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V letu 2012 so se naše delničarke, države članice EU, 
dogovorile o dokapitalizaciji skupine EIB. V zameno 
so nas pozvale, naj zagotovimo dodatnih 60 milijard 
EUR posojil in skupaj podpremo vsaj 180 milijard 
EUR naložb. Ne samo da nam je uspelo, zadani nam 
cilj smo celo presegli in aprila predčasno zaključili 
nalogo.

To je eden od razlogov, zakaj smo pričeli odločno iz-
polnjevati obljubo, dano v okviru Naložbenega na-
črta za Evropo. Medtem ko se je zaključevala uredba 
o vzpostavitvi proračunskega jamstva EUR, je Evrop-
ska komisija delovala kot skrbnica poslov, ki naj bi 
jih to jamstvo krilo. To nam je omogočilo, da smo 
aprila 2015 zagnali prvo naložbo v okviru naložbe-
nega načrta.

Do konca leta 2015 je skupina EIB – sestavljata jo EIB 
in EIF – odobrila že več kot sto posojil in jamstev v 
okviru naložbenega načrta. O njih si boste več preb-
rali na naslednjih straneh. Posli v okviru Evropske-
ga sklada za strateške naložbe, ki jih je EIB sklenila 

EIB se je v letu 2015 srečala z novimi izzivi. Da bi 
se z njimi lahko spoprijela, se je ustrezno prila-
godila. Victor Hugo je zapisal: "Zamenjajte svoje 

liste. Obdržite svoje korenine." Besede velikega fran-
coskega pisatelja pomembno odzvanjajo tudi nam, 
ko začenjamo z izvajanjem Naložbenega načrta za 
Evropo. Pri tem se zanašamo na svoje dosedanje 
strokovno znanje in ga uporabljamo za razvoj novih 
pristopov. V letu 2015 smo izpolnili ambiciozne za-
veze ter 10 milijard EUR iz dokapitalizacije pretvorili 
v podporo naložbam, vrednim 190 milijard EUR. Ok-
repili smo svoj angažma v področjih Evrope in sve-
ta, kjer se soočajo z največjimi težavami. Zagotovi-
li smo, da je bil Naložbeni načrt za Evropo na dobri 
poti že pred vzpostavitvijo osnovnih struktur.  

EIB je banka EU. Naša odgovornost so ekonomske 
potrebe vseh evropskih državljanov v vseh državah 
EU. Vse od finančne krize v letu 2008 je bil odziv EIB 
odločen in neprecenljiv. Banka se je podala na pot 
sprememb in posodobitev. In uspela je ustvariti res-
nične rezultate.

Predsednikova
uvodna beseda
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Predsednikova
uvodna beseda

Werner Hoyer

doslej, potekajo točno v tistih dejavnostih in pano-
gah, ki naj bi jih Naložbeni načrt za Evropo okrepil. 
Polovica jih je na področju obnovljive energije in 
energetske učinkovitosti oziroma nizkoogljične teh-
nologije in okoljevarstva. Ostala področja so digital-
na infrastruktura, raziskave in razvoj ter industrijske 
inovacije.

Tako tudi mora biti. Prihodnost Evrope mora biti 
inovativna. Biti pa mora tudi zelena. EIB je največja 
financerka podnebnih ukrepov na svetu. Sami smo 
financirali več podnebnih ukrepov kot pet nasled-
njih največjih večstranskih razvojnih bank skupaj. V 
naslednjih petih letih bomo za podnebne projek-
te zagotovili okrog 100 milijard EUR. V resničnost 
bomo pomagali spremeniti ambiciozni sporazum, 
dosežen decembra 2015 na podnebni konferenci v 
Parizu. 

Zavezali smo se, da bomo najmanj četrtino posojil 
namenili projektom podnebnih ukrepov. V letu 2015 
smo to zavezo več kot izpolnili. Poleg tega smo se 
odločili, da bomo ta posojila do leta 2020 povečali 
toliko, da bodo znašala 35 odstotkov vseh posojil, ki 
jih dodeljujemo v državah v razvoju.

EIB se je v letu 2015 nemudoma odzvala na begun-
sko krizo, saj je v ciljnih državah beguncev financi-
rala projekte ureditve nujnih nastanitvenih zmo-
gljivosti, v njihovi izvorni regiji pa je zagotovila 
dolgoročne naložbe. V Jordaniji, na primer, je EIB 

novembra sklenila 50 milijonov EUR vreden posel 
za gradnjo vodovoda, ki bo oskrboval sever države. 
Prihod sirskih beguncev namreč pomeni velik pritisk 
na jordansko siromašno preskrbo z vodo. Povzročil 
bi lahko tudi spore med begunci in domačim prebi-
valstvom. Projekti, kot je ta vodovod, bodo tovrstne 
pritiske omilili. S pomočjo mejnim državam zmanj-
šujemo težnjo beguncev, da bi se selili naprej in azil 
iskali v Evropi; ponujamo jim možnost, da ostanejo 
bližje domu in si tam na novo ustvarijo življenje.

Večina naših dejavnosti je seveda usmerjena v Evro-
po. Naša posojila Grčiji trenutno znašajo že 10 od-
stotkov grškega BDP. Kljub temu nameravamo svoj 
angažma še povečati. EIB je bila v letu 2015 zelo de-
javna tudi v sosednjih državah. Poleti smo izved-
li obsežna pogajanja, da bi pospešili izdajo jamstva 
Svetovni banki za 520 milijonov EUR posojil, s kateri-
mi je lahko financirala nakup kurilnega plina v Ukra-
jini. Nad pogajanji so viseli oblaki vojne in hude sti-
ske, ki bi lahko nastala v ostri zimi zaradi prekinitve 
oskrbe s plinom. Na srečo je osebju banke, odgovor-
nemu za področje energetike, uspelo.

EIB ima globalni domet in učinek. V zadnjih letih se 
je vztrajno krepila pomoč, ki jo je skupina EIB nudila 
Evropi pri snovanju in izvedbi odzivov na lokalne in 
globalne izzive. V tem poročilu vam predstavljamo, 
kako se je ta trend v letu 2015 še krepil.

Prihodnost 
Evrope mora biti 

inovativna. Biti 
pa mora tudi 

zelena.
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Skupno 
FINANCIRANJE
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POUDARKI LETA 2015

za okolje
19,6

EFSIEvropski 
sklad za strateške 

naložbe v letu 2015

Podnebje in okolje sta v središču skoraj 
50 odstotkov projektov, ki jih je odobrila EIB.

81 000 MSP bo imelo korist od financiranja 
EIF – kar bo okrepilo evropsko gospodarstvo in 

ustvarilo delovna mesta.

 Skupina EIB odobrila ali sklenila 
pogodbe za 126 projektov

 Financiranje v okviru EFSI 
7,5 milijarde EUR

 Skupaj omogočenih 
50 milijard EUR naložb 

 V 22 od 28 držav članic EU

mrdEU
R
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I novacije niso več, kar so bile. Ne gre več le za 
uvedbo novega izdelka, temveč tudi za način nje-
gove izdelave. Tovarne po vsem svetu bodo kma-

lu krmiljene z nadzornimi sistemi v oblaku, kar bo 
omogočilo ekonomijo obsega. Digitalizirane dobav-
no-dostavne verige bodo samodejno delovale brez 
prestanka.

Preobrazba proizvodnje v digitaliziran proces je v 
ospredju današnjega preoblikovanja poslovnega 
sveta. Ameriška storitvena podjetja imajo veliko 
prednost zaradi digitalnega napredka, ki so ga 
dosegla v zadnjih dveh desetletjih, Evropa pa je 
še zmeraj v rahli prednosti, ko gre za proizvodno 
znanje in izkušnje. A v nekaj letih bo tudi 
proizvodnja popolnoma digitalizirana. Evropa mora 
v proizvodnjo hitro uvesti inovacije z ogromnimi 
vlaganji in večjo odprtostjo za nove pristope, ki so 
povezani z višjim tveganjem – in potencialno višjim 

donosom –, sicer obstaja resna nevarnost, da bo 
naša celina še generacije zaostajala za ZDA.

Ameriške inovacije so se pred evropske prebile v 90. 
letih prejšnjega stoletja, zato na področju digitalnih 
storitev prevladujejo ameriška podjetja – Google, 
Amazon, Facebook, Apple. V obdobju po finančni 
krizi leta 2008 se je še bolj pokazalo, da Evropi 
primanjkuje konkurenčnosti. Eden od razlogov, 
zakaj si evropsko gospodarstvo ni opomoglo tako 
močno ali hitro kot ameriško, je dejstvo, da Evropa 
že dolgo premalo vlaga v raziskave, digitalizacijo in 
izobraževanje.

Za naložbeno vrzel obstajajo tudi strukturni razlogi. 
Medtem ko ZDA v osnovi delujejo kot enovita 
skupnost, v kateri se uporablja en jezik, je evropski 
enotni trg nepopoln. Mobilnost delavcev ovira 
raznovrstnost jezikov, ki jih govorimo. V različnih 

Inovacije 
zdaj

Cilj dejavnosti EIB je vrzel v 
inovacijah med Evropo na eni 
strani ter ZDA in Japonsko na drugi 
strani – preden bo prepozno.

EIB se zaveda, kako nujno je odpraviti 
posledice desetletij, ko se ni dovolj 
vlagalo v inovacije ali sploh dovolj 
razmišljalo o njih. To spoznanje je 

povod za številne projekte, opisane v 
tem poročilu.
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državah še zmeraj obstajajo različni predpisi za 
iste izdelke. Povezovanje nam je prineslo ogromno 
dobrega, vendar Evropa še zdaleč ni resnično 
povezan enotni trg.

Tudi dejstvo, da se v Evropi močno naslanjamo na 
bančno financiranje, je za podjetja z vidika inovacij 
neugodno. Za inovacije je pogosto potrebno, da 
nekdo prepozna obetavne posle in prevzame 
tveganja, potrebna pa je tudi likvidnost. To počnejo 
vlagatelji tveganega kapitala, ki so daleč najbolj 
aktivni ravno v ZDA. 

Obseg potrebnih naložb je ogromen. Študija ekono-
mistov EIB kaže, da Evropa potrebuje dodatnih 130 
milijard EUR na leto, da bi lahko izpolnila cilj 3-odsto-
tnega deleža BDP za raziskave in razvoj in se približala 
deležem, ki jih beležijo druga vodilna gospodarstva. 
A to še ni vse. Evropa potrebuje še 90 milijard EUR na 

leto za dohajanje napredne proizvodne tehnologije; 
35 milijard EUR na leto tveganega kapitala za izenači-
tev z ZDA; 10 milijard EUR za najnaprednejše izobraže-
valne ustanove; ter 65 milijard EUR za dosego ciljev EU 
na področju širokopasovnih omrežij, zmogljivosti po-
datkovnih središč in kibernetske varnosti.

Če se kdor koli sprašuje, zakaj Evropa potrebuje na-
daljnje povezovanje, je odgovor v velikosti tega izzi-
va. Nobena evropska država se z njim ne more spo- 
prijeti sama. EIB ima osrednjo vlogo pri financiranju 
inovacij. Lani so naša posojila za financiranje ino-
vativnih projektov znašala rekordnih 18,7 milijarde 
EUR v primerjavi z manj kot 10 milijardami EUR v letu 
2008. Prav vsaka od teh naložb je strateška. 

V vsakem projektu, ki ga ocenimo, želimo videti 
inovacije. Na ta način, tako upamo, bodo inovacije 
evropskim podjetjem prešle v navado.

KAKO EIB RAZMIŠLJA

S posojilom 45 milijonov EUR največjemu poljskemu 
farmacevtskemu podjetju Polpharma bodo financirane 
raziskave dostopnih alternativ sedanjemu zdravljenju z 
zdravili.
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F otovoltaična elektrarna Cestas, ki je bila odpr-
ta decembra, proizvaja toliko čiste energije, 
kot znaša gospodinjska poraba najmanj tre-

tjine prebivalcev bližnjega Bordeauxa. Aktivacija 
njenega milijona solarnih panelov zaznamuje tudi 
pomembno prelomnico v okolju prijazni energiji: 
Cestas je prvi velik fotovoltaičen projekt, ki je zares 
konkurenčen elektrarnam na fosilna goriva.

Je vrhunec dolge poti, ki jo je prehodila solarna fo-
tovoltaična industrija. V 90. letih prejšnjega stole-
tja kot tudi večino prvega desetletja tega stoletja 
je bila rast vsako leto počasna. Tehnološki napre-
dek in vse večja ekonomija obsega pa sta prinesla 
razmah. Zmogljivost sončnih elektrarn je danes de-
vetkrat večja kot leta 2009. EIB je vselej podpirala 
ta razvoj.

"Cestas je prvi velik fotovoltaičen projekt, ki je zares 
konkurenčen elektrarnam na fosilna goriva," pravi 
David González García, višji inženir v diviziji EIB za 
obnovljivo energijo. "Stroški se že petnajst let znižu-
jejo, ponudba je zdaj večja, oprema je standardizira-
na in obstaja velika ekonomija obsega."

Sledijo projekti vetrnih 
elektrarn na morju in sistemi 
koncentrirane sončne energije

EIB je na področju solarne fotovoltaike mnogokrat 
sodelovala v poslih, ki niso pritegnili dovolj zaseb-
nih naložb. S tem je pomagala financirati raziskave, 
ki so tej panogi sčasoma omogočile, da je postala 
ekonomsko perspektivna. Pristop EIB je podoben 
v drugih, manj zrelih panogah obnovljive energije, 
kjer je veliko vložila v britanske, nemške in belgijske 
vetrne elektrarne na morju ter v obsežen projekt 
sistema koncentrirane sončne energije v Ouarza-
zatu v Maroku, ki naj bi začel delovati v letu 2016. 
Vetrne elektrarne na morju in sistemi koncentrirane  

Nudimo vam 
oporo

EIB podpira inovativne panoge, 
kadar te težko pridobijo zasebno 
financiranje, ter z njimi ostaja, dokler 
se ne uveljavijo.

sončne energije danes prispevajo razmerama ni-
zek delež svetovne proizvodnje električne ener-
gije, vendar jih navdihuje pot razvoja solarne 
fotovoltaike.

V Cestasu, mestu s 16.000 prebivalci na ravnini med 
Bordeauxem in obalo Atlantskega oceana, se lahko 
poletne temperature povzpnejo na kar 42 stopinj 
Celzija, nasploh pa ima to območje veliko sonca. 
Podjetje za obnovljivo energijo Neoen je tukaj zgra-
dilo največjo fotovoltaično elektrarno v Evropi, ve-
čino v letu 2015. 

"Električna energija iz solarnih fotovoltaičnih sis-
temov je zdaj zares konkurenčna," pravi Céline La-
uverjat, direktorica naložb v skladih za obnovljivo 
energijo Mirova iz Pariza. "To je ključen trenutek v 
fotovoltaični industriji."

Vetrna elektrarna 
Belwind 46 km 
od belgijske obale
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Eurofideme III, 180 milijonov EUR vreden naložbe-
ni sklad Mirove, je v projekt Cestas, ki je sicer težak 
285 milijonov EUR, vložil 30 milijonov EUR. Za EIB to 
pomeni, da ima v Cestasu dejansko kapitalski delež, 
saj je sama vlagateljica v sklad Eurofideme III. EIB je 
poleg tega odobrila 42 milijonov EUR posojil fran-
coski banki, ki financira projekt Cestas.

Posli, ki potrebujejo tako 
inženirje kot bančnike

Za razumevanje razvoja vetrnih elektrarn 
na morju je ključna vloga EIB pri podpori 
inovacijam. Ta panoga bi lahko popolnoma 
zastala v letu 2008, ko so postali vlagatelji zaradi 
globalne finančne krize posebej previdni pri 

tveganjih. Čeprav so bile vetrne elektrarne na 
kopnem že razmeroma dobro razvite, je bila 
tehnologija vetrnih elektrarn na morju šele v 
zgodnjih fazah razvoja. Ko so naložbe zasebnega 
sektorja presahnile, je priskočila na pomoč EIB. 
"Komercialne banke so zelo nerade prevzemale 
tveganja," pravi Alessandro Boschi, vodja divizije 
EIB za obnovljivo energijo. "V panogi izkoriščanja 
vetrne energije na morju ne bi prišlo do premikov 
brez prisotnosti EIB."

V letu 2008 je bilo zagotovo videti tvegano, če bi 
nekdo želel vlagati v Belwind, belgijski projekt za 
gradnjo največje evropske vetrne elektrarne na 
morju – 46 km od obale Zeebrugge na globini kar 
37 metrov. "Zaradi finančne krize ni bilo nobenega 
zasebnega denarja," pojasnjuje Melchior Karigl, 
strokovnjak EIB za projektno financiranje.

KAKO EIB DELUJE

V panogi izkoriščanja vetrne 
energije na morju ne bi prišlo do 

premikov brez prisotnosti EIB.
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Karigl in sodelavci pa so bili navdušeni nad 
tehnologijo, ki bi Belwindu omogočila, da potopi 
temelje globlje v morje kot kateri koli drug projekt 
v tistem času. Navdušeni so bili tudi nad smelostjo 
načrta, da na 17 kvadratnih kilometrih velikem 
območju postavijo 55 turbinskih stolpov. EIB je 
za Belwind prispevala 300 milijonov EUR, kar je 
polovica projektnih stroškov. Belwind zdaj proizvaja 
dovolj električne energije za napajanje 160.000 
gospodinjstev v Belgiji.

Od takrat je EIB sodelovala tudi pri drugih veli-
kih evropskih projektih vetrnih elektrarn na mor-
ju, zlasti v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem 
in v Nemčiji, razmišlja pa celo o vlaganju v inovati-
ven projekt plavajoče vetrne elektrarne na Portu-
galskem. EIB je v Evropi financirala približno dve 
tretjini skupne zmogljivosti vetrnih elektrarn na 
morju. Zadnji večji posel je sklenila septembra, ko je 
dodelila posojilo 425 milijonov GBP vetrni elektrarni 
na morju Galloper, ki bo umeščena 27 km od oba-
le Suffolka in jo bo sestavljalo 140 turbin. Elektrarna 
Galloper se financira v okviru Evropskega sklada za 
strateške naložbe.

Ko je manjše dobro

Prihodnost obnovljive energije ni zgolj v obsežnih 
projektih v razvitih državah. Solarni fotovoltaični 
sistemi, denimo, imajo pred drugimi tehnologijami 
obnovljive energije pomembno prednost – njihovo 
velikost je mogoče poljubno zmanjšati. Tako je malo 
verjetno, da boste kdaj na svojem vrtu postavili 90 
metrov visoko vetrno turbino, na svojo streho pa 
lahko brez težav pritrdite nekaj solarnih panelov. Za-
radi takšne prilagodljivosti je sončna energija zelo 
zanimiva v oddaljenih predelih sveta, kjer ni drugih 
možnosti oskrbe z električno energijo.

"Sončna energija pridobiva na veljavi v krajih brez 
električnega omrežja," meni Sophie Jablonski, inže-
nirka v EIB. "V afriških vaseh, na primer, bi lahko bila 
edina druga možnost za razsvetljavo uporaba kero-
zinskih svetilk, ki so drage, njihov dim pa strupen."

Izjemna ekonomija obsega v velikih evropskih pro-
jektih sončnih elektrarn je tako znižala ceno fotovol-
taičnih panelov, da si jih sedaj lahko privoščijo tudi 
posamezne družine na oddaljenih območjih. "Več 

kot je velikih fotovoltaičnih projektov, kot je projekt 
v Bordeauxu, večji je učinek na ceno solarne opre-
me, ki prihaja iz tovarn na Kitajskem," pravi Michael 
Gera, poslovodeči družbenik v Energy Access Ven-
tures, eni od družb za upravljanje, ki jih podpira EIB. 
"Velik projekt v Bordeauxu bo koristil tudi majhnim 
projektom v Afriki."

Ti majhni projekti, ki jih podpira EIB, so:

  Pamiga (Participatory Microfinance Group for 
Africa): EIB je posodila 4 milijone EUR skladu, ki ta 
sredstva posoja podjetjem za mikrofinanciranje 
na afriškem podeželju. Ta podjetja posojajo lju-
dem za nakup solarnih kompletov (ter za naložbe 
v sisteme namakanja in pitne vode). Sklad deluje 
v vrsti afriških držav, med drugim v Beninu, Burki-
ni Faso, Kamerunu, Keniji, na Madagaskarju, v Se-
negalu, Tanzaniji in Togu.

  Energy Access Fund: EIB je vložila 10 milijonov 
EUR kapitala v sklad, ki posoja zagonskim podje-
tjem, dejavnim na področju dostopa do energije 
v vzhodni Afriki. Sklad si prizadeva zagotoviti za-
nesljivo oskrbo z električno energijo enemu mili-
jonu ljudi z nizkimi dohodki v podeželskih in del-
no mestnih območjih Podsaharske Afrike.

"Afriško mikrofinanciranje mora biti zeleno in vklju-
čujoče, samo tako je lahko trajnostno in odgovor-
no," pravi Renée Chao-Béroff, direktorica sklada 
Pamiga. "Solarna fotovoltaika je v zeleni ekonomiji 
mikrofinanciranja zelo pomembna."

Globalno ogrevanje ni omejeno z državnimi mejami. 
Na srečo porabnikov energije v Bordeauxu in Beni-
nu isto velja tudi za EIB.

Velik projekt v 
Bordeauxu bo koristil tudi 

majhnim projektom v Afriki.
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KAKO EIB DELUJE

Majhen fotovoltaičen panel  
za hišo v Tanzaniji

Velik projekt v 
Bordeauxu bo koristil tudi 

majhnim projektom v Afriki.



INOVACIJE
za konkurenčnost
 
Prihodnost Evrope je odvisna od njene sposobnosti za inovacije. Industrija prehaja 
na digitalizirane načine proizvodnje, zato je tekma z ZDA in drugimi velikimi 
gospodarstvi trda. Naložbe v to področje, ki je eden od ciljev naše javne politike, so 
bistvene. Ravno zato so inovacije eno od meril za posojila sklada EFSI.

v podporo inovacijam 
in znanjem

s projekti na področju

inovacij 

27
42

75

izobraževanja 
in usposabljanja 

raziskav 
in razvoja 

podjetjem v 
zasebnem
sektorju pri RR

Podpora več kot

posojil za RRI 
v zasebnem 
sektorju

50

mrdEU
R18,7
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4,9 
   mrd EUR



Za dosego ciljev EU 
v zvezi s širokopasovnimi omrežji, 

zmogljivostjo podatkovnih središč in 
kibernetsko varnostjo je 

potrebnih 65 milijard EUR na leto. 
EIB je v letu 2015 sklenila številne posle, 

s katerimi je položila temelje.

15,3 milijona novih ali posodobljenih digitalnih povezav

Nord-Pas-de-Calais 147 milijonov EUR

Alzacija 380.000 priključkov

Malta Telecom  
30 milijonov EUR

Hessen 150 milijonov EUR

Orange Poland  
190 milijonov EUR

Finska in Estonija 
150 milijonov EUR

Spodnja Saška  
150 milijonov EUR

Telecom Italia 500 milijonov EUR  
… 7 milijonov gospodinjstev

132015 Poročilo o dejavnosti

INOVACIJE 
za konkurenčnost
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Inovacije ne padejo z neba. Nekdo mora o njih 
razmišljati in jih snovati. Današnji študentje 

bodo snovali inovacije za jutri.  
A Evropa zaostaja za ZDA, ki na visokošolskega 
študenta porabi dvakrat več. Posojila EIB naj bi 

ta trend obrnila. V letu 2015 smo dodelili doslej 
največje univerzitetno posojilo, 

 in sicer 278 milijonov EUR za znanstveno-
raziskovalne ustanove Univerze v Oxfordu. 

EIB s posojili pomaga 1,45 milijonom  
študentov po vsej Evropi.

Jorge Fernández Quesada, 22-letni študent oblikovanja 
medicinskih pripomočkov in podjetništva iz Malage, 

je bil med prvimi prejemniki posojila za magistrski 
študij v okviru Erasmus+, programa Evropske 

komisije, ki ga upravlja EIF. Program daje posojila 
španskim študentom na magisteriju v tujini in drugim 

Evropejcem na magisteriju v Španiji. Erasmus+ krije 
šolnino in stroške bivanja, odplačevanje pa se začne 

šele leto po zaključku magisterija. Jorge je posojilo 
dobil od MicroBanke, socialne veje banke La Caixa, za 

enoletni magistrski študij na Imperial College  
v Londonu. Pričakuje se, da bo Erasmus+ s posojili  

v skupni vrednosti 3 milijarde EUR do leta  
2020 pomagal 200.000 študentom.
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Porabniki s pametnimi števci lažje nadzorujejo račun za elektriko

Ko si je Janet Thickpenny v preteklosti zaželela sko-
delico kave, je preprosto vključila grelnik vode. 
Medtem ko se je voda grela, se je pogosto zato-

pila v kaj drugega. Ko se je spet spomnila na kavo, se 
je voda že ohladila, ona pa jo je morala znova segreti.

Odkar ima v svoji hiši v obmorskem mestu Barry v 
Walesu pametni števec, je takšna potrata preteklost. 
Učinek na njen račun za elektriko se prikazuje na za-
slonu pametnega števca. Tam tudi vidi, koliko prihra-
ni z nadzorom porabe. "Presenečeni bi bili, če bi ve-
deli, koliko energije porabi grelnik vode," pravi Janet.

Po vsej Evropi danes vgrajujejo na desetine milijo-
nov pametnih števcev. Britanska vlada je sprejela 
sklep, da mora imeti vsako gospodinjstvo do konca 
leta 2020 pametni števec. V Združenem kraljestvu 
bodo tako vgradili okrog 53 milijonov novih štev-
cev elektrike in plina, za kar bo potrebnih 10 mili-
jard GBP. V Britaniji ljudje s pametnimi števci v re-
alnem času vidijo, koliko elektrike ali plina porabijo, 
kar jih posledično spodbuja, da porabijo manj. To 
je v pomoč porabnikom, ki želijo zmanjšati porabo 
energije, obenem pa se lahko tudi znižajo izpusti 
ogljikovega dioksida.

Pamet v roke EFSI
Janet Thickpenny s pametnim 
števcem na svojem domu v 
Walesu
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Pameten denar

Pametni števci so tudi predmet največjega posoji-
la, ki ga je Evropska investicijska banka lani podpi-
sala v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe 
(EFSI). S podporo sklada EFSI bo Evropska investi-
cijska banka posodila okrog 500 milijonov EUR za  
1,4 milijarde EUR vreden projekt pametnih števcev 
pod vodstvom Calvin Capital, britanskega podje-
tja, ki za dobavitelje energije financira in vodi vgra-
dnjo novih števcev. EFSI namerava do leta 2018 v EU 
omogočiti 315 milijard EUR novih naložb z zagonski-
mi sredstvi EIB in Evropske komisije.

Ko britanski dobavitelj energije vgradi pametni šte-
vec, porabnik pravzaprav nima nobene obveznosti, 
da pri njem ostane dolgoročno. Kadar koli po name-
stitvi pametnega števca se lahko odloči za prehod k 
drugemu dobavitelju energije, prvi pa bi zato lah-
ko imel težave pri pokritju stroškov naložbe v šte-
vec. Calvin Capital se je navajen ukvarjati s prehodi 
strank, saj ta pojav v energetiki ni nič novega. Ko-
nec koncev je Calvin od leta 2002 financiral nakup in 
vgradnjo več kot šestih milijonov števcev, od tega je 
bilo več kot milijon pametnih števcev. Zgolj ta posel 
sklada EFSI pokriva še sedem milijonov pametnih 
števcev.

V modelu, ki ga je podjetje izbralo pri poslu z EIB, 
se breme prehajanja strank odvzame z ramen do-
bavitelja energije. Lastnik števca in s tem tudi pre- 
vzemnik bremena prehajanja strank ni več dobavi-
telj, temveč Calvin. S podporo EIB je to podjetje iz 
Manchestra zagotovilo rešitev, ki deluje ne glede na 
to, katerega dobavitelja izbere stranka.

Ekonomika se izide

EIB je to posojilo dodelila v okviru sklada EFSI, da 
bi izkazala svojo podporo modelu, ki ga uporablja 
Calvin. Tako naj bi v sektor pritegnila še druge vla-
gatelje in prispevala k posodobitvi infrastrukture v 
energetiki. V okviru sklada EFSI je EIB lahko tudi 
povečala znesek posojila, ki je tako preseglo si-
ceršnjo dovoljeno zgornjo mejo. 

"Posel je sicer res velik, vendar lahko s svojo priso-
tnostjo dosežemo, da bo trg sprejel tveganja in 
se bo ekonomska plat projekta izšla," pravi Peter  
Jacobs, vodja projektnega financiranja EIB.

Vzorec je postavljen
Janet Thickpenny je s svojim pametnim števcem k 
bolj osveščeni porabi energije spodbudila tudi svoje 
hčerke. "Števec zapiska, če porabljamo več energije 
kot običajno," pravi. "V takem trenutku začne moja 
najmlajša hči naglo izklapljati aparate po hiši."

Veliko dela – in vlaganj – bo še potrebnih, preden 
bo britanska vlada dokončala projekt uvedbe pame-
tnih števcev. A vloga sklada EFSI je tudi v tem, da po-
maga dati zagon novim smerem v strateških gospo-
darskih sektorjih.

To mu dobro uspeva. Potem ko je EIB dala posojilo 
podjetju Calvin in lani podpisala še druge pogod-
be o financiranju vgraditve 13 milijonov pametnih 
števcev v Evropski Uniji, so se na Petra Jacobsa iz 
EIB obrnila še številna druga britanska podjetja, ki 
jih zanimajo podobni posli. 

Posel je sicer res velik, 
vendar lahko s svojo 

prisotnostjo dosežemo, da bo 
trg sprejel tveganja in se bo 

ekonomska plat projekta izšla.

EFSI
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INOVACIJE 
za konkurenčnost

Inovacije za življenje

Finančni instrument InnovFin na 
področju nalezljivih bolezni (InnovFin Infectious Diseases 

Finance Facility) podpira zgodnje, tvegane faze razvoja 
cepiv, metod zdravljenja in medicinskih pripomočkov. Svoje prvo posojilo v višini 

10 milijonov EUR je namenil švedskemu biotehnološkemu podjetju Cavidi za 
razvoj naprave za spremljanje bolnikov z AIDS-om, ki bi lahko postali neodzivni 

na zdravljenje. Naprava za spremljanje virusne obremenitve, ki jo je podjetje 
poimenovalo Ziva, bo na trgu dostopna konec leta 2016. Od 35 milijonov bolnikov, 

okuženih z virusom HIV po svetu, jih 34 milijonov prihaja iz revnih držav, kjer 
nimajo naprednih laboratorijskih sistemov za spremljanje zdravil proti AIDS-u. 

"Preprosto nimajo dostopa do diagnostike," pravi Andrew Oldfield, direktor 
podjetja Cavidi. Kmalu pa bo lahko medicinska sestra tudi v najbolj oddaljeni 

ambulanti vzela krvni vzorec, ga vstavila v Zivo in dobila izvid. "Za majhno podjetje 
z novo tehnologijo je podpora EIB bistvena," pravi Oldfield. "Zdaj imamo dobro 

priložnost, da izdelek uvedemo na trg in resnično pomagamo ljudem."
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Velikopotezno za   
MAJHNA IN SREDNJA PODJETJA
 
Večina Evropejcev dela v majhnih ali srednjih podjetjih, zaradi česar je podpora temu 
sektorju izjemno pomemben cilj. Majhna in zagonska podjetja so tudi vir inovativnih 
idej. Konkurenčnost Evrope je odvisna od močnih naložb v ta sektor.

za majhna in srednja podjetjamrdEU
R28,4
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Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

V letu 2015 je EIFV letu 2015 je EIB

... s posojili pomagala ustva-
riti in ohraniti 4,1 milijona 
delovnih mest v evropskih MSP 
in srednje velikih podjetjih 
(midcaps)

... namenila 29 %   
svojega financiranja  
majhnim in srednjim 
podjetjem

... podvojil posle z MSP na  
85 kapitalskih ter 119 jamstvenih  

in mikroposlov v vrednosti 
6,96 milijarde EUR, s katerimi  

je mobiliziral  
26,89 milijarde EUR

... izvedel 25 poslov s tveganim 
kapitalom tako, da je vložil 

 812 milijonov EUR, kar bo mobiliziralo 
3,4 milijarde EUR

... z izdanimi jamstvi in  
sklenjenimi posli  

mikrofinanciranja za 29 %  
presegel zastavljene cilje

... podprla 13 % več majhnih 
in srednjih podjetij



20 Poročilo o dejavnosti 2015

Jamstva za rast v Španiji in na Malti
EIB, EIF in Evropska komisija so s Španijo in Malto 

podpisali dogovore o upravljanju programov v 
podporo majhnim in srednjim podjetjem v obeh 

državah. EIF bo jamčil za posojila finančnim 
posrednikom in kril 50 odstotkov izgub, ki bi 

izhajale iz njihovih posojil MSP-jem. V zameno 
bodo posredniki posojila dajali po znižanih 

obrestnih merah. Po pričakovanjih naj bi program 
v Španiji omogočil 3 milijarde EUR financiranja v 

16 španskih regijah, na Malti pa 60 milijonov EUR 
financiranja za MSP v državi.

Energetska učinkovitost 
za majhna podjetja
Zasebno financiranje za 

energetsko učinkovitost (PF4EE), 
nov instrument sodelovanja med 

EIB in Evropsko komisijo, financira 
majhne projekte energetske 

učinkovitosti, ki jih upravljajo 
lokalne banke. Prvi posli so bili 
sklenjeni na Češkem, v Španiji 

in Franciji. Cilj banke je, da bi v 
okviru PF4EE vsako leto posodila 

okrog 250 milijonov EUR, pri 
čemer bi posle sklenila z desetimi 

do petnajstimi bankami.

Francoska ministrica Ségolène Royal 
ob podpisu posla PF4EE s Crédit Coopératif
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Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

Kako veliki evropski naložbeni načrt dosega majhna podjetja

Reka Düssel se vije okrog vasi Gruiten. Preden 
se izlije v Ren, se razdeli na štiri toke. Kar-
ta končnih, zavitih odsekov te majhne reke 

je videti skoraj tako kot diagram posojila, ki sta 
ga prejela Simone Wilbs in njen mož Sebastian  
za financiranje družinskega podjetja v Gru-
itnu – zamotana struktura jamstev in posrednih 
jamstev. Velike evropske ustanove in nemške 
banke, ki stojijo za posojilom, so prepričane, 
da tako kot majhna reka napaja veliko, mora-
jo za uspešnost večjih podjetij preživeti majhna  
podjetja okrog njih, kot je Simonina in Sebastia-
nova livarna.

Pomoč, ki jo je prejela družina Wilbs, zato ni po-
membna le za preživetje majhne skupine ljudi, ki 
delajo v tem podjetju – čeprav je bila pomoč zanje 
seveda nujna. "Brez posojila bi bili brez posla," pra-
vi Simone, ki dela skupaj z možem, dvema polno za-
poslenima delavcema (eden je njen svak) in tremi 
delavci, zaposlenimi za krajši delovni čas, eden je 
njen oče in hkrati ustanovitelj podjetja.

"Naše podjetje ni veliko. Je družinsko podjetje. Pa 
vendarle moramo ob koncu meseca imeti dovolj de-
narja, da plačamo svoje delavce, medtem ko mi ča-
kamo na plačila strank."

Ko Ren napaja svoje pritoke EFSI

To je bilo 
odlično leto … 

omogočil ga je EFSI.

Sebastian Wilbs 
v svoji tovarni blizu Düsseldorfa
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Hitri premiki za EFSI

EIF, ki je s 30.000 EUR pomagal financirati Wilbso-
vo podjetje, spodbuja financiranje majhnih in sre-
dnjih podjetij po vsej Evropi. Program COSME, ki ga 
EIF upravlja za Evropsko komisijo, od leta 2015 ko-
risti podporo sklada EFSI. Zato lahko višino posojil, 
za katera jamči, dvakrat poveča, nasprotne stranke 
EIF pa lahko posojila ali jamstva dodelijo dvakrat 
hitreje.

Delež EIF v skladu EFSI bi moral omogočiti 75 mi-
lijard EUR financiranja za majhna in srednja pod-
jetja. To lahko opišemo tudi kot reko Ren, ki poma-
ga številnim malim pritokom, kot je Düssel, da se 
izlijejo vanjo.

Cilj pristopa je, da bankam, ki dejansko posoja-
jo majhnim podjetjem, ne bi bilo treba več toliko 
skrbeti zaradi tveganosti posojil, ker program CO-
SME večino tveganja prenese na EIF s podporo skla-
da EFSI. Verjetnost, da bodo banke dejansko odo-
brile posojilo, je zaradi tega seveda veliko večja 
– in to je dobro za majhna podjetja. "Tovrstno 
posojanje ima izjemno pomembno vlogo za za-
gonska in mlada podjetja," meni Lars Testorf, pod-
predsednik upravljanja produktov v KfW v Frank-
furtu. "Brez tega bi banke mnoga majhna podjetja 
preprosto zavrnile."

EIF je v letu 2015 s KfW podpisal pogodbo o pod-
pori, na podlagi katere bo ta banka do leta 2018 za-
gonskim podjetjem v Nemčiji odobrila 1 milijardo 
EUR posojil. Od tega bi lahko imelo korist več kot 
20.000 nemških zagonskih podjetij. Brez sklada 
EFSI pa EIF v svojem programu COSME v letu 2015 
ne bi imel dovolj virov za tak posel.

Zapolnjujemo tržne vrzeli

Majhna podjetja v Evropi težko dobijo posoji-
lo. Banke imajo sicer veliko denarja, vendar manj-
ša podjetja ocenjujejo kot bolj tvegana od velikih. 
EFSI si prizadeva, da bi banke in zasebni vlagatelji 
z večjo sproščenostjo vlagali svoj denar. To je po-
membno na Češkem, kjer je EIF avgusta 2015 sklenil 
posel o posrednem jamstvu za jamstva, ki jih je iz-
dala ČMZRB, razvojna banka v državni lasti. "Likvid-
nosti je dovolj, vendar banke zahtevajo zavarova-
nja, in teh manjka," pravi Lubomir Rajdl, namestnik 
izvršnega direktorja banke s sedežem v Pragi. "Naš 
program resnično zapolnjuje tržno vrzel."

Do konca leta 2015 je ČMZRB že izdala jamstva za 
posojila, namenjena 400 majhnim podjetjem. 
"To je bilo odlično leto," meni Rajdl. "Zasluga gre 
jamstvu iz programa COSME, ki koristi podporo 
sklada EFSI." Rajdl pričakuje, da bodo v naslednjih 

EFSI
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Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

dveh letih s programom lahko podprli 160 milijo-
nov EUR posojil za 1.400 majhnih podjetij.

Eno od prvih jamstev banke ČMZRB je bilo name-
njeno posojilu v višini 92.500 EUR, ki je bilo odobre-
no podjetju za gospodarjenje z odpadki OVEX Plus 
iz Ostrave, tretjega največjega mesta na Češkem. 
OVEX s posojilom in nekaj lastnih sredstev kupuje 
novo tehnologijo, s katero bo mogoče brezprašno 
skladiščenje pepela, ki nastaja v sektorjih energeti-
ke, premogovništva in kovinskopredelovalne indu-
strije na Moravskem in v Šleziji. To je pomembno za 
regijo, v kateri industrijska proizvodnja močno vpli-
va na kakovost zraka. "S to tehnologijo bomo lah-
ko izboljšali svoj položaj na trgu električne energije 
in energetike na trajnosten in učinkovit način," pra-
vi Miroslav Olszovy, izvršni direktor podjetja OVEX. 
"Tukaj so še pozitivni okoljski vidiki nove tehnologi-
je, kar je pomembno, zlasti za našo regijo."

… tudi na Donavi

Sklad EFSI s temi majhnimi posojili širi svoj domet v 
prav vsak kotiček Evrope. Georgi Dikov ima na bol-
garskem bregu Donave tovarno, kjer izdelujejo zi-
darske odre in gradbeno opremo. Od Cibanke iz So-
fije je prejel posojilo v višini 34.000 EUR, s katerim bo 
financiral nakup rabljenega kombajna iz Nemčije.  

"V Bolgariji je dobro, da imaš več kot le en vir pri-
hodkov," pravi Dikov, ki v svoji tovarni zaposluje 45 
delavcev, na 100 hektarjih kmetijskega zemljišča pa 
še pet drugih. "Če v enem poslu ne gre dobro, ga 
lahko podpre drugi, dokler se zadeve ne izboljšajo."

Dikovo podjetje ima sedež v Oryahovu, mestecu s 
5.000 prebivalci, kjer je stopnja brezposelnosti višja 
od bolgarskega povprečja, plače pa dosegajo polo-
vico povprečja v državi. To je območje z razmeroma 
malo visoko usposobljenih delavcev. "Usposabljam 
osebe brez izobrazbe," pravi Dikov, "in jih spremi-
njam v specialiste."

Prva 104 posojila Cibanke z jamstvom sklada EFSI 
znašajo 17,7 milijona EUR. Cibanka pričakuje, da 
bo do izteka tega 100 milijonov EUR težkega pro-
grama podprla 700 majhnih in srednjih podjetij v 
Bolgariji.

Na bregovih Rena ali Donave – podpora sklada EFSI 
za program COSME že pomaga evropskemu gospo-
darstvu pri uspešni plovbi.

Brez posojila 
bi bili brez posla.

EFSI
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Za begunce so mikroposojila pogosto edina možnost financiranja

Iskanje 
finančnega zatočišča

Said al-Obaidi je kot študent inženirstva v Iraku 
razvil metodo pošiljanja šifriranih sporočil med 
nasprotniki režima Sadama Huseina. Ko je bila 

ilegalna skupina leta 1992 razbita, so nekatere al-O-
baidijeve sozarotnike usmrtili, nekatere pa dosmrtno 
zaprli. Sadam je al-Obaidija za štiri leta vrgel v zlogla-
sni zapor Abu Ghraib. Po diktatorjevi odstavitvi je al-
-Obaidi zbežal pred sektaškim nasiljem v domovini.

Kot beguncu mu je uspelo priti v Belgijo, kjer se je 
odločil odpreti podjetje za popravilo prenosnih ra-
čunalnikov. Banke so zavrnile njegovo prošnjo za 
3.000 EUR, kolikor je potreboval za najem lokala. 
Zato se je obrnil na microStart, bruseljsko podjetje, 
ki podjetjem posoja tudi zgolj 500 EUR. Zahvaljujoč 
več posojilom microStarta in al-Obaidijevemu trde-
mu delu je njegov lokal na živahni ulici Boulevard 
Anspach v središču Bruslja zgodba o uspehu. "V mi-
croStartu so zelo prijazni ljudje. Zdelo se mi je, da so 
moji prijatelji, še preden so mi sploh dali posojilo."

Begunci kot je al-Obaidi imajo na voljo le malo 
možnosti financiranja, ko se nastanjajo v novi 
državi. Celo migrante iz EU banke s svojimi  

avtomatiziranimi posojilnimi postopki vse bolj zav-
račajo, ker nimajo podatkov o njihovi zgodovini. 
Zato je EIF v letu 2015 razširil svoj program mikro-
financiranja in s šestimi ponudniki mikroposojil iz 
vse Evrope sklenil dogovor o jamstvih, kar bo omo-
gočilo posojila v višini 237 milijonov EUR za 20.000 
majhnih podjetij. Številni begunci prihajajo z Bliž-
njega vzhoda, v iskanju stabilnih dohodkov pa se 
v velikem številu selijo tudi delavci znotraj EU, zato 
postajajo taka posojila za gospodarsko prihodnost 
celine vse pomembnejša. Mikrofinancerji že zdaj po-
ročajo, da je kar 70 odstotkov njihovih strank rojenih 
v tujini.

Varni pred finančnimi morskimi psi

"Mnogo oseb s statusom begunca bo pristalo v bi-
lancah podjetij za mikrofinanciranje," pravi Faisal 
Rahman, ustanovitelj Fair Finance, londonskega 
podjetja za socialno financiranje z jamstvom EIF. 
"Še mnogi drugi bodo delali za majhna podjetja, ki 
so prejemniki mikroposojil." Cilj podjetja Fair Finan-
ce in drugih socialnih posojilodajalcev je, da majhna 
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Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

podjetja rešijo iz krempljev dragih posojilodajalcev. 
Vrzel med denarjem, ki ga potrebujejo majhna pod-
jetja, in zneskom, ki so jim ga pripravljene posoditi 
banke, znaša 2 milijardi GBP na leto.

Mikroposojila so za mnoge begunce tako edino pra-
vo upanje. Vzemimo, na primer, Vardana Babayana, 
ki je uspešno prinesel armensko kuhinjo v mesto, 
kjer hrano jemljejo precej resno – v toskanske Fi-
rence. Iz Armenije je pobegnil v obdobju notranjih 
nemirov, nato pa je prek Rusije in Ukrajine nadalje-
val pot v Avstrijo in na koncu v Italijo. Lokalne ban-
ke so ga zavrnile, v Firencah je bil eno leto brezpo-
seln, končno pa je naletel na PerMicro, podjetje za  

mikro posojila, ki deluje po vsej Italiji. Babayan je 
prejel posojilo 25.000 EUR in ga porabil za odprtje 
restavracije s tradicionalno armensko hrano. "To je 
bila moja priložnost, da odprem kotiček Armenije v 
Italiji in da se tu počutim doma," pravi. "Druge mož-
nosti sploh nisem imel. Nisem imel načrta B."

V iskanju sprejetosti

Tisti, ki bežijo pred političnimi nemiri, ne iščejo zme-
raj le majhnih posojil. Almi, švedsko podjetje v dr-
žavni lasti, ki financira majhna podjetja, je posodilo 
1,5 milijona EUR pakistanskima bratoma, ki sta razvi-
la tehnologijo za izdelavo plošč iz riževih luščin. Na-
sir Gill se je že preselil v Evropo in tu delal na izvozni 
strani bratovega podjetja Green Plank, ko je v Paki-
stanu leta 2009 izbruhnilo politično nasilje. Njegov 
brat Jamshaid je ostal v Lahoreju in tam vodil proi-
zvodnjo. Vse bolj ga je motila korupcija, zlasti pri vo-
dilnih v lokalnem podjetju za električno energijo, ki 
so od njega zahtevali podkupnino in mu grozili, da 
njegovi tovarni ne bodo več dobavljali elektrike. Ko 
se je v državi sesul javni red in mir, Jamshaidu pa so 
tatovi grozili s pištolo, je bila mera polna. "Tam sem 
doživljal pravo nočno moro," pravi Nasir, ki zdaj živi 
v Malmöju. "Tukaj smo sprejeti kot ljudje in kot pod-
jetniki, tam pa sploh nismo bili sprejeti."

"Sprejetost" je pravi izraz. Brata Gill, ki imata dovo-
ljenje za prebivanje na Švedskem, sta v letu 2015 
prejela nagrado za "nova graditelja leta" od samega 
simbola švedskega establišmenta, kralja Karla XVI. 
Gustava.

Zdelo se mi je, 
da so moji prijatelji, 

še preden so mi sploh dali posojilo.
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INFRASTRUKTURA 
za povezano Evropo
 
Poslovni svet je globalen. Evropska podjetja morajo biti povezana – medsebojno in 
z ostalim svetom – če želijo biti konkurenčna. EIB financira tehnologijo, ki našim 
mestom omogoča večjo učinkovitost in jih povezuje s sodobnimi prometnimi 
povezavami. Toda gospodarski uspeh je odvisen tudi od dobrega zdravja. Podpiramo 
zdravstveno infrastrukturo, ki izboljšuje kakovost življenja vseh Evropejcev.

konkurenčne in varne 
energije

29

33

51

strateškega prometa

prenove in oživljanja mest

s projekti na 
področju

za infrastrukturo
mrdEU

R19,1
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INFRASTRUKTURA 
za povezano Evropo

Zmanjšano poplavno tveganje 
za 2,5 milijona ljudi

20,8 milijona ljudi je dobilo 
dostop do varne pitne vode.

Projekti, ki jih je financirala EIB, so z 
električno energijo oskrbeli 
2,34 milijona gospodinjstev.

19,9 milijona ljudi je dobilo 
 izboljšane sanitarne storitve.

Prepeljanih 380 milijonov 
dodatnih potnikov

Izboljšane zdravstvene storitve 
za 9,8 milijona ljudi

Zmogljivost proizvodnje električne 
energije 2.828 MW  
94 % iz obnovljivih virov

Zgrajenih ali obnovljenih 
185.312 socialnih ali 
ugodnih stanovanjskih enot

3,17 milijona uporabnikov 
je dobilo novo ali izboljšano 
mestno infrastrukturo.

Zgrajenih ali posodobljenih 
30.904 km električnih vodov
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Z vlakom po Italiji
 Financiranje EIB v višini 300 milijonov EUR za nove vlake, ki bodo vozili v deželah Lacij, Toskana, Benečija, 

Piemont in Ligurija, je dober primer, kako lahko banka zaradi sklada EFSI potrdi primernost podjetja za 
zasebne vlagatelje. EIB bo denar uporabila za nakup obveznic izdajatelja Ferrovie dello Stato, italijanskega 

državnega železniškega podjetja. Ferrovie dello Stato bo izkupiček od prodaje prenesel na svoje odvisno 
podjetje Trenitalia, ki bo dejanski kupec vlakov. Vlagatelji so potrebovali jasen znak podpore za dolg 

Ferrovie dello Stato, ker bo podjetje mogoče kmalu delno privatizirano. Posojilo EFSI jim je tako pokazalo, 
da bo imelo podjetje podporo EIB v času morebitnega prehoda – poteza, ki je bila dobro sprejeta na trgu 

in je podjetju Trenitalia hkrati omogočila, da nadaljuje s posodobitvijo voznega parka.

EFSI
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INFRASTRUKTURA 
za povezano Evropo

Podzemni svet

Finsko mesto Espoo, kjer se temperature pozimi 
lahko spustijo 25 stopinj Celzija pod ničlo, se ogla-
šuje kot odličen kraj za izlete s snežnimi krpljami v 
bližnjem narodnem parku, obiske lokalnega lede-
nega vrta in gozdne vožnje s sanmi, ki jih vleče sku-
pina haskijev. To pravljično zimsko mesto pa ima 
tudi slabosti: pri čiščenju odpadne vode blato in 
oprema zamrzneta, nato pa ju je treba ogreti, kar 
povzroča precejšnje stroške.

To težavo rešujejo s 371 milijonov EUR vrednim pro-
jektom, ki ga z 200 milijoni EUR sofinancira EIB, za 
gradnjo čistilne naprave v kamnini pod območjem 
Blominmäki zahodno od kraja Espoo. "Temperatura 
v kamnini je zelo prijetna," pravi Jukka Piekkari, di-
rektor uprave za okoljske storitve v helsinški regiji, 
ki gradi čistilno napravo. "Tam notri je res čarobno."

Čistilna naprava Blominmäki bo nadomestila sta-
ro zunanjo čistilno napravo iz leta 1963. Imela bo 

dvakrat večjo zmogljivost, tako da bo odpadno 
vodo čistila za 550.000 prebivalcev. Čeprav bo na-
prava delno nad zemljo – večinoma upravna zgrad-
ba in skladišče bioplina –, bo čiščenje vode v celoti 
potekalo pod zemljo. S tem bo mogoče tudi ohra-
niti gozd na tem območju, ki je življenjski prostor 
ranljive evropske poletuše.

Poleg tega bo čistilna naprava iz odpadnega blata 
pridobila:

  300 ton fosforja na leto kot gnojilo,

  še 300 ton dušika na leto kot gnojilo,

  metan, s katerim bo mogoče 
proizvesti elektriko za  
20.000 gospodinjstev.
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Pristanišče Amsterdam, a ne iz 
pesmi Jacquesa Brela

Ko je Jacques Brel napisal balado o 
mornarjih iz Amsterdama, so ladje 
v pristanišče plule skozi zapornico 

Noordersluis, postavljeno leta 1929. Tako 
je še zdaj, vendar bodo ladje v luko kmalu 

plule skozi veliko večjo, novo zapornico. 
Financiranje EIB v višini 165 milijonov 
EUR za morsko zapornico v IJmuidenu 

bo omogočilo dostop do pristanišča 
Amsterdam, četrtega najprometnejšega 

pristanišča v Evropi, in do Severnomorskega 
kanala skozi največjo zapornico na svetu, ki 

bo merila 500 metrov v dolžino, 70 metrov v 
širino in 18 metrov v globino.

Energetska varnost za Baltik
Amber Grid s svojim 110 km dolgim plinovodom, ki ga je z 28 milijoni EUR 

financirala EIB, povezuje litvansko pristanišče Klaipėda z glavnim plinovodnim 
omrežjem države. Kmalu bo mogoče utekočinjen zemeljski plin z ladij po 

plinovodu dobaviti do preostalih delov Litve kot tudi v Latvijo in Estonijo. 
Za države, ki so zdaj odvisne od ruskih dobav plina, je to pomemben korak k 

energetski varnosti.
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INFRASTRUKTURA 
za povezano Evropo

Kako program EU, namenjen za spodbuditev evropskega gospodarstva, 
financira največjo britansko urgentno bolnišnico.

Če bi bili v Birminghamu ter bi nenadoma obču-
tili otrplost na eni strani telesa, težave z govo-
rom in zamegljen vid, bi se mogoče odpravili v 

mestno bolnišnico. Člani tima za urgentno medici-
no bi prepoznali možgansko kap in vas stabilizirali. 
Za specialistično obravnavo pa bi se morali z rešil-
nim vozilom odpraviti na desetminutno pot v enoto 
za možganske kapi v bolnišnici Sandwell Hospital v 
West Bromwichu, ki je okrog osem kilometrov stran. 
To pomeni izgubo dragocenega časa za bolnika v 
akutnem stanju.

Skrbniški sklad sistema javnega zdravstva, ki 
upravlja obe bolnišnici, namerava problem razdelje-
ne urgence rešiti tako, da bo zgradil bolnišnico Mi-
dland Metropolitan na pol poti med obema seda-
njima bolnišnicama, kar bo stalo 350 milijonov GBP. 

Nova bolnišnica se bo osredotočila na akutne pri-
mere, tako da bodo vsi na tem območju vedeli, kam 
naj se obrnejo, če se pri njih pojavi nenadna huda 
bolezen, ob prihodu v to bolnišnico pa bodo ime-
li takojšen dostop do celotnega nabora zdravnikov 
specialistov. To bo imelo resničen učinek na zdravje 
– in včasih preživetje – 550.000 prebivalcev obmo-
čja, ki ga pokriva bolnišnica.

"Hitrejši dostop do ustrezne urgentne oskrbe po-
meni hitrejše in celovitejše okrevanje bolnikov," 
pravi dr. Roger Stedman, strokovni direktor skrbni-
škega sklada Sandwell and West Birmingham. "Živ-
ljenja lahko rešujemo tudi z zmanjšanjem števila 
zapletov, ki se včasih pojavijo zaradi dolgotrajne 
obravnave."

EFSI za urgentno bolnišnico
Bolnišnica Midland Metropolitan s 669 posteljami 
bo imela največji britanski urgentni center in bo šele 
druga bolnišnica v Združenem kraljestvu, speciali-
zirana za zdravljenje akutnih bolezni. Evropska in-
vesticijska banka financira 120 milijonov GBP vseh 
stroškov v okviru Evropskega sklada za strateške na-
ložbe (EFSI), programa, ki se opira na 16 milijard EUR 

Kjer so potrebe akutne EFSI
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jamstva Evropske komisije in 5 milijard EUR lastnih 
sredstev EIB.

Pomemben cilj sklada EFSI je podpreti projekte, ki bi 
sicer le stežka pridobili financiranje po konkurenč-
nih pogojih od zasebnih vlagateljev. Razlog za to je 
ponavadi tveganje, ki odvrača zasebne vlagatelje ali 
dela projekte manj dostopne.

Tveganja so sprejeta
Pri bolnišnici Midland Metropolitan je tveganje izha-
jalo iz pogodbe, ki jo je skrbniški sklad sklenil s pod-
jetjem v zasebnem upravljanju in večinoma zaseb-
ni lasti v zvezi z nadzorom gradnje in vzdrževanjem 
nove bolnišnice za 30 let. 

Britanska vlada je spremenila svojo generalno po-
godbo in za tovrstna podjetja uvedla nekoliko  

strožje zahteve glede uspešnosti poslovanja, čeprav 
je struktura posla običajna za tako imenovana jav-
no-zasebna partnerstva. Ker je bila Midland Metro-
politan prva večja bolnišnica, financirana po novih 
zahtevah, bi lahko na pogodbo gledali kot na bolj 
tvegano od primerljivih preteklih projektov. Zasebni 
vlagatelji bi se lahko bali, da bi – če projektno podje-
tje ne bi dosegalo pričakovane uspešnosti poslova-
nja – skrbniški sklad lažje odpovedal pogodbo. To bi 
zanje pomenilo težjo povrnitev denarja.

To je primer "tržne vrzeli", ki naj bi jo po načrtih iz 
leta 2015, ko je bil ustanovljen, zapolnil sklad EFSI. 
EIB je zato bolnišnico Midland Metropolitan izbrala 
kot enega svojih prvih projektov v okviru EFSI.

"Trg se še ni odločil, kako naj gleda na tveganja v 
novi pogodbi," meni Peter Jacobs, vodja divizije 
EIB za projektno financiranje. "Za nas je tveganje  

EFSI
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za povezano Evropo

EFSI
sprejemljivo, zlasti ker projekt zajema tudi oživitev 
starega industrijskega kompleksa."

Od matic in vijakov do 
elektronskih kartotek

Bolnišnica Midland Metropolitan bo stala v 
Smethwicku, zahodno od osrednjega Birminghama, 
na kraju, kjer so v 40. letih devetnajstega stoletja 
sprva izdelovali matice in vijake, v nedavni preteklo-
sti pa je bila tu tovarna avtomobilov. Ko bo oktobra 
2018 dokončana, bo v njej devet operacijskih dvo-
ran, velika enota za intenzivno nego in porodniški 
oddelek z dvema specializiranima operacijskima 
dvoranama.

Ko bo bolnišnica začela delovati, bo v njej kar nekaj 
inovativnih elementov:

  delovala bo brezpapirno, kar pomeni, da bodo 
imeli vsi zaposleni popoln in takojšen dostop do 
elektronskih kartotek vseh 400.000 oseb, kolikor 
naj bi jih po pričakovanjih oskrbeli vsako leto;

  "hitre ambulante" bodo obravnavale nove bolni-
ke in jih nemudoma napotile k zdravnikom spe-
cialistom, tako da bodo lahko mnogi odpuščeni 
prej, kot bi bili sicer.

"Naš cilj bo, da bolnike ocenimo, preiščemo in zdra-
vimo hitro, tako da jim v bolnišnici ne bo treba os-
tati dlje, kot bo potrebno," pravi dr. Matthew Lewis, 
direktor za medicinsko oskrbo in urgentno pomoč 
skrbniškega sklada. "V novem okolju bomo bolni-
kom zagotovo lahko ponudili boljšo oskrbo."

Javno in zasebno
EIB s posojilom 70 milijonov EUR v 

okviru EFSI podpira inovativno rešitev 
na Irskem, namreč gradnjo 14 centrov 
primarnega zdravstvenega varstva po 

vsej državi v okviru javno-zasebnega 
partnerstva. Osnovna ideja: 

posodobitev zdravstvenih storitev 
in zagotovitev širokega razpona teh 

storitev na enem mestu.



34 Poročilo o dejavnosti 2015

PODNEBJE in OKOLJE za 
prihodnost nas vseh
 
Podpiramo projekte, ki prispevajo k čistemu zraku, biotski raznovrstnosti in 
trajnostnemu prometu, s čimer varujemo okolje, v katerem bodo živeli naši otroci, 
tudi ko uvajamo inovacije, ki naj bi jim v prihodnosti prinesle več blagostanja.

varstva okolja trajnostnega 
prometa 

energije iz obnovljivih 
virov in energetske 

učinkovitosti

s projekti na področju

za okolje

mrdEU
R19,6 49

58 59
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PODNEBJE in OKOLJE  
za prihodnost nas vseh

Banka za podnebne ukrepe 
namenja vsaj 25 odstotkov 
skupnega posojilnega portfelja 
in to na vseh področjih javnih 
politik.

EIB je v letu 2015 z 20,7 milijarde EUR 
financirala podnebne ukrepe.

To je 27 % skupnega financiranja … 
30 % vseh posojil zunaj EU …
31 % posojil v državah v razvoju.

Promet z manjšimi 
ogljikovimi izpusti in 

okolju prijazen promet   
10,3 milijarde EUR

Prilagoditve na  
podnebne spremembe 

0,9 milijarde EUR

Pogozdovanje, odpadki, 
odpadne vode in drugi 

sektorji
1 milijarda EUR

Raziskave, razvoj in 
inovacije

1,6 milijarde EUR

Energija iz  
obnovljivih virov
3,3 milijarde 

EUR

Energetska 
učinkovitost 

3,6 milijarde EUR
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EFSI
Kako sklad Copenhagen Infrastructure II pritegne pokojninske sklade k 
vlaganjem v obnovljivo energijo.

Nizka zadolženost priteguje visoke naložbe

N amestitev 67 vetrnih turbin, visokih 90 me-
trov, v besneče Severno morje je zahteven 
projekt. Toda tudi pretvorba odpadnega lesa v 

električno energijo ni mačji kašelj. A skušajte zbrati 
milijarde evrov za izvedbo teh dejavnosti pri vlaga-
teljih, ki običajno ne sprejemajo velikih tveganj – za 
to je potrebno inovativno razmišljanje.

S tem izzivom so se spoprijeli v Copenhagen Infra-
structure Partners, danskem podjetju za upravljanje 
skladov, ki vlagajo v obnovljivo energijo, ko so ob-
likovali svoj tretji večji naložbeni sklad. Podjetje si 
je zamislilo naložbe z bistveno manjšim finančnim 
vzvodom od običajnega ter uspelo zbrati okrog 2 
milijardi EUR, večinoma od pokojninskih skladov in 
drugih tipično konservativnih vlagateljev. Brez te 
pametne strukture večina institucionalnih vlaga-
teljev svojih sredstev verjetno ne bi vložila v nove 
energetske tehnologije, saj nanje običajno gleda-
jo kot na razmeroma tvegane. "Tovrstne naložbe 
smo želeli narediti zanimive in dostopne za institu-
cionalne vlagatelje," pravi Stephanie Bendorff Røpc-
ke, podpredsednica Copenhagen Infrastructure 
Partners.

Rezultat je infrastrukturni sklad Copenhagen Infra-
structure II, ki je začel delovati septembra 2014 z 
denarjem osmih institucionalnih vlagateljev z Dan-
ske. Do zaključka zbiranja naložb v juliju 2015 je imel 
sklad 19 vlagateljev, med drugim EIB, katere vložek 
je bila prva kapitalska naložba, izvedena v okviru 
EFSI.

Potrebe vlagateljev in vloga 
sklada EFSI

Eden pomembnejših ciljev EFSI je, da vlagatelje pri-
tegne na področja, kamor si običajno ne bi upali. S 
tem je izpolnjena pomembna potreba vlagateljev 
in hkrati cilj politike EFSI. "Institucionalni vlagatelji 
sedijo na kupih denarja, ki ga morajo nekam vloži-
ti, saj so obrestne mere v tem trenutku tako nizke, 

da potrebujejo višje donose," meni Barbara Boos, 
sovodja delniških skladov v diviziji EIB za podneb-
ne spremembe in okolje. Institucionalni vlagatelji 
se pogosto bojijo razmeroma nepreskušenih tehno-
logij. Želijo si zanesljivih naložb, ker morajo zaščititi 
pokojninska sredstva posameznikov. Struktura skla-
da Copenhagen Infrastructure II "njihova likvidna 
sredstva usmerja v naložbe, ki jih sicer ne bi financi-
rali," še pravi Boosova.

PensionDanmark, glavni vlagatelj v sklad Copenha-
gen Infrastructure II, je vodilni zagovornik podpore, 
ki jo institucionalni vlagatelji namenjajo financiranju 
nizkoogljičnih projektov. Vplival je na zasnovo skla-
da, da bi postal zanimiv za institucionalne vlagate-
lje. "Zaradi teh rezultatov smo se odločili, da sklad 
podpremo z naložbo sklada EFSI," še dodaja Booso-
va. EFSI Evropski investicijski banki omogoča, da se 
odloča za naložbe, za katere se v preteklosti ne bi. 
Sklad Copenhagen Infrastructure II je takšen primer. 
Pretekle kapitalske naložbe EIB so bile manjše in 
običajno niso presegale 50 milijonov EUR. S pomoč-
jo EFSI je lahko EIB povečala svoj vložek v Copenha-
gen Infrastructure II na 75 milijonov EUR.

Vetrna elektrarna Veja Mate: turbine 
so pripravljene za spust v morje
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Majhen finančni vzvod, velika 
vlaganja

Ključen vidik, ki privablja institucionalne vlagatelje 
v sklad Copenhagen Infrastructure II, je dejstvo, da 
namerava izvesti vlaganja z le majhnim finančnim 
vzvodom. Za Copenhagen Infrastructure II je zna-
čilno, da financira svoj delež projekta s prednostnim 
lastniškim kapitalom ali s kombinacijo lastniške-
ga in dolžniškega kapitala. Stopnja zadolženosti je 
zato bistveno nižja kot v podobnih infrastrukturnih 
skladih, zaradi česar je Copenhagen Infrastructure 
II manj tvegan in primeren tudi za razmeroma kon-
servativne institucionalne vlagatelje. "Za vlagatelje, 
ki jih imamo, je sklad bolj alternativa obveznicam 
kot pa zasebna kapitalska naložba z velikim finanč-
nim vzvodom," meni Bendorff Røpcke iz podjetja 
Copenhagen Infrastructure Partners.

Copenhagen Infrastructure II je za posamezne na-
ložbe že namenil ali rezerviral okrog 1 milijardo 
EUR svojih celotnih sredstev. Začetne naložbe so 
namenjene novim tehnologijam, za katere se tra-
dicionalni institucionalni vlagatelji običajno ne 
odločajo; med njimi so elektrarna na biomaso v 
Združenem kraljestvu ter nemška in škotska pro-
jekta vetrne elektrarne na morju.

Celotni 2 milijardi EUR, kolikor jih ima na razpola-
go sklad, naj bi za naložbe namenili do srede leta 
2017. Upravitelji Copenhagen Infrastructure II na-
črtujejo, da bodo naložbe obdržali kar 20 let, to 
pa pomeni dolgoročno podporo tem inovativnim 
projektom.

FEIS
Struktura sklada 

Copenhagen 
Infrastructure II usmerja 

likvidna sredstva 
[institucionalnih 

vlagateljev] v naložbe, ki 
jih sicer ne bi financirali.

Za namestitev 90-metrskih turbin v globoko  
morje boste potrebovali takšno plovilo
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Kako pionirski sklad privablja zasebne naložbe za podnebne in razvojne projekte

 
Edinstveno zeleni

A lastair Vere Nicoll je pred nekaj leti prehodil 
Antarktiko in pri tem obujal pustolovščine pi-
onirskega polarnega raziskovalca Roalda Amu-

ndsena. Zdaj stoji na mestu, ki je bistveno toplejše 
od ledenih pustinj na jugu, saj je del prav tako pio-
nirskega projekta, kot je bila takratna velika norve-
ška odprava na Južni tečaj. Pod njegovimi nogami, 
250 km južno od Adis Abebe, je krater vulkana Cor-
betti, ki je del Etiopskega tektonskega jarka. Zaradi 
srečnega spleta geoloških značilnosti potuje voda 
skozi podzemne razpoke, kjer se zaradi vulkanske 
dejavnosti okoli nje ogreje in nato naravno spremeni 
v paro. Nicoll se s sodelavci trudi, da bi izkoristil paro 
za proizvodnjo elektrike. "To je kot termoelektrarna 
na premog, a brez premoga," pravi.

Na puščavskih tleh nad kraterjem podjetje za vlaga-
nja v obnovljivo energijo Berkeley Energy, ki ga je 
soustanovil Nicoll, postavlja prvi neodvisni objekt 
za proizvodnjo električne energije v Etiopiji. Pilotna 
faza bo zaključena v naslednjih dveh letih. Nicoll pri-
čakuje, da bo elektrarna Corbetti v osmih letih do-
segla zmogljivost 500 megavatov, kar je približno 
četrtina skupne porabe električne energije v državi 
in dovolj za oskrbo desetih milijonov Etiopijcev. "Na 
različnih novih trgih smo že izvedli pionirske posle, 
a to je za vse udeležene najpomembnejši projekt, v 
katerem bomo kdajkoli sodelovali. In to na celotni 
poklicni poti," pravi Nicoll.

Napredni projekt Nicolla je tipičen za enega nje-
govih poglavitnih vlagateljev, sklad Global Energy 
Efficiency and Renewable Energy Fund (Geeref). 
Sklad je začel poslovati z zajetnim obsegom javnih 
sredstev – 112 milijoni EUR iz Norveške, Nemčije in 
EU –, s katerimi je k sodelovanju pritegnil še 110 mi-
lijonov EUR zasebnih vlagateljev. Geeref je zaključil z 
zbiranjem sredstev pomladi 2015 in že računa, da bo 
za vsak evro, ki ga sam vloži v projekt, sčasoma vlo-
ženih še 50 EUR.

Z uporabo javnih sredstev, ki za zasebne vlagate-
lje delujejo kot blažilnik tveganj, je Geeref uspel  

oblikovati edinstven portfelj naložb v obnovljivo 
energijo v državah v razvoju. V enem samem živah-
nem in zračnem prostoru na sedežu EIB v Luksem-
burgu vodja Geerefa Cyrille Arnould predseduje 
skupini, ki je izvedla naložbe v okrog 50 projektov, 
katerih upravljanje je bilo zaupano začetnikom v 
tem poslu v državah v razvoju. "Dokazujemo, da je 
socialne projekte mogoče izvesti tudi s pristopom, 
zasnovanim na dobičku," pravi.

Projekte obnovljive energije je 
mogoče podpreti, ne da bi nanje 
stavili vse

Ključ do strukture sklada Geeref je tako imenovani 
"prvi delež izgube". To pomeni, da se javna sredstva 
v skladu uporabijo kot blažilnik za zaščito zasebnih 
vlagateljev. Če sklad posluje z izgubo, se ta najprej 
pokrije z deležem iz javnih sredstev. Tako so zaseb-
ni vlagatelji varnejši in bolj voljni vlagati v sklad, ki 
bi ga sicer lahko šteli kot preveč tveganega. Garrie 
Lette, ki vodi 4,5 milijarde EUR vreden pokojninski 
sklad v avstralskem Melbournu, je v Geeref vložil 
42 milijonov EUR. "Vsega nismo stavili na ta sklad," 
pravi Lette, vodja naložb sklada Catholic Super. 
"Vseeno pa je to za nas kar zajetna naložba."

Lette priznava, da naložbe v področje obnovlji-
ve energije v državah v razvoju, ki jih upravljajo 
začetniki v tem poslu, zanje "ne izpolnjujejo vseh 
meril." Pritegnila pa ga je Geerefova struktura. "Za-
nimata nas tveganje in donos. Prisotnost kapitala, 
ki se prvi porabi za kritje izgube, je bila bistvena za 
našo odločitev o naložbi." Sklad napoveduje donos 
nekoliko nad 20 odstotki.

Projekti, ki nastajajo iz nič

Čeprav ima Geeref široko geografsko prisotnost, pa 
Arnould najboljše priložnosti za rast vidi v sektor-
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ju obnovljive energije v Afriki. S tem se strinja tudi  
Anders Hauch, direktor naložb v Frontier Investment 
Management. 44-letni Danec in njegovi sodelavci iz 
podjetja Frontier stojijo za 45 milijonov USD vred-
nim projektom hidroelektrarne na reki Siti v odroč-
nem območju okrog gore Elgon v Ugandi. Hidro-
elektrarna Siti naj bi do konca leta 2016 delovala z 
zmogljivostjo 5 megavatov. Umeščena je na točko, 
kjer je padec reke prvič zelo strm – kar ustvari naj-
večjo silo za pogon turbin. Do konca leta 2018, ko 
bo Frontier zgradil turbine na drugem podobnem 
mestu na reki, bo Siti prispevala 2,5 odstotka skupne 
zmogljivosti v Ugandi.

Frontier je tipična naložba Geerefa (slednji je zago-
tovil 12 milijonov tega 60 milijonov EUR vrednega 
sklada). Ker je bil sklad brez poprejšnjih dosežkov, 
so svetovalci EIB lahko prevzeli pomembno vlogo 
pri njegovem upravljanju – tako je Arnould na čelu 
Frontierjevega svetovalnega odbora za naložbe. Po-
membno je, da Frontier dela na popolnoma novih 
projektih, kar pomeni, da ne vlaga v obstoječe pro-
jekte. Vse projekte začenja tako rekoč iz nič. Takšna 
"dodana vrednost" je v središču Geerefovih dejav-
nosti. "Prišli so z veliko naložbo, ki nam je pomaga-
la, da smo k financiranju pritegnili tudi druge. Nato 
pa so nam dali tudi veliko namigov za naložbe, ki bi 
jih lahko izvedli," pravi Hauch. "Geeref je bil bistven."

Geeref je s svojo strategijo že dosegel nekaj rezul-
tatov, zato je Arnould pripravljen na naslednji krog 
financiranja. Načrtuje, da bo Geeref II bistveno več-
ji in da bo tudi zasebni kapital prispeval večji delež 
tega sklada. "Še vedno skušamo ublažiti tveganja 
za zasebne vlagatelje," pravi. "A zdaj jim ni treba po-
nuditi tako veliko zaščite, saj lahko sami vidijo naše 
pretekle rezultate. Ustvarili smo veliko zaupanja."

Dokazujemo, da je socialne projekte 
mogoče izvesti tudi s pristopom, 

zasnovanim na dobičku.

Ugandska fanta gledata na kraj  
projekta Siti
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EIB igra pomembno vlogo na svetovnem odru v zadevah, kot je boj proti podnebnim 
spremembam. Banka si prizadeva tudi za blaginjo evropskih sosed in trgovinskih 
partneric po vsem svetu.

posojil zunaj EU  
za 63 projektov

Podpora za

delavcev

in srednjih podjetij, ki 
zaposlujejo

milijonov 
EUR

za 14 novih poslov 
mikrofinanciranja

6.000 majhnih

280.000

95

Majhen solarni panel za osvetlitev  
večernega študija v Afriki in mikrofinanciranje  

za sirske begunke v Libanonu.

mrd7,25 EU
R
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K o se je septembra 2015 začelo šolsko leto, je 
v šole v Libanonu lahko vstopilo le 200.000 
sirskih begunskih otrok. Libanon prepros-

to ni imel zmogljivosti za preostalih 600.000 otrok. 
Ahmed Saeed, Egipčan in direktor ITWorx Education, 
je prispel v eno od begunskih taborišč v kraju Saa-
dnayel v dolini Bekaa in se tam lotil organizacije šole 
v šotoru. V treh tednih je imel 50 učencev vseh sta-
rosti, od katerih mnogi že štiri leta niso mogli obisko-
vati šole. Učili so se po libanonskem predmetniku, 
njegovi različici v oblaku, na tabličnih računalnikih 
za 60 dolarjev in s pomočjo samo par učiteljev. "Čuti-
jo, da so pomembni," pravi Saeed. "Končno je nekdo 
poskrbel zanje."

Šola ITWorx, ki jo želi podjetje razširiti na vse sirske 
begunce v regiji, naj bi obnovila prihodnost tistih, 
ki so pobegnili pred državljansko vojno v svoji do-
movini. Zasnovana je na ideji, da če beguncem po-
magamo ostati v regiji, bo precej bolj verjetno, da 
se bodo po koncu vojne vrnili in pomagali pri ob-
novi Sirije. "Proti begunskemu problemu se lahko 
bojujemo politično," pravi Romen Mathieu, predse-
dnik ITWorx Education. "Toda najboljši način boja 
je s kulturo in naložbami – z ustvarjanjem upanja v 
regiji."

Angažma Evropske investicijske banke na Bližnjem 
vzhodu naj bi pomagal vzpostaviti stabilnost, ki bo 
begunce spodbudila, da ostanejo v svoji regiji. Ban-
ka je v regiji vse bolj prisotna, saj sodeluje v velikih 
projektih v Libanonu, Turčiji in Jordaniji.

Al-Majmoua, libanonska neprofitna ustanova za 
mikrofinanciranje, ki jo podpira EIB, je v zadnjih 

dveh letih usposobila 8.000 sirskih žensk in mla-
dih ter zagotovila posojila 200 sirskim ženskam. 
Ko bo prišel čas za obnovo porušene države, bo 
to življenjskega pomena. "Ko se bodo naše stran-
ke vrnile v Sirijo, bodo svojo kreditno zgodovino 
lahko uporabile kot jamstvo za izpolnjevanje ob-
veznosti," pravi Youssef Fawaz, izvršni direktor Al-
-Majmoue. "To bo njim – in Siriji – pomagalo pri 
vrnitvi v ustaljene tirnice."

EIB je v zadnjih letih financirala projekte obnovlji-
ve energije v Jordaniji, vključno z vetrno elektrarno 
Tafila, ki je v letu 2015 začela proizvajati električno 
energijo za 83.000 gospodinjstev v tem puščavskem 
kraljestvu. Jordanija si je za cilj zadala, da bo do 
leta 2020 z obnovljivo energijo pokrila 10 odstot-
kov svojih potreb. To je bistveno za državo, v kate-
ri stroški energije porabijo do 20 odstotkov njenega 
bruto domačega proizvoda. 

  V letu 2015 je Jordanija sklenila 66 milijonov EUR 
vreden posel za nadgradnjo državnega električ-
nega omrežja, ki bo izboljšala prenos električne 
energije po državi.

  Poleg tega bo ta električna energija prispevala k 
zadovoljevanju potreb drugega posla EIB, podpi-
sanega v letu 2015. Projekt Wadi al-Arab, vreden 
49,7 milijona EUR, bo s pitno vodo oskrboval ob-
močje severne Jordanije, ki je že zdaj sušno – in 
postaja še bolj siromašno z vodo zaradi pritoka 
sirskih beguncev. 26 km dolg vodovod bo vsa-
ko leto zagotavljal 30 milijonov kubičnih metrov 
sladke vode in prispeval k stabilnosti v regiji, saj 
bo zmanjšal napetosti zaradi vodnih virov.

Naložbe v programe, ki 
sirskim beguncem 

omogočajo, da ostanejo 
blizu domovine – in jo 
nekoč, ko se bo vojna 

končala, obnovijo.

Upanje blizu doma
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Na majcenem otočku Mavriciju deluje inovativno podjetje, ki iz sladkornega 
trsa iztisne prav vsak cent – in hkrati varuje okolje.

 
Sladka zgodba o sladkorju

T o je zgodba o podjetju s sladkornim trsom z 
otoka, ki leži dva tisoč kilometrov od južne 
obale Afrike. Menedžerji tega podjetja so se 

spopadli z velikimi spremembami, na katere so se 
odzivali z inovacijami, eno za drugo. Partnerja so 
našli v EIB in v šestih letih so ustvarili vrsto pod-
jetij, sposobnih preživeti pretrese, ki so jim grozili. 
Storili so vse to, obenem pa še varovali okolje svoje 
majcene domovine v Indijskem oceanu.

Pred desetletjem so bile z mednarodnimi tr-
govinskimi pogajanji odpravljene zaščite cen 
sladkorja. Prej zaščitene cene na afriških, karib-
skih in tihomorskih trgih so v letih od 2006 do 
2009 padle za 36 odstotkov. Stvari so se morale 
spremeniti.

Omnicane, podjetje s 150-letno zgodovino, se je 
podalo na pot inovacij. Na tej poti je zgradilo vrsto 
objektov v okviru svojega kompleksa v La Baraqu-
eju na jugu Mavricija. V vsakem od njih uporablja-
jo stranski proizvod, ki nastane v fazi pred njim, 
in tako nastane nov proizvod. V tem procesu se je 
podjetje razširilo tudi v druge panoge, na primer 
proizvodnjo rafiniranega sladkorja in električne 
energije ter destiliranje etanola, kar bi se v časih 
zajamčenih cen zdelo nemogoče.

Mavricijski pridelovalci sladkornega trsa so tra-
dicionalno porezali sladkorni trs, izvedli osnovni 
proces proizvodnje surovega sladkorja in sladkor 
poslali v Evropo, kjer so ga dokončno rafinirali in 
pripravili za potrošnike. Podjetje Omnicane je s 
15 milijonov EUR visokim posojilom EIB najprej 
zgradilo rafinerijo za surovi sladkor, kar jim je 
omogočilo, da so iz končnega proizvoda, belega 
sladkorja, potegnili več. Omnicane zdaj v La Ba-
raqueju proizvede do 200.000 ton rafiniranega 
sladkorja na leto. Rafinerija se je izkazala za velik 
uspeh, a je hkrati povzročila nov problem.

Preden sladkor pojeste, ga filtrirajo v celi vrsti in-
dustrijskih procesov. Toda kaj storiti s stranskimi  

proizvodi, večinoma melaso? Omnicane jo je 
sprva moral poceni prodajati, tako da jo je do-
stavljal po vsem svetu, kjer so iz nje delali eta-
nol ali jo uporabljali kot sestavino živalske 
krme.

Omnicanov naslednji korak je bil, da vse opra-
vijo na Mavriciju. Podjetje je pridobilo še 8 mi-
lijonov EUR posojila EIB za gradnjo destilarne, 
ki prevzame melaso in iz nje izdeluje bioetanol. 
Omnicane zdaj letno proizvede do 24 milijonov 
litrov bioetanola, ki se uporablja kot dodatek 
gorivu in tako zmanjša porabo avtomobilov, 
čeprav se predeluje tudi v alkohol za uporabo v 
živilski industriji in zdravstvu.

Izkoristijo prav  
vsako priložnost,  

da iz tega, kar počnejo, 
potegnejo finančno 

korist," pravi Vincent 
Girard, ki v EIB dela na 

področju posojil.
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To pa še nikakor ni zadnji korak. Tudi v postopku 
izdelave bioetanola nastajajo stranski proizvodi, ki 
jih je Omnicane poslovno izkoristil.

Med fermentacijo se iz melase sprošča ogljikov di-
oksid. Omnicane zajame kakšnih 25 ton ogljikove-
ga dioksida na dan in ga proda sosednji tovarni, 
kjer ga uporabijo za izdelavo plina, ki v brezalko-

holnih pijačah ustvari mehurčke. Po destilaciji me-
lase ostane vinasa, ki je bogata z minerali, kot je 
kalij. V Omnicanovi destilarni jo spremenijo v gno-
jilo, metan za proizvodnjo električne energije in 
toplotno energijo.

Izkušnje, pridobljene iz sesutja cen sladkorja, so 
menedžerje Omnicana naučile, da bi bilo dejav-
nosti modro razpršiti. Pri EIB so najeli še poso-
jilo 8 milijonov EUR za gradnjo hotela s štirimi 
zvezdicami, ki bo nudil 139 postelj. Z nadaljnjimi 
700.000 EUR od EIB je Omnicane zasnoval projekt 
gradnje stanovanjsko-poslovnih nepremičnin v 
bližini hotela, v katerih bo zaposlitev dobilo 4.000 
oseb.

A Omnicane tudi s tem še ni sklenil kroga.

Industrijski oblikovalci pospešeno proučujejo na-
čine, kako bi lahko izdelovali izdelke brez odpad-
kov. Pristop se imenuje krožno gospodarstvo in se 
začne že precej pred trenutkom, ko je izdelek za-
vržen, ponovno uporabljen ali recikliran. Krožno 
gospodarstvo naj bi postalo del načrtovanja in 
oblikovanja izdelka, s čimer bi zagotovili njegovo 

dolgo življenjsko dobo ter velike možnosti za po-
novno uporabo, popravilo in recikliranje. "Izhodni 
element, ki ga trenutno vidite kot odpadek, pre-
tvorite v vhodni element za drug proces," pravi 
Marco Francini, inženir v EIB. "Koristi za okolje so 
ogromne."

EIB je v zadnjih desetih letih s 15 milijardami EUR 
financirala projekte krožnega gospodarstva, 
vključno z zadnjo fazo industrijskega procesa v 
Omnicanu.

V letu 2015 je podjetje sklenilo 8 milijonov EUR 
vreden posel za gradnjo inovativnega obrata za 
"zgorevanje ogljikovodika". Tu bodo toplotno ob-
delali premogov pepel, ki ostane v treh elektrar-
nah v okviru kompleksa tega podjetja in drugje 
na otoku, ter ga predelali v dodatek za cement. S 
tem bodo prihranili tone ogljikovega dioksida, ki 
se sicer sprošča pri proizvodnji in uvozu tega pro-
izvoda, ustvarili pa bodo tudi paro, ki bo napajala 
druge objekte podjetja Omnicane. "Gre za indu-
strijski ekosistem," razlaga Rajiv Ramlugon, pred-
stavnik za trajnost podjetja Omnicane. "Zasnovan 
je po načelu od zibelke do zibelke."



Poudarki leta 2015
• EIB je 89 % obveznic izdala v EUR, GBP 

ali USD

• vodilna referenčna izdajateljica v EUR 
in USD

• za Združenim kraljestvom največja 
izdajateljica v britanskih funtih

• vodilna na trgu turške lire, kanadskega 
dolarja, norveške krone  
in južnoafriškega randa
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Od kod je prišel denar  
Geografska porazdelitev obveznic EIB 

Od kod prihajajo sredstva
 
EIB je največja večstranska izdajateljica in posojilodajalka na svetu. V letu 2015 je na 
mednarodnih kapitalskih trgih zbrala 62,4 milijarde EUR. Zaradi odlične bonitete 
lahko velike količine sredstev zbere pod ugodnimi pogoji, ki jih nato prenaša na 
svoje stranke.

E IB je globalna finančna igralka. V letu 2015 je 
posojala v 12 valutah, izdajala pa v 16 valutah. 
S tako širokim naborom valut dosegamo vlaga-

telje, ki običajno ne bi ciljali na naložbe, s katerimi se 
ukvarja EIB v Evropi, a z naložbami v obveznice EIB 
posredno vseeno prispevajo k evropskim projektom.

Evropa

63 %
Ameriki Azija

Bližnji vzhod in 
Afrika

21 %14 %

2 %
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Od kod
prihajajo sredstva

N a podnebni konferenci decembra 2015 v Pa-
rizu je bil dosežen velik dogovor o globalnem 
segrevanju. Toda tudi eno bolj nenavadnih 

dogajanj, ki je bilo naznanjeno na konferenci, bi lah-
ko imelo velik učinek.

Pravzaprav gre za učinek. EIB je usklajevala delo 
enajstih mednarodnih finančnih ustanov, ki so izda-
le smernice za poročanje o učinku zelenih obveznic. 

Znesek 40 milijard EUR, ki je bil v letu 2015 zbran 
z zelenimi obveznicami, je treba vložiti v projekte 
podnebnih ukrepov. Težava pri tem je, da različne 
organizacije učinek na podnebje merijo in o njem 
poročajo različno. Vlagatelji ne morejo biti prepriča-
ni, da tona ogljikovega dioksida, ki naj zaradi njiho-
vih vlaganj ne bi bila sproščena v ozračje, v resnici 
ni bila polovica tone ali celo dve toni.

Zahvaljujoč delovni skupini pod vodstvom EIB je bil 
pripravljen prvi niz smernic za poročanje o učinku 
zelenih obveznic. Smernice prinašajo preglednost 
in odgovornost ter omogočajo, da zelene obvezni-
ce dosežejo širši krog vlagateljev.

EIB za vsak projekt že zdaj objavlja informacije o 
znesku financiranja, zbranega z izdajo zelenih ob-
veznic, in o podnebnem učinku svojih projektov. 
Vzemimo na primer obsežni maroški projekt izkori-
ščanja sončne energije v Ouarzazatu, kjer naj bi za-
čeli električno energijo proizvajati na začetku leta 
2016. Skupni obseg posojil, s katerimi EIB financira 
različne projekte solarnih panelov in koncentrira-
ne sončne energije v Ouarzazatu, znaša skoraj 200 
milijonov EUR. EIB je 40 milijonov EUR, zbranih z 
izdajo zelenih obveznic, dodelila projektu Ouarza-
zate. Banka v svojih poročilih jasno navaja učinek 
financiranja:

 električna energija za 250.000 Maročanov

  193 ton manj emisij ogljikovega dioksida na leto

  nova delovna mesta v lokalni panogi izkoriščanja 
sončne energije

Rezultate pišemo z zeleno

Projekt izkoriščanja sončne energije  
v maroški pokrajini Ouarzazate

EIB je udeležence na trgu pozvala k vzpostavitvi jasnih smernic za ocenjevanje 
učinka naložb, izvedenih z izkupičkom od njihovih izdanih zelenih obveznic.
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Delujemo vzajemno in 
sodelujemo
 
Banka je z Evropskim skladom za strateške naložbe prevzela pomembno novo vlogo, 
ki zahteva posebne upravljavske sposobnosti, da ga bo lahko ustrezno nadzirala. 

V oditelji evropskih držav in vlad so decem-
bra 2014 sprejeli Naložbeni načrt za Evropo. 
Cilj: spodbuditi dolgoročne naložbe, ki jih je 

premalo vsaj od finančne krize leta 2008. Pomem-
ben steber tega načrta je Evropski sklad za strate-
ške naložbe (EFSI). V okviru EFSI bo EIB razpolagala 
s 16 milijardami EUR proračunskega jamstva EU kot 
tudi s 5 milijardami EUR lastnih sredstev. S takšno 
podporo bo banka vlagala v projekte, ki naj bi v 
treh letih omogočili 315 milijard EUR naložb.

Evropski parlament je sprejel predpise o ustano-
vitvi sklada EFSI sredi leta 2015. Formalna upravna 
struktura EFSI je bila dokončno znana decembra, 
ko je bil za izvršnega direktorja imenovan Wilhelm 
Molterer.

Pred imenovanjem članov naložbenega odbora 
EFSI je EIB že sestavila portfelj poslov EFSI in vsake-
ga od njih poslala v odobritev Evropski komisiji. O 
nekaterih poslih ste si lahko več prebrali v poglav-
jih tega poročila o različnih projektih.

Projekti, ki so deležni jamstva EFSI, gredo skozi obi-
čajen proces skrbnega pregleda v EIB, dokončno 
pa jih odobri svet direktorjev EIB. Posli financira-
nja EFSI bodo prikazani v bilanci EIB, vendar ti si-
cer bolj tvegani posli ne bodo vplivali na boniteto 
EIB, ker imajo jamstvo EU in jih banka financira iz 
lastnih sredstev. Osebje EIB si sedaj skupaj z orga-
ni upravljanja sklada EFSI prizadeva za pridobitev 
sredstev za svoje projekte v okviru proračunskega 
jamstva EU:

  usmerjevalni odbor EFSI daje smernice o profilu 
tveganosti portfelja in strategiji,  

  naložbeni odbor EFSI ocenjuje in odobrava upo-
rabo proračunskega jamstva EU za posamezne 
posle. 

EFSI

Naložbeni odbor sklada EFSI



EIB vzajemno deluje in sodeluje z mnogimi institucijami EU, kar 
krepi njeno odgovornost:

 Evropski parlament vsako leto pregleda dejavnosti EIB.

  Evropska komisija imenuje člana v svet direktorjev EIB in poda mnenje o vsakem projektu, ki je predsta-
vljen svetu direktorjev.

  Evropski varuh človekovih pravic – za razliko od drugih mednarodnih finančnih ustanov se pritožbe 
državljanov o nepravilnostih ne končajo s pritožbenim mehanizmom EIB. Z njimi se lahko obrnejo na va-
ruha človekovih pravic.

  Sodišče Evropske unije razsoja o vseh sporih med EIB in državami članicami EU ter lahko presoja o zako-
nitosti odločitev, ki jih sprejmejo organi odločanja banke.

  Evropsko računsko sodišče lahko revidira posojilne posle na podlagi mandata.

  Evropski nadzornik za varstvo podatkov spremlja skladnost EIB s pravili in predpisi o varstvu osebnih 
podatkov.

 Evropski urad za boj proti goljufijam sodeluje z EIB pri preprečevanju goljufij.

  Evropska centralna banka zagotavlja instrumente likvidnosti za posle v Evrosistemu, ki so na voljo tudi 
EIB.
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Delujemo vzajemno  
in sodelujemo

Struktura upravljanja EIB:

 delničarke  28 držav članic EU

 svet guvernerjev  ministri držav članic

svet direktorjev

upravni odbor

 revizijski odbor   neodvisen

- predsednik
- osem podpredsednikov

imenujejo jih države 
članice
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Skupino EIB sestavljata Evropska investicijska banka in 
Evropski investicijski sklad.
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