacije. Za posojila telekomunikacijskemu sektor‑
ju smo podpisali pogodbe v vrednosti 3 mrd EUR.
Zavezali smo se, da bomo s 36 mio EUR financirali
širokopasovno omrežje zelo visokih hitrosti v regi‑
ji Haute‑Savoie v francoskih Alpah. Projekt podpira
cilj, ki si ga je zadala Francija, namreč da bo do leta
2020 povezala 70 odstotkov prebivalstva s široko‑
pasovnim omrežjem visoke hitrosti.

Razvijamo inovacije in znanja
za rastoče gospodarstvo

Finančne rešitve za

inovativna zagonska podjetja
V letu 2013 je skupina EIB s svojimi proticikličnimi dejavnostmi spodbujala
inovativna zagonska podjetja, ki so katalizatorji rasti in zaposlovanja. EIF –
v skupini je specialist za prevzemanje tveganj, povezanih z MSP, s čimer olajša
njihovo financiranje – je s številnimi pobudami podprl majhna podjetja na vseh
stopnjah razvoja.

V

eliko dela, ki ga opravijo univerze in razisko‑
valna središča, bi se lahko razvilo v konkretne
poslovne ideje, slednje pa bi lahko pripeljale
do ustanavljanja majhnih podjetij. Vendar pogosto
prevlada mnenje, da so raziskave „preveč tvegane“,
da bi jih prenesli iz laboratorija in bi jih financira‑
li klasični vlagatelji. Prenos tehnologij pretvori re‑
zultate RRI v tržljive proizvode in storitve, vključno
z ustanavljanjem zagonskih podjetij ali podjetij, ki
nastanejo z izločitvijo iz univerze.

V letu 2013 je EIF v okviru osmih poslov vložil
111 mio EUR v spodbujanje prenosa tehnologij, pri
čemer je bila na trgu opazna precejšnja rast.
EIF k podpori inovacijam in podjetništvu prite‑
guje tudi tvegani kapital in kapital za rast. V letu
2013 je že tretje leto zapored dosegel rekordno

raven zbranih sredstev: za 68 skladov semenske‑
ga in tveganega kapitala ter kapitala za rast je
namenil 1,5 mrd EUR (2012: 1,3 mrd EUR, 2011:
1,2 mrd EUR). EIF se osredotoča na izbrane sektorje,
pri tem pa svoje dejavnosti na področju tvegane‑
ga kapitala prilagaja potrebam vsake države. V letu
2013 je izvedel prve naložbe v sklada skladov
Dutch Venture Initiative in Baltic Innovation Fund.
Tudi mehanizem za hitro rastoča in inovativna MSP
(High Growth and Innovative SME Facility, GIF), ki
je del Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost Evropske unije, upravlja pa ga EIF, je
v letu 2013 zagotovil tvegani kapital za inovativ‑
na MSP v zgodnjih in širitvenih stopnjah. Do da‑
nes je okvirni program podprl več kot 275 000 MSP
v 17 državah.
Precejšnje znanje in izkušnje smo pridobili tudi
v sektorjih bioznanosti, čistih tehnologij in IKT.
Evropski angelski sklad v Nemčiji je v manj kot
dveh letih poslovanja in tri leta pred rokom razdelil
skoraj vseh 70 mio EUR, znesek pa bo v letu 2014
še povečan. Decembra 2013 je bil evropski angel‑
ski sklad ustanovljen še v dveh državah (Španiji
in Avstriji).

2013
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Delimo tveganje za

uspeh inovacij

Banka je v zadnjem desetletju odigrala eno najvidnejših vlog kot katalizator pri
financiranju inovacij. Delamo z nosilci projektov, bankami in finančnimi partnerji,
zato lahko prevzamemo del tveganja, ki je neločljivo povezano z inovativnimi
projekti. Od tega imajo korist evropska inovativna podjetja – velika, srednje velika
(mid‑cap) ter majhna in srednja (MSP).

S

klad za financiranje na osnovi delitve tveganja
(RSFF), ki sta ga ustanovili EIB in Evropska ko‑
misija v letu 2007, je namenjen spodbujanju
naložb v bolj tvegane dolgoročnejše raziskave, ra‑
zvoj in inovacije. Mehanizem je v letu 2013 zaklju‑
čil svoje prvo obdobje, v katerem je z 11,3 mrd EUR
financiral 114 projektov RRI. Ocenjujemo, da je za
evropske inovacije pritegnil dodatnih 37,2 mrd EUR
zasebnih naložb. Oblikuje se sklad, ki bo v obdobju
2014–2020 nasledil RSFF, njegov proračun pa bo
verjetno znašal okrog 2,5 mrd EUR.

EIB je v letu 2013 danski družbi H. Lundbeck
odobrila posojilo v znesku 150 mio EUR
za razvoj inovativnih zdravil za bolezni
osrednjega živčnega sistema. Naložba v okviru
RSFF bo pomagala ohranjati in ustvarjati
zaposlitvene priložnosti v sektorju RRI ter bo
okrepila konkurenčnost tega srednje velikega
evropskega podjetja.

EIB je v letu 2013 ustanovila pobudo za financira‑
nje rasti (GFI), s katero inovativnim evropskim sre‑
dnje velikim podjetjem ponuja vrsto po meri nare‑
jenih finančnih rešitev, od neposrednih dolžniških
do navideznih lastniških in mešanih instrumentov.
EIB bo namenila od 7,5 mio EUR do 25 mio EUR za
financiranje do 50 odstotkov podjetniških naložb
v RRI v Evropi. Pobuda GFI je v okviru sklada RSFF
prejela začetni kapital v višini 150 mio EUR.

Belgijska družba EVS Broadcast Equipment SA
je prejela posojilo 12 mio EUR za ambiciozen
program RRI, ki bo spodbudil konkurenčnost
družbe ter zagotovil delovna mesta stotinam
zdajšnjih in bodočih inženirjev.

16
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Razvijamo inovacije in znanja
za rastoče gospodarstvo

Tvegano financiranje

za podporo inovativnim MSP
Drug vidik sklada na osnovi delitve tveganja (RSFF) je spodbujanje inovacij na
trgu MSP. Instrument na osnovi delitve tveganja je v letu 2013 pridobil dodaten
zagon kot uspešno orodje, ki podpira financiranje inovativnih MSP in srednje
velikih podjetij (mid‑cap) manjše velikosti.

I

nstrument na osnovi delitve tveganja (Risk Sha‑
ring Facility, RSI) upravlja EIF, financira pa se
v okviru sklada RSFF. Bankam in lizinškim druž‑
bam ponuja jamstva in posredna jamstva ter jih
tako spodbuja, da inovativnim podjetjem pod ugo‑
dnimi pogoji odobrijo dodatna posojila in zakupe.
EIF pokrije do 50 odstotkov izgube, ki bi nastala pri
posojilu inovativnemu MSP, s tem pa finančne po‑
srednike spodbuja, da prevzamejo dodatno tvega‑
nje in prispevajo k rezultatom RRI.

Trotter Holding International, inovativno
nizozemsko MSP, se ukvarja z industrijskimi
panoji na trgu mobilnega zunanjega
oglaševanja. Banka ABN Amro mu je odobrila
posojilo za obratni kapital s 50-odstotnim
jamstvom EIF v okviru RSI, kar mu je
omogočilo širitev na nove trge.

RSI je od ustanovitve leta 2012 v 25 finančnih po‑
slih izdal jamstva v skupnem znesku 1,2 mrd EUR
(856 mio EUR samo v letu 2013) v 14 državah člani‑
cah in predpristopnih državah.
RSI je v letu 2013 razširil delovanje še na dodatnih
pet držav: Nemčijo, Poljsko, Portugalsko, Švedsko
in Turčijo.
Od pomembnejših poslov v letu 2013 velja ome‑
niti sporazum o jamstvu za inovativna podjetja, ki
smo ga sklenili na Portugalskem in z njim potrdili
svojo odločenost, da podpremo gospodarski ra‑
zvoj te države. Banka Banco Português de Investi‑
mento (BPI) je z EIF podpisala sporazum v vredno‑
sti 160 mio EUR.

Zeta Biopharma je avstrijska družba
z 237 zaposlenimi, ki gradi raziskovalno‑razvojne
obrate za velike farmacevtske družbe. UniCredit
Bank Austria ji je odobrila posojilo v višini
2,5 mio EUR z jamstvom RSI, s čimer bo družba
pokrila velike potrebe po obratnem kapitalu, ki
jih ima v dolgem obdobju od projektiranja do
izgradnje obrata.

2013
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Strateška infrastruktura
za kohezivno rast
Moderna pristaniška
infrastruktura

U˜inko vita in ˜ista
energija

Varna letališ˜a
Železniški
koridorji

Konkuren˜na osk rba
z energijo
U˜inko vita
elektri˜na
omrežja

Izboljšujemo
gospodarske obete
in približujemo regije

Varen cestni
promet
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Regionalna
razvojna
infrastruktura

Trajnostna
mestna
infrastruktura

Gradimo
strateško infrastrukturo

Gradimo strateško
infrastrukturo
Učinkovita energetska omrežja, razvite prometne povezave, najnaprednejša
informacijska tehnologija in hitro delujoča mestna infrastruktura so temeljna
podpora, ki je nujna za izpolnjevanje današnjih gospodarskih, družbenih in okoljskih
potreb. EU bo v obdobju 2014–2020 samo za prometno infrastrukturo potrojila
sredstva na 26 mrd EUR. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju financiranja
infrastrukture lahko EIB iz teh sredstev iztisne največ.

M

ed finančno krizo so bili nekateri infrastruk‑
turni projekti zaradi omejenih nacional‑
nih proračunov postavljeni na stranski tir,
ne glede na njihovo strateško pomembnost. EIB je
v letu 2013 ne samo financirala velike projekte, pač
pa je s svojo pobudo za projektne obveznice tudi
stimulirala naložbeni tok nazaj v ta ključni sektor.
Infrastrukturne dejavnosti EIB v Evropi so eden
od ključnih elementov našega prispevka k so‑
cialni koheziji med 28 državami članicami EU.

Z infrastrukturnimi naložbami zunaj EU pa poma‑
gamo posodabljati gospodarstva in omogočiti ra‑
zvojne priložnosti.
Banka za infrastrukturne projekte ponuja veliko več
kot le financiranje. Tehnično svetovanje in druge
svetovalne storitve so pomemben del naše ponud‑
be, saj zagotavljajo trajnostni razvoj infrastrukture.
V EU s pobudo JASPERS povečujemo učinek struk‑
turnih skladov EU, kjer so najbolj potrebni.

Strateška infrastruktura v letu 2013 –
glavni poudarki

, 9

za podporo strateški

infrastrukturi v Evropi

EUR

15 mrd

• 6,4 mrd EUR za strateške projekte v prometnem sektorju
v Evropi
• 5,2 mrd EUR za strateške projekte v energetskem sektor‑
ju v Evropi
• 4,2 mrd EUR za projekte prenov in izboljšav v mestih
• Prenovljena merila za posojila energetskemu sektorju
• Uvedba dosledne politike glede fosilnih goriv
• Podpis prvih dveh izdaj projektnih obveznic EIB
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Promet,

ki pelje k uspehu
Oktobra 2013 je bila v EU objavljena prenovljena politika prometne
infrastrukture, ki bo z učinkovitimi povezavami podprla rast in uspeh evropskega
gospodarstva.

Č
		

ist in varen promet – Pri financiranju prometa
smo si kot cilj zastavili oprijemljive koristi za
podjetja, državljane in tudi podnebje.

V letu 2013 je EIB v Evropi zagotovila:

5,3 mrd EUR za varno cestno infrastrukturo
3,6 mrd EUR za železniške projekte
2,9 mrd EUR za projekte mestnega prometa
212 mio EUR za pomorsko infrastrukturo
511 mio EUR za projekte zračnega prometa

JASPERS (pobuda skupne pomoči pri podpori
projektov v evropskih regijah) je v letu 2013 sve‑
toval pri pripravi projektov 14 državam članicam
in trem širitvenim državam, ki so tako izboljša‑
le črpanje strukturnih in kohezijskih skladov EU.
Vloga JASPERS‑a pri izgradnji zmogljivosti je bila
okrepljena v marcu 2013, ko je bila v Bruslju ura‑
dno predstavljena povezovalna platforma. Sle‑
dnja dopolnjuje JASPERS‑ovo svetovalno funkcijo
pri projektih, saj omogoča horizontalno reševa‑
nje problemov pri pripravi projektov ter krepi iz‑
menjavo znanja, najboljše prakse in izkušenj med
deležniki.
Od ustanovitve leta 2006 je bilo odobrenih 310 ve‑
likih projektov, pri katerih je sodeloval JASPERS, kar
predstavlja naložbe v višini skoraj 56,4 mrd EUR, od
tega 17,4 mrd EUR samo v letu 2013.

V letu 2013 je banka
podpisala tretje
posojilo od leta 1996
za litvansko železnico
v državni lasti, Lietuvos
Geležinkeliai (LG). EIB
podpira izgradnjo
vseevropskih omrežij,
s svojimi naložbami pa
obenem krepi varnost
in učinkovitost ter
zmanjšuje izpuste.
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Gradimo
strateško infrastrukturo

Nova energija za

trajnostno gospodarstvo
EIB je med vodilnimi pri financiranju energetike v Evropi, pomembno vlogo pri
spodbujanju varne, konkurenčne in trajnostne energije pa ima tudi v svetu.

V

letu 2013 smo podpisali posojilne pogodbe
v vrednosti 5,2 mrd EUR za projekte v Evropi,
ki spodbujajo konkurenčno in varno oskrbo
z energijo.
EIB je poljski Elektrocieplownia
Stalowa Wola odobrila posojilo
140 mio EUR za gradnjo sodobne
elektrarne s plinskimi turbinami
s kombiniranim ciklom, kar
bo izboljšalo notranjo oskrbo
z električno energijo in povečalo
konkurenco na domačem trgu
z električno energijo.

Med dejavnostmi banke v energetskem sektorju
v letu 2013 velja posebej poudariti prenovljena me‑
rila za posojanje energetskemu sektorju, sprejeta po
obsežnem javnem posvetovanju. Osredotočali se
bomo na financiranje energetske učinkovitosti, ob‑
novljive energije, energetskih omrežij ter raziskav in
inovacij na teh področjih. Nova merila vključujejo po‑
enostavljene smernice za posojila projektom ener‑
getske učinkovitosti, kar naj bi olajšalo sofinanciranje
nacionalnih programov energetske učinkovitosti.
Uvedli smo nov standard izpustov (Emissions Per‑
formance Standard, EPS), ki ga bomo uporabljali za
vse projekte proizvodnje iz fosilnih goriv. Z njim naj
bi izločili naložbe, pri katerih izpusti CO2 presegajo
prag, določen na ravni EU in nacionalni ravni. Plin
naj bi ostal prehodno gorivo na poti v nizkoogljični
energetski sistem, standard EPS pa bo zagotovil, da
bo posojanje omejeno na projekte, ki pozitivno pri‑
spevajo h gospodarski rasti EU in so skladni s pod‑
nebno politiko EU.

EIB je maja podpisala prvo posojilno
pogodbo z Republiko Nepal, s katero
namenja 55 mio EUR za gradnjo in
obratovanje hidroelektrarne Tanahu. Slednja
bo zagotavljala čisto in zanesljivo oskrbo
z električno energijo v državi, ki jo pesti
akutno pomanjkanje električne energije.
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Sodelovanje

za uspeh – projektne obveznice
Pobuda za projektne obveznice Evropa 2020 je skupen program Evropske
komisije in EIB, ki je zaživel lani. Na kapitalskem trgu spodbuja financiranje naložb
v infrastrukturo v prometnem in energetskem sektorju ter sektorju informacijske
in komunikacijske tehnologije.

V Združenem kraljestvu je morska prenosna povezava Greater Gabbard postala
prvi infrastrukturni projekt, ki je bil deležen koristi pobude za izboljšanje kreditne
sposobnosti s projektno obveznico. V podporo projektu so bile izdane obveznice
v skupni vrednosti 305 mio GBP, EIB pa je v podporo posojilu zagotovila jamstvo
v višini 45,8 mio GBP.

K

omisija meni, da bi naložbe Evropske unije
v infrastrukturo, ki so potrebne za izpolnitev
ciljev Evropa 2020 v teh sektorjih, lahko zna‑
šale celo 2 bilijona EUR. Pobuda za projektne obve‑
znice je namenjena pomoči upravičenim nosilcem
infrastrukturnih projektov, običajno javno‑zaseb‑
nim partnerstvom, pri pridobivanju zasebnih sred‑
stev od institucionalnih vlagateljev, kot so zavaro‑
valnice in pokojninski skladi.
V letu 2013 se je začelo izvajanje pilotne faze, v ka‑
teri je bila preskušena zasnova projektnih obveznic.
Primerni projekti bi morali izpolnjevati vse pogoje
za začetek financiranja pred koncem leta 2016.
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Preskusna faza je financirana z 230 mio EUR pro‑
računskih sredstev iz naslova neporabljenih pro‑
računskih postavk za obstoječe programe. To bi
moralo EIB omogočiti, da v vseh treh sektorjih za‑
gotovi financiranje infrastrukturnih projektov
v vrednosti več kot 4 mrd EUR. Prva dva projekta,
financirana s projektnimi obveznicami v Španiji in
Združenem kraljestvu, sta dokazala ne samo tržno
sposobnost, pač pa tudi koristi od vključenosti EIB
v določanje cene in izvedbo velikih projektov.

Gradimo
strateško infrastrukturo

Pametna mesta –

naš naravni življenjski prostor
Okrog 53 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v mestnih območjih, v EU pa ta
delež znaša kar 75 odstotkov. Do leta 2030 bi lahko v mnogih državah po vsem
svetu v mestih živelo že več kot 90 odstotkov prebivalstva. Mesta, naš novi naravni
življenjski prostor, morajo postati pametnejša, da bi lahko sprejela ta pritok.

J

ESSICA, skupna evropska podpora za trajno‑
stne naložbe v mestna območja, združuje iz‑
kušnje in znanje ter finančno moč Evropske ko‑
misije, EIB in Razvojne banke Sveta Evrope. JESSICA
s skladi za razvoj mest pomaga oblastem, da upo‑
rabijo sredstva strukturnih skladov EU tako, da po‑
stanejo dobičkonosna. V okviru instrumenta JESSICA
je bilo do konca leta 2013 ustanovljenih skupaj 18
holdinških skladov v vrednosti 1,76 mrd EUR. Poleg
tega je bilo ustanovljenih še 42 skladov za razvoj
mest s sredstvi v višini 1,56 mrd EUR in naročenih
82 ocenjevalnih študij.

EIB je v letu 2013 vložila 4,2 mrd EUR
v projekte razvoja in izboljšav v mestih ter
zdravstvene projekte. Banka je v zadnjem letu
pomagala financirati izgradnjo oz. posodobitev:

7 projektov podzemne

2 projektov lahke

železnice,

železnice,

2 projektov mestnih

4 mestnih cestnih

železnic,

omrežij.

5 tramvajskih projektov,

V Združenem kraljestvu je bil v okviru JESSICE
ustanovljen sklad North West Evergreen Fund.
Ta sklad za mestni razvoj se osredotoča na
sanacijo degradiranih območij, ustvarjanje novih
koristnih površin in obnavljanje neuporabljenih
koristnih površin, pri čemer naj bi nastala tudi
nova delovna mesta.

Junija smo podprli izgradnjo dostopnih
stanovanjskih enot v skupnostih po vsej
podsaharski Afriki, kjer smo specializirani
ustanovi za financiranje gradenj Shelter
Afrique odobrili posojilo 15 mio EUR.
Finančna ustanova bo s podporo EIB ponujala
posojila lokalnim gradbenim podjetjem za
gradnjo upravičenih, cenovno dostopnih
stanovanjskih sosesk s čisto vodo, kanalizacijo,
elektriko in cestami.
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S trajnostnim delovanjem
ščitimo naše podnebje

S trajnostnim delovanjem
ščitimo naše podnebje
Znanost, ki potrjuje podnebne spremembe, je nedvoumna – pogostejše naravne
katastrofe, višje temperature in dviganje morske gladine so samo nekateri od
pokazateljev. Vsi prinašajo precejšnje tveganje za gospodarski razvoj, pri čemer je
najbolj prizadeta oskrba s hrano in vodo. EIB je med vodilnimi pri financiranju
podnebnih ukrepov, podpiranju nizkoogljične in na podnebne spremembe
prilagojene svetovne rasti ter kataliziranju sredstev v naložbe za podnebne ukrepe.

L

eto 2013 je bilo leto velikega napredka EIB
pri dejavnostih s področja podnebnih ukre‑
pov. Slednji so pomenili 27 odstotkov naše‑
ga skupnega posojilnega portfelja, kar še potrjuje
naše prepričanje, da moramo na podnebne ukrepe
gledati skozi ekonomsko in družbeno prizmo, saj
s tem lažje zagotavljamo trajnostno rast in trajno
zaposlenost.

Izdali smo podnebno izjavo EIB, v kateri opisujemo
naše cilje in pristope k podnebnim ukrepom. Poleg
tega smo v prenovljeni izdaji našega okoljskega in
socialnega priročnika ponovno izrazili odločenost,
da v vse projekte, ki jih financira EIB, vključimo
okoljske in socialne vidike, od česar bodo imeli ko‑
rist ljudje, planet in gospodarstvo.

Podnebni ukrepi v letu 2013 – glavni
poudarki

EUR

19mrd
v podporo podnebnim

ukrepom po vsem svetu

• Projekti podnebnih ukrepov so znašali 27 odstotkov
posojilnega portfelja EIB
• 214 mio EUR za inovativno financi anje podnebnih ukre‑
pov prek sedmih podnebnih skladov
• Rekordna izdaja obveznic podnebne ozaveščenosti –
1,4 mrd EUR do konca leta
• Uvedba podnebne izjave EIB
• Prenovljena izdaja okoljskega in socialnega priročnika EIB
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Vključevanje

podnebnih vidikov v vse dejavnosti
EIB pri oceni vsakega projekta, ki se poteguje za njena sredstva, upošteva tako
okoljske kot socialne vidike. Pri oceni posledic projekta in zmanjševanju tveganj
uporablja deset okoljskih in socialnih standardov. Ti našim strankam omogočajo
večjo učinkovitost z uvedbo dobre okoljske in socialne prakse, preglednosti in
odgovornosti.

E

IB je edina mednarodna finančna ustano‑
va, ki je vzpostavila takšna okoljska in soci‑
alna merila. V nekaterih primerih naši stan‑
dardi presegajo tiste iz ustreznih direktiv EU,
vključno s standardi o biotski raznovrstnosti. S pre‑
novo okoljskega in socialnega priročnika je banka
dodatno pojasnila svoj odnos do človekovih pravic
in delovnih standardov.
Pri merjenju svojega ogljičnega odtisa ocenimo in
poročamo o vrednostih izpustov toplogrednih pli‑
nov v okviru projektov, kjer se pričakujejo znatni
izpusti, tj. kjer izpusti presegajo enega ali oba od
spodnjih pragov:
· absolutni izpusti (dejanski izpusti projekta)
> 100 000 ton ekvivalenta CO2 na leto za standar‑
dno leto delovanja projekta;

in/ali
· relativni izpusti (ocenjena povečanja ali zmanj‑
šanja izpustov glede na predvideno drugo mo‑
žnost) > 20 000 ton ekvivalenta CO2 na leto.

Za podnebje je velikega pomena zaščita
narave ter prostoživečih živali in rastlin.
V letu 2013 smo podpisali posojilno pogodbo
v vrednosti 72,24 mio USD za jordansko
vetrno elektrarno Tafila, ki bo umeščena na
vzhodnoafriški selitveni poti ptic. Naši okoljski
strokovnjaki so sodelovali z nosilcem projekta
pri programu spremljanja, namenjenega
prilagoditvi delovanja vetrne elektrarne zaradi
zaščite ptic selivk.

V središču našega pristopa na podlagi ogljičnega
odtisa so absolutni izpusti vsakega projekta. Oce‑
njujemo in poročamo vrednosti zmanjšanj in po‑
večanj izpustov, ki so sicer pomemben pokazatelj
izpustov v primerjavi z drugimi tehnologijami ali
projekti, a vseeno menimo, da so temeljni element
absolutni izpusti projekta, saj pravzaprav ravno ti
vplivajo na naše podnebje. O rezultatih merjenja
ogljičnega odtisa EIB v letu 2013 poročamo v traj‑
nostnem poročilu za leto 2013.

EIB podpira podnebne ukrepe s pozitivnimi socialnimi izidi, ki še krepijo
njihov učinek. Projekt za ureditev vodne in sanitarne infrastrukture
v Nikaragvi je prejel posojilo EIB v višini 60 mio EUR, kar bo pomagalo
zmanjšati onesnaženost in izboljšati kakovost vode, s katero se
oskrbuje prebivalstvo.
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Blažitev

degradacije v prihodnosti
V samem središču odziva na podnebne spremembe je potreba po zmanjšanju
izpustov. Brez blažilnih ukrepov se bodo svetovne temperature v tem stoletju
povečale kar za 6,4 °C. Da bi projekti blažilnih ukrepov uspevali, potrebujejo
spodbudo – pogosto politično ali finančno – in inovacije.

E

IB se odziva na vse te zahteve. Kot banka EU
podpiramo politiko EU, ki daje prednost pro‑
jektom za blažitev podnebnih sprememb
pred manj trajnostnimi alternativami ter kot kata‑
lizator trajnostnega financiranja spodbujamo ka‑
pitalski tok v takšne projekte. Kot ena od vodilnih
ustanov na svetu na področju finančnih inovacij pa
spodbujamo tudi razvoj vrhunske tehnologije, ki
zagotavlja napredek pri blažilnih ukrepih.
V letu 2013 smo projektom za blažitev podnebnih
sprememb namenili 17,8 mrd EUR.

Francoski Metz je oktobra slovesno odprl
Mettis, mrežo avtobusnih prog in izjemno
varčnih avtobusov, za katero je od EIB prejel
posojilo 80 mio EUR. Z novimi avtobusi se
bodo izpusti CO2 v povprečju zmanjšali

Blažitev podnebnih sprememb
17,8 mrd EUR

za 1,53 tone na običajen delovni dan
oz. za 374 ton na leto.

S posojilom 450 mio EUR smo pomagali
tudi nemški vetrni elektrarni na morju
Butendiek. Ambiciozni projekt, ki je vreden
1,4 mrd EUR, bo imel 80 turbin in proizvodno






Obnovljiva energija 6,4
Energetska učinkovitost 2,2
RRI 2,5
Trajnostni promet 6,2
Drugo 0,5

zmogljivost 288 MW. Projekt je bil za nas
priložnost, da v sektorju obnovljive energije
podpremo tehnologijo, ki se šele uveljavlja,
ter pomagamo EU in Nemčiji doseči cilje na
področju obnovljive energije.
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Prilagajanje in

odpornost

Podnebne spremembe naj bi imele velike posledice, ki bodo vplivale na številne
gospodarske sektorje. Nekatere posledice lahko zmanjšamo z blažilnimi ukrepi,
nekaterim podnebnim spremembam pa se ne moremo več izogniti. Zaradi tega
je prilagajanje bistven element podnebnih ukrepov.

E

na glavnih značilnosti strategije za prilagaja‑
nje, ki jo je EU sprejela aprila 2013, je usklaje‑
no delovanje in izmenjava informacij med dr‑
žavami članicami. Na podlagi svojega svetovnega
pogleda na podnebne spremembe v EIB zagovarja‑
mo ravno ta pristop. V letu 2013 so bila naša posoji‑
la za prilagajanje v znamenju dolgoročne strategije
s tega področja: izbirali smo velike projekte, katerih
pozitivni učinki bi se morali nadaljevati tudi po iz‑
teku našega financiranja.
V letu 2013 smo projektom za prilagajanje na pod‑
nebne spremembe namenili 1,2 mrd EUR.

Kot banka EU smo odobrili posojilo
450 mio EUR za enega največjih okoljskih
projektov v Nemčiji, namreč sanacijo reke
Emscher v Severnem Porenju‑Vestfaliji.
S posojilom sofinanciramo naložbeni program
zadruge Emschergenossenschaft za obdobje
2014–2016 in tako pomagamo sanirati naravni
habitat, ki je degradiran zaradi dolgoletnega
obratovanja težke industrije. Projekt pozitivno
vpliva na zaposlenost, saj ohranja 3 700
delovnih mest v regiji.

Decembra smo potrdili drugo posojilo
v znesku 150 mio EUR za sanacijo gozda,
pogozdovanje in obvladovanje erozije
v Turčiji. Projekt ima okoljsko vrednost,
poleg tega pa je pri pogozdovanju dobilo
delo 6 500 ljudi z vasi. Z obnovo gozdov bo
tudi lažje zadovoljiti energetske potrebe na
območjih, kjer je lesno gorivo iz državnih
gozdov glavni vir energije.
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Inovativno

financiranje za podnebje
EIB poleg bolj tradicionalnih produktov financiranja ponuja številne inovativne
instrumente financiranja za podnebje v povezavi s tehničnim in finančnim
svetovanjem.

B

anka je v letu 2013 podprla sedem dolžni‑
ških in lastniških skladov na področju podne‑
bja s skupnim obsegom naložb 214 mio EUR.
Poleg tega smo nadaljevali z upravljanjem drugih
zelo strateških skladov in pobud, vključno z uspe‑
šnim GEEREF, ki zagotavlja svetovni tvegani kapital
prek zasebnih naložb za projekte energetske učin‑
kovitosti in obnovljive energije v državah v razvo‑
ju in državah, katerih gospodarstvo je v prehodu.
GEEREF bo v letu 2014 s prvim vložkom zasebnega
kapitala stopil v novo razvojno fazo.

odražal v naših naložbah v podnebno financiranje,
pri katerih so bili ključni upravičenci skladi s podro‑
čja gozdov in biotske raznovrstnosti.
Partnerstva so zelo pomembna za spodbujanje
inovacij v podnebnem financiranju. Pri vrsti pod‑
nebnih mehanizmov sodelujemo z Evropsko ko‑
misijo, partnerstva pa razvijamo tudi s sorodnimi
finančnimi ustanovami, npr. Programom Združenih
narodov za okolje (UNEP), in tako prispevamo k po‑
budi Trajnostna energija za vse (Sustainable Energy
for All, SE4All).

EIB je v letu 2013 naredila prvi korak na podro‑
čju posojanja za trajnostno kmetijstvo. Trend se je

Naš prvi vložek v sklad za zmanjševanje emisij zaradi
krčenja in degradacije gozdov REDD+ (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
je znašal 15 mio EUR. Tržno naravnani mehanizem,
ki ga podpira OZN, je namenjen varstvu gozdov
in podpori vloge, ki jo imajo gozdovi v strategijah
za zmanjšanje učinkov na podnebje, s tem da
monetizira vrednost njihovega ohranjanja. Sklad
Althelia bo vlagal v okrog 20 projektov po vsem
svetu s posebnim poudarkom na Afriki in Latinski
Ameriki.
Banka je odobrila tudi majhno (6 mio USD),
a pomembno naložbo v sklad biotske raznovrstnosti
EcoEnterprises II. Sklad zagotavlja mešano
(mezzanine) in kapitalsko financiranje podjetjem,
ki s trajnostno rabo naravnih virov koristijo biotski
raznovrstnosti. Osredotočal se bo na Latinsko
Ameriko, kjer so z vidika biotske raznovrstnosti
nekatere najbogatejše regije na svetu.
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Pospešujemo rast znotraj
in zunaj EU
EIB deluje v okrog 160 državah po vsem svetu.
Med krizo je bila EIB še zlasti pozorna, da je z večjim obsegom posojanja posebej
podprla tiste od 28 držav članic in regije v EU, ki so imele omejen dostop do
kapitalskih trgov. To nam je neposredno omogočil večji posojilni mandat,
ki so nam ga podelile naše guvernerke, države članice. Posojanje zunaj
EU v obliki dolgoročnih naložb podpira prispevek EIB k zunanjim
prioritetam EU. Osredotočamo se na razvoj lokalnega zasebnega
sektorja, socialne in ekonomske infrastrukture ter blažitev
podnebnih sprememb in podporo neposrednim tujim
naložbam.

EU
64 mrd EUR posojil
Rast in zaposlovanje – mladim v Evropi
financiramo pridobivanje veščin za
prihodnost
Države EFTE in širitvene države
3,1 mrd EUR posojil
Velika naložba EIB postane stvarnost
z odprtjem bosporskega predora
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Pospešujemo rast znotraj
in zunaj EU

ENCA (vzhodne sosede in Osrednja Azija)
in Rusija

ALA (Azija in Latinska Amerika)

1,8 mrd EUR posojil

V letu 2012 podpisana pogodba z Nepalom
o prihodnji dejavnosti EIB; v letu 2013
odobreno prvo posojilo Nepalu za
trajnostno energijo

Konferenca držav vzhodnega partnerstva,
ki jo je soorganizirala EIB za razpravo
o političnih in poslovnih povezavah z EU

FEMIP (Sredozemlje)
583 mio EUR posojil
Trajna podpora razvoju zasebnega sektorja
v Sredozemlju med politično krizo

1,2 mrd EUR posojil

AKP (afriške, karibske in pacifiške
države), ČDO (čezmorske države in
ozemlja) in Južnoafriška republika
988 mio EUR posojil
50. obletnica delovanja EIB v AKP
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S svojo finančno močjo
omogočamo posle
EIB je največja večstranska izdajateljica in posojilodajalka na svetu. V letu 2013 smo
na mednarodnih kapitalskih trgih zbrali 72 milijard EUR. Svojo finančno moč
uporabljamo za zadolževanje po izjemno ugodnih obrestnih merah, te koristi pa
prenašamo na ekonomsko upravičene projekte, ki prispevajo k doseganju političnih
ciljev EU.

D

elničarke EIB so države članice EU, ki jih je
28. Vsaka vpiše delež kapitala banke, ki je so‑
razmeren njeni gospodarski teži ob pristopu.
EIB je tako odgovorna vladam držav članic.

Izdaje obveznic EIB
po regijah:

Ne glede na to je EIB finančno samostojna, saj se za
financiranje poslov zadolžuje na mednarodnih ka‑
pitalskih trgih. Naša finančna moč izhaja iz kakovo‑
sti naših sredstev, močne podpore delničark, trdne‑
ga upravljanja, preudarnega obvladovanja tveganj,
stalne donosnosti in visoke likvidnosti.
Količnik kapitalske ustreznosti banke, ki je na začet‑
ku leta znašal 23,1 odstotka, se je do konca leta pov‑
zpel na 28,7 odstotka, zlasti zahvaljujoč kapitalu, ki
so ga vplačale delničarke. Podlaga za to je zgodo‑
vinska odločitev, ki so jo leta 2012 sprejele delničar‑
ke banke, da namreč vplačajo dodatnih 10 mrd EUR
in s tem praktično podvojijo vplačani kapital.
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Evropa: 63 %
Azija: 27 %
Amerika: 7 %
Bližnji vzhod in Afrika: 3 %

S svojo finančno močjo
omogočamo posle

Največja zelena obveznica na svetu
Julija smo izdali obveznico podnebne ozaveščenosti, vrednost izdaje 650 mio EUR pa je bila naša
največja doslej. Do konca leta smo izdajo povečali na 1,15 mrd EUR, tako da je obveznica postala največja
zelena obveznica katerega koli nadnacionalnega izdajatelja. Deležna je bila velikega povpraševanja pri
različnih vlagateljih, ki so jih pritegnile njene trajnostne lastnosti, in je prispevala k razvoju družbeno
odgovornega naložbenega trga.

V triletnem obdobju po letu 2012 lahko zato zago‑
tovimo dodatna posojila v višini do 60 mrd EUR, s či‑
mer podpiramo skupen odziv EU na krizo.
Kakovost sredstev je ostala dobra, saj je bila sto‑
pnja oslabljenih naložb konec leta praktično zane‑
marljiva (0,2 odstotka celotnega posojilnega portfelja). Letni čisti presežek je znašal 2,5 mrd EUR,
podobno kot prejšnje leto.
Ti močni finančni kazalniki skupaj zagotavljajo, da
lahko banka še naprej izkorišča svojo odlično boni‑
teto pri zbiranju sredstev po zelo privlačnih pogo‑
jih. EIB kot ustanova, ki se ne osredotoča zgolj na
povečevanje dobička, te ugodne pogoje prenaša
na stranke v posojilnih poslih.
Leto 2013 je bilo uspešno tudi z vidika zadolže‑
vanja. Konec oktobra smo zaključili 70 mrd EUR

vreden program zbiranja sredstev. Ne glede na
to smo ostali aktivni na trgu vse do konca leta
in uspeli zbrati skoraj največji obseg sredstev
doslej – 72,1 mrd EUR.
Banka se financira po vsem svetu, pri čemer je zani‑
miva za naložbe tako iz EU kot iz drugih držav ter je
zato pomembna za usmerjanje naložb iz držav zu‑
naj EU v EU.
Leto 2013 je bilo pomembno tudi za obveznice
podnebne ozaveščenosti, ki je družbeno odgovo‑
ren naložbeni instrument po meri vlagateljev. Sred‑
stva, zbrana z obveznicami podnebne ozaveščeno‑
sti, namenjamo za izplačila po posojilih, odobrenih
projektom podnebnih ukrepov s področja obno‑
vljive energije in energetske učinkovitosti, ki pri‑
spevajo k nizkoogljični, na podnebne spremembe
odporni rasti, kar je cilj EU.
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Upravljanje EIB
EIB je javna banka v lasti 28 držav članic EU. Naša upravljavska struktura zagotavlja,
da je banka v vseh dejavnostih, s katerimi spodbuja trajnostno rast in zaposlovanje,
odgovorna, primerno vodena in učinkovita.

Struktura upravljanja EIB
Delničarke

Države članice EU (28)

Svet guvernerjev

Ministri držav članic

Svet direktorjev

Upravni odbor

E

Imenujejo jih države
članice

- predsednik
- 8 podpredsednikov

IB je organ EU, odgovoren državam članicam,
ter hkrati banka, ki sledi najboljši praksi javne‑
ga in zasebnega sektorja na področju odloča‑
nja, upravljanja in kontrol. Banka ima tri organe od‑
ločanja: svet guvernerjev na ministrski ravni; svet
direktorjev z zunanjimi člani, ki jih imenujejo drža‑
ve članice vsaka zase; in upravni odbor kot notra‑
nji organ odločanja EIB, ki ga vodi predsednik EIB.
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Revizijski odbor

Notranjo kontrolo poslovanja banke opravlja neod‑
visni revizijski odbor.
Svet guvernerjev sestavljajo ministri – običajno fi‑
nančni – vsake od 28 držav članic. Sestane se en‑
krat na leto, ko določi smernice kreditne politike
ter potrdi letno bilanco stanja in zaključne raču‑
ne. Odloča o povečanju kapitala banke in njenem

Upravljanje
EIB

sodelovanju v financiranju zunaj EU. Imenuje tudi
člane sveta direktorjev, upravnega odbora in revi‑
zijskega odbora.
Svet direktorjev ima končno besedo glede vseh
posojil, programov zadolževanja in drugih finanč‑
nih zadev, kot so na primer jamstva. Sestane se de‑
setkrat letno in zagotavlja pravilno vodenje banke
v skladu s Pogodbama EU, statutom banke in splo‑
šnimi smernicami sveta guvernerjev.
Banka ima tudi 29 direktorjev, od katerih vsaka dr‑
žava članica imenuje po enega, enega pa Evropska
komisija. Direktorji imajo 19 namestnikov. Če svet
direktorjev potrebuje širše strokovno znanje, lah‑
ko povabi šest strokovnjakov (tri kot člane in tri kot
namestnike), da se kot svetovalci brez glasovalnih
pravic udeležujejo njegovih sestankov. Svet direk‑
torjev odloča z najmanj tretjinsko večino članov
s pravico glasovanja, ki morajo predstavljati vsaj
50 odstotkov vpisanega kapitala, razen če statut
ne določa drugače. Svetu direktorjev predseduje
predsednik banke Werner Hoyer, ki nima glasoval‑
ne pravice.
Upravni odbor je stalni izvršilni organ banke. Nad‑
zira tekoče poslovanje banke ter pripravlja sklepe

za svet direktorjev in skrbi za njihovo izvajanje.
Sestaja se enkrat tedensko. Upravni odbor vodi
predsednik banke, nadzira pa ga svet direktorjev.
Ostalih osem članov so podpredsedniki EIB. Čla‑
ni upravnega odbora so imenovani za največ šest
let z možnostjo ponovnega imenovanja in so od‑
govorni izključno banki. Štiri največje delničarke –
Francija, Nemčija, Italija in Združeno Kraljestvo –
imajo stalen sedež v upravnem odboru.
Revizijski odbor je neodvisen organ, ki neposredno
odgovarja svetu guvernerjev. Odgovoren je za revi‑
zijo zaključnih računov banke in preverja, ali delo‑
vanje banke ustreza najboljšim praksam v bančni‑
štvu. Poročila revizijskega odbora se pošljejo svetu
guvernerjev skupaj z letnim poročilom sveta direk‑
torjev. Revizijski odbor sestavlja šest članov, ki jih
imenuje svet guvernerjev za šest zaporednih prora‑
čunskih let brez možnosti ponovnega imenovanja.
Evropski investicijski sklad je del skupine EIB. Del‑
ničarke EIF so Evropska investicijska banka, Evrop‑
ska komisija ter vrsta javnih in zasebnih bank ter
finančnih ustanov. V sedemčlanskem svetu di‑
rektorjev EIF sta dva podpredsednika EIB, Dario
Scannapieco (ki mu tudi predseduje) in Pim Van
Ballekom.

Člani upravnega odbora od leve proti desni: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer, Jonathan
Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer in Mihai Tănăsescu.
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Skupino EIB sestavljata
Evropska investicijska banka in
Evropski investicijski sklad.
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