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Kolesarske steze v italijanski Bologni,
financirane s posojilom EIB.
Več na 27. strani.
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PREDSEDNIKOVA uvodna beseda

S

kupina EIB financira in podpira projekte, ki imajo močne, navdihujoče učinke na poslovanje
evropskih podjetij in življenje evropskih državljanov. V zadnjih nekaj letih so se ti učinki naglo
krepili, kar je posledica naše odločenosti, da denar
uporabljamo pametneje – s povezovanjem finančnih
sredstev skupine EIB z zasebnim kapitalom, sredstvi
iz skladov EU in nepovratnimi sredstvi EU ter svetovalno podporo strokovnjakov EIB – in tako dosegamo kar največje ekonomske učinke.
Učinke naših dejavnosti bi morali občutiti po vsej
Evropi, saj je kohezija eden od središčnih stebrov
našega poslanstva, ki smo mu ostali zvesti tudi v letu
2016. Izražen kot odstotek BDP je bil največji delež
poslov skupine EIB namenjen Estoniji, Malti, Bolgariji, Cipru, Hrvaški, Poljski in Slovaški.
Prizadevamo si za pravično porazdelitev blaginje po
vsej evropski celini in drugod. EIB je sestavni del nabora ukrepov EU, s katerimi naj bi uresničili globalno
strategijo EU in evropsko soglasje o razvoju. Še naprej odgovarjamo na izziv spodbujanja trajnostne gospodarske rasti v državah izvora nedavnih migracij,
tako da se bo manj ljudi prisiljenih podati na srce parajočo in pogosto nevarno pot iz domovine, še naprej pa spodbujamo tudi odporna gospodarstva v gostiteljskih skupnostih na Bližnjem vzhodu, v severni
Afriki in na zahodnem Balkanu.
V letu 2016 smo s svojim portfeljem posojil, jamstev
in naložb omogočili za neverjetnih 280 milijard EUR
skupnih naložb. EIB kot banka EU s svojimi posli resnično zapolnjuje tržne vrzeli v Evropi, saj v okviru
Naložbenega načrta za Evropo vse bolj podpira MSP
in inovativna podjetja, ki sicer morda nikoli ne bi
dobila dostopa do našega financiranja.
Kjerkoli vlagamo, povsod iščemo inovatorje. EU
brez inovacij ne bo konkurenčna. Ravno tu ima izjemno pomembno vlogo Naložbeni načrt za Evropo,
saj nam omogoča, da financiramo inovativna podjetja, ki jih v preteklosti naši radarji morda sploh ne

2

Poročilo o dejavnosti

2016

bi zaznali. Ker financiramo raziskave na področju novih tehnologij, ima naša podpora inovativnim podjetjem moč, da spreminja življenja. Včasih jih lahko
celo rešuje.
Lani smo financirali družinsko podjetje v Bremnu,
ki se ukvarja s sateliti, in prvi sklad, ki vlaga v podjetja, katerih ustanovitelji so znanstveniki francoskih univerz, oboje s podporo Naložbenega načrta
za Evropo. Financirali smo tudi raziskave cepiva proti
virusu zika v Lyonu kot tudi nadgradnjo velikega hadronskega trkalnika Evropske organizacije za jedrske raziskave (CERN). Vsak inovator ubira svojo pot,
a poti vseh inovatorjev vodijo v prihodnost, v kateri
se lahko Evropa meri s podjetji kjer koli v svetu. Če
se ozrem naprej v leto 2017, vidim še večjo osredotočenost na tovrstne naložbe. Za EIB mora biti to leto
inovacij.
Ob misli na inovativno prihodnost sem glede Evrope
optimističen. Banka ima ključno vlogo pri tem, da državljani EU ostanejo na združeni, evropski poti. Posojila in jamstva, ki jih zagotavljamo v skupini EIB, svetovanje, ki ga nudimo, ter pobude, ki jih podpiramo,
so konkreten dokaz, kako pomembna je EU za podjetja in posameznike po vsej Evropi. Zgodbe o naših
projektih, ki jih predstavljamo v tem poročilu, kažejo,
kako kot banka EU ustvarjamo povezave med ljudmi,
podjetji in gospodarstvi. Našo celino še bolj združujemo. V tem trenutku ne bi mogla biti prav nobena
naloga pomembnejša.
Werner Hoyer

PREDSEDNIKOVA
uvodna beseda

Naše naložbe in
pobude ustvarjajo
povezave med
ljudmi, podjetji
in gospodarstvi.
Našo celino še bolj
združujemo. V tem
trenutku ne bi mogla
biti prav nobena
naloga pomembnejša.
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POUDARKI LETA 2016

Ženske lupijo sadje za izdelavo
tradicionalnih ciprskih slaščic v
majhnem podjetju v gorovju Troodos
– s posojilom mu je pomagala EIB.
Več na 19. strani.

Naložbeni načrt za Evropo v letu 2016

30,2 mrd EUR odobrenega financiranja
Omogočenih skupaj 163,9 mrd EUR naložb
Doseženih 52 % ciljnega zneska 315 mrd EUR
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Preprost odgovor na vprašanje
BDP in delovnih mest
Napreden ekonomski model na preprost način kaže, kako velike
učinke imajo naložbe EIB – pa tudi, kako bi lahko ocenjevali učinke
sklada EFSI, enega od stebrov Naložbenega načrta za Evropo.

T

a zgodba o ekonomskih učinkih se je začela leta
2008 z izbruhom hude krize v EU. Štiri leta pozneje je
bil bruto domači proizvod še zmeraj pod predkrizno
ravnjo, vlaganja v osnovna sredstva so se zmanjšala
za 15 odstotkov, dolgotrajna brezposelnost pa se je
povečevala. Države članice EU so Evropsko investicijsko
banko pozvale, naj z večjim obsegom posojanja pomaga
pospešiti zaposlovanje in rast. V ta namen so ji odobrile
povečanje kapitala za 10 milijard EUR.

S tako poglobljeno analizo
dobimo jasno sliko o učinkih
bankinega dela.
Debora Revoltella, glavna ekonomistka EIB

EIB je do aprila 2015 že izkoristila dodatni kapital in
dosegla ciljni obseg dodatnega posojanja v višini 60
milijard EUR. A po izvedbi naložb je morala oceniti
njihovo učinkovitost. Pri tem je morala upoštevati
kompleksni medsebojni vpliv poslov EIB in drugih
aktivnosti v gospodarstvu.
Ekonomisti EIB so za oceno prihodnjih učinkov vseh
poslov banke, ki jih je omogočilo povečanje kapitala,
uporabili dobro uveljavljen ekonomski model. Ugotovili so, da bodo imela posojila EIB verjetno znaten
učinek na evropsko gospodarstvo, saj naj bi z njimi
do leta 2017 ustvarili 830 000 delovnih mest, do leta
2030 pa 1,4 milijona. »Model je zasnovan tako, da
upošteva dolgoročne dejavnike kot tudi kratkoročne
učinke,« pravi Debora Revoltella, direktorica oddelka
za ekonomske analize v EIB. »To je pomembno zaradi
ocene končnega rezultata za realno gospodarstvo.«
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Ekonomisti EIB so podatke o učinkih predstavili v letu
2016. Model zdaj že izpopolnjujejo, da bodo lahko
zajeli tudi učinke Evropskega sklada za strateške
naložbe (EFSI) v okviru Naložbenega načrta za
Evropo.

Poskusna uporaba modela za
oceno učinkov EIB
Ocenjevanje učinkov povečanja kapitala v obdobju 2013–
2015 prinaša številne namige, kako bi lahko izračunali
učinke proračunskega jamstva EU in kako velike koristi
bi lahko prinesle dodatne naložbe. To postaja vse
pomembnejše ravno v času, ko želi predsednik Evropske
komisije Jean-Claude Juncker podvojiti sredstva in
trajanje Naložbenega načrta za Evropo.
Ekonomisti EIB so v sodelovanju s Skupnim
raziskovalnim središčem (JRC) Komisije iz Seville
skušali ugotoviti, kakšni so bili učinki banke v
obdobju povečanja kapitala. Delali so z ekonomskim
modelom RHOMOLO iz leta 2010, ki je bil sprva
zasnovan za ocenjevanje učinkov strukturnih
skladov EU, to je finančnih instrumentov, s katerimi
naj bi zmanjšali razlike med gospodarstvi različnih
evropskih regij. Z njim so ugotavljali, ali so bila vse
bolj omejena javna sredstva porabljena učinkovito in
skladno s cilji EIB.
»Model je premišljen in skušali smo ga uporabiti konzervativno,« pravi Georg Weiers, ekonomist EIB, ki je
sodeloval pri projektu.
Med prednostmi modela RHOMOLO je, da zajame:
• kratkoročni učinek na gospodarsko aktivnost;
• kako naložbe pospešujejo produktivnost in s tem
dolgoročnejšo rast.

KAKO EIB RAZMIŠLJA
POSLI EIB
(od januarja 2013 do marca 2015)

Naložbe s podporo EIB

342 mrd EUR

Če EIB na primer financira cesto, se v času gradnje
poveča gospodarska aktivnost. Ko je gradnja zaključena, pa financiranje EIB učinkuje še naprej, saj
je zaradi ceste potovalni čas krajši, prevozni stroški
so nižji, s tem pa se povečajo produktivnost, rast
in zaposlenost. Za zanesljivo oceno učinkov, ki jih
ima posojilo EIB, je treba izmeriti oba navedena
dejavnika.

DOLGOROČNI UČINKI
(do leta 2030)

Povečanje BDP za 1,1 %

1 400 000
novih delovnih mest

Učinki EIB: dejstva
Ekonomisti EIB so s tem modelom izračunali kratkoin dolgoročne učinke dejavnosti EIB v obdobju
povečanja kapitala, to je od januarja 2013 do marca
2015.
V tem obdobju je EIB na podlagi svojih rednih
dejavnosti in dejavnosti, povezanih s povečanjem
kapitala, podpisala 1 024 pogodb v okviru 812
poslov po vsej EU v skupni vrednosti 142 milijard
EUR. S tem je bilo podprtih skupaj 372 milijard EUR
naložb.
Ocena kratkoročnih učinkov do leta 2017:
•p
 ovečanje BDP za 0,8 odstotka

• 830.000 novih delovnih mest
Ocena dolgoročnih učinkov do leta 2030:
• povečanje BDP za 1,1 odstotka
• 1,4 milijona novih delovnih mest

KRATKOROČNI UČINKI
(do leta 2017)

Povečanje BDP za 0,8 %

830 000

novih delovnih mest
Učinki EIB in Naložbeni
načrt za Evropo
Pomembno je, da EIB ocenjuje svoje učinke, saj lahko
le tako zagotovi, da se njena sredstva učinkovito
uporabljajo v dobro državljanov EU. Kot banka EU
pa na rezultate svojih naložb ni pozorna samo ona.
Ocene učinkov posojil, zagotovljenih s proračunskim
jamstvom EU v okviru Naložbenega načrta za Evropo,
so že objavile tri ugledne organizacije:
•
Evropska komisija ocenjuje, da bodo posli EIB s
podporo Naložbenega načrta za Evropo k BDP
Evropske unije doprinesel 410 milijard EUR in
omogočil 1,3 milijona delovnih mest.
•
Družba za ekonomske analize Oxford Analytica
ocenjuje, da bo vpliv na BDP 1,4-odstoten.
• Mednarodna organizacija dela (ILO) predvideva, da
bo zaradi Naložbenega načrta za Evropo nastalo
1,8 milijona novih delovnih mest.
Ekonomisti EIB model prilagajajo in izpopolnjujejo,
da bi z njim lahko ocenjevali učinke poslov EIB s
podporo Naložbenega načrta za Evropo kot tudi
celotne posojilne dejavnosti banke. »Model je
zahteven, ker je precej kompleksen. Vendar omogoča
ocenjevanje vseh učinkov na gospodarstvo, ne le
neposrednih,« pravi Debora Revoltella. »Samo s tako
poglobljeno analizo pa dobimo jasno sliko o učinkih
bankinega dela.«
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Ultra tanka solarna folija podjetja
Heliatek. Debelina folije je manj kot
en milimeter, teža kvadratnega
metra pa zgolj 500 g.

Nove strukture za
nove izzive
Naložbe v obliki navideznega lastniškega
kapitala (quasi-equity investments) so
pomembno orodje, s katerim EIB dosega cilje
Naložbenega načrta za Evropo.

Začenjamo financirati majhne, zelo
tvegane in izredno inovativne projekte.
Adrian Kamenitzer, EIB, direktor oddelka za kapital,
nove produkte in posebne transakcije
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KAKO EIB DELUJE

P

pravi Adrian Kamenitzer, direktor oddelka za kapital,
nove produkte in posebne transakcije v EIB. »EIB se
mora prilagoditi novim oblikam poslov, saj lahko le
tako polno izkoristi njihov potencial.«

Rešitev: Podjetje Heliatek, ki je nastalo z izločitvijo (spin-off) iz Tehnične univerze v Dresdnu, je razvilo folijo, ki
se namesti na vertikalne površine fasad in tam sončno
svetlobo pretvarja v elektriko.

Proračunsko jamstvo EU v okviru Naložbenega načrta
za Evropo, ki ga upravlja EIB, naj bi krilo financiranje
inovativnih podjetij. Komercialne banke na taka podjetja
gledajo kot na nepreverjena in zato preveč tvegana.
Za Evropo pa je pomembno, da dobijo nove ideje
priložnost. Čeprav je za EIB to novo področje, ustreza
njeni zgodovinski vlogi, da zapolnjuje tržne vrzeli.

rva uganka: podjetja želijo zmanjšati svoj ogljični odtis, zato bi rada sama proizvajala energijo iz
obnovljivih virov. Toda v poslovnih predelih velikih mest je prostora za to malo – pred železniško postajo na londonski Liverpool Street ne morete postaviti vetrne elektrarne, v poslovnem predelu pariškega La
Défense pa ne skupine sončnih elektrarn.

Druga uganka: financiranje. Rešitev: Financiranje
EIB v obliki navideznega lastniškega kapitala v višini
20 milijonov EUR.
Zveni morda enostavno, vendar ni. Finančni
strokovnjaki EIB so se leta ubadali z vprašanjem, kako
inovativnim novim podjetjem zagotoviti sredstva, ne
da bi se ta morala zato bolj posvečati odplačevanju
dolgov kot rasti poslovanja.
Financiranje v obliki navideznega lastniškega kapitala
je že nekaj let v naboru instrumentov EIB, vendar ga je
banka uporabljala le v omejenem obsegu. S prihodom
Naložbenega načrta za Evropo pa se je to spremenilo,
saj je tovrstno financiranje postalo osrednji instrument
banke za povečevanje bolj tveganih naložb v podjetja,
ki jih prej ni mogla podpreti. »Začenjamo financirati
majhne, zelo tvegane in izredno inovativne projekte,«

Banka posle z višjim tveganjem imenuje »posebne
transakcije«. V letu 2017 jih namerava okrepiti, zato bo
poenostavila postopke v zvezi z navideznim lastniškim
kapitalom in drugimi novimi oblikami financiranja.
Divizija za kapital rasti in financiranje inovacij je
od inovativnih podjetij že prejela 1 000 prošenj za
financiranje. Načrtuje, da jim bo do sredine leta 2018
zagotovila 1 milijardo EUR.
»To je zelo pozitiven trenutek,« meni Hristo Stoykov,
vodja divizije. »Sodelujemo z novimi strankami, ki jih
v preteklosti ne bi mogli financirati. Sodelujemo z
inovativnimi podjetji. Zasluga za to gre v veliki meri
našemu produktu financiranja v obliki navideznega
lastniškega kapitala.«
Navidezni lastniški kapital (quasi-equity) je edinstven
produkt, ki ga na trgu ponuja EIB. Zapolnjuje tržno
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vrzel, saj obstaja okrog 2 500 evropskih podjetij
srednje velikosti, ki potrebujejo od 10 milijonov EUR do
17 milijonov EUR financiranja. Deluje pa tako:
EIB inovativnemu podjetju zagotovi dolgoročno posojilo.
Če bi ga moralo podjetje odplačevati enakomerno, bi
se njegova blagajna osušila ravno v času, ko bi moralo
vlagati v raziskave in razvoj. Po drugi strani bi naložba
v obliki lastniškega kapitala razvodenila donos tistih, ki
so prevzeli tveganje zgodnjega financiranja. Navidezni
lastniški kapital torej zagotavlja tvegani kapital brez
učinka razvodenitve kapitala in z donosom, ki je odvisen
od uspešnosti podjetja, tako kot pri lastniškem kapitalu.
Za razvoj tega produkta je bilo potrebnega precej
časa. Stoykov in njegovi sodelavci v drugih oddelkih
EIB so morali oblikovati nove podlage in pogodbe
ter prilagoditi delitev dela med različnimi direktorati
banke. Vodstvo banke je za posle v okviru Naložbenega
načrta za Evropo sprejelo popolnoma novo strategijo
lastniškega kapitala. Prvi posli, financirani z navideznim
lastniškim kapitalom, nakazujejo, kakšna podjetja
potrebujejo tovrstno financiranje:
• Archos: francosko podjetje za elektroniko je prejelo
12 milijonov EUR za razvoj omrežja za »internet
stvari«;
• Canatu: finsko podjetje je prejelo 12 milijonov EUR za
razvoj upogljivih zaslonov;
• Ultimaker: nizozemski proizvajalec 3-D tiskalnikov je
prejel 15 milijonov EUR za raziskave in razvoj.
Večina poslov z navideznim lastniškim kapitalom
je doslej potekala v okviru programov EIB, kot je
InnovFin za rast srednje velikih podjetij (InnovFin Mid
Cap Growth Finance). Postopoma bo postal navidezni
lastniški kapital pomembnejši tudi pri poslih v okviru
Naložbenega načrta za Evropo, kjer bo banka zaradi
proračunskega jamstva EU lahko povečala zneske.
Prvi posel z navideznim lastniškim kapitalom v okviru
Naložbenega načrta za Evropo je banka sklenila v letu
2016 in sicer na območju Evrope, kjer je bila že doslej
zelo prisotna – v Grčiji. Pri projektu ni šlo za to, kako
lahko svoj hladilnik povežete z internetom ali kako
oblikovati zaslon, ki ga lahko vtkete v tkanino in ga
nosite na roki. Šlo je za – klobase.
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Creta Farms, eden od največjih proizvajalcev
suhomesnatih izdelkov v Grčiji, v inovativne metode
izdelave bolj zdravih mesnih izdelkov vlaga petkrat več
kot primerljiva podjetja v panogi. V zadnjih petih letih
so tako vložili 20 patentnih prijav. Podjetje se v svoji
inovativnosti osredotoča zlasti na kompleksno lastno
tehnologijo, ki mu omogoča, da iz mesnih izdelkov
odstrani nasičene živalske maščobe in jih nadomesti
z ekstra deviškim oljčnim oljem, ki je bogato z
nenasičenimi maščobami. Mesni izdelki so zato bolj
zdravi, saj znižujejo raven »slabega« holesterola,
obenem pa so enako okusni.
»Ko jeste naše mesnine, lahko v njih uživate z manj
slabe vesti,« pravi Konstantinos Frouzis, direktor podjetja s sedežem v mestu Rethymno na Kreti, »saj veste, da
ste naredili nekaj dobrega za svoje zdravje.«
S 15 milijoni EUR v obliki navideznega lastniškega
kapitala bo podjetje Creta Farms lahko financiralo
nadaljnjo širitev na mednarodne trge kot tudi raziskave
in razvoj za uvedbo tehnologije dodajanja oljčnega
olja v svetovnem sektorju prigrizkov.
»Vlagatelji imajo v tem trenutku precej pomislekov, ko
gre za Grčijo,« pojasnjuje Frouzis, »vendar ta projekt
dokazuje, da tudi grška podjetja stojijo na zelo trdnih
temeljih.«
Podjetje Creta Farms je bilo eden od 23 poslov z
navideznim lastniškim kapitalom, ki so bili sklenjeni
v letu 2016. Stoykov pričakuje, da bo njihovo število v
letu 2017 poraslo na 40. S proračunskim jamstvom EU
v okviru Naložbenega načrta za Evropo bo njegova
ekipa obseg teh poslov lahko povečala na 50 milijonov
EUR – kar bo zadostovalo tudi za podporo raziskavam
in razvoju v večjih podjetjih.
Cilj Naložbenega načrta je, da se sredstva EIB in
proračunsko jamstvo EU zagotovijo tudi za projekte,
ki se sicer ne bi mogli izvesti. Gre za pomembno
vprašanje »dodatnosti«, na katerega dajejo jasen
odgovor višja tveganost inovativnih podjetij in hkrati
donos navideznega lastniškega kapitala. Stoykov
obenem pripominja, da se nekatera posojila v obliki
navideznega lastniškega kapitala ne bodo izplačala.
»Če bi izbirali samo zmagovalce, bi ugotovili, da so
vanje že prej vlagali mnogi,« pravi. »Strateško gledano
so to odlične naložbe, zato je vredno tvegati.«

KAKO EIB DELUJE

Delavci pakirajo »olivizirano«
meso v obratu Creta Farms v
Rethymnu na Kreti

Activity
Report
2016 2016
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INOVACIJE
za konkurenčnost
Tiskalnik Heidelberger Druckmaschinen
pri delu v prostorih podjetja v
Heidelbergu
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659 mio EUR posojil za programska podjetja, v primerjavi s 102 mio EUR v letu 2015
11 milijonov novih in posodobljenih digitalnih povezav zelo visokih hitrosti
890 000 študentov z dostopom do izboljšanih ustanov
od tega 770 000 v EU

Poročilo o dejavnosti
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INOVACIJE
za konkurenčnost

Musliji in prihodnost
digitalnega tiska
Podjetje Heidelberger Druckmaschinen nosi evropsko zastavo na
tekmovanju za hitrejši in zmogljivejši digitalni tisk – in inovativne
rešitve za avtomatizacijo tovarn.

T

rgovina mymuesli se nahaja na slikoviti Hauptstrasse
v Heidelbergu, ob robu zgodovinskega starega
mestnega jedra, lučaj stran od najstarejše nemške
univerze ob reki Neckar. Obenem pa stoji v samem
ospredju prihodnosti digitalnega tiska in industrijskih
inovacij.
V zračnem, svetlem lokalu, za policami z rožnatorumenimi posodami z ekološko pridelanimi žitaricami
in jagodičevjem, stoji steklen stroj črne barve, ki je višji
od človeka in širok kot avtomat za prodajo pijač. Tukaj
lahko izberete darilno posodo za muslije in delavec
trgovine mymuesli v rožnati majici jo bo vstavil v
črni stroj. Na zaslonu na dotik lahko vnesete osebno
sporočilo in naložite fotografijo, na primer svojih otrok.
Stroj bo okroglo dozo potisnil pod vijolično svetlobo, ki
je v resnici inovativen element tehnologije brizgalnega
tiskanja. Že čez nekaj trenutkov vam bo prodajalec
trgovine mymuesli izročil vašo individualno posodo za
muslije, na kateri bosta natisnjena izbrana podoba in
sporočilo.
Natisnjeno bi lahko bilo, denimo, naslednje sporočilo:
Evropska konkurenčnost na trgu digitalnega tiska je
odvisna od podjetja Heidelberger Druckmaschinen AG.
Oni so izumili imenitno črno napravo iz lokala mymuesli.
Podjetje, ki se ukvarja s tiskalnimi stroji, širi tudi meje
digitalizacije v industriji – kar je ključno za prihodnost
evropskega gospodarstva, ko svet vstopa v tako
imenovano četrto industrijsko revolucijo, v kateri bodo

operativne odločitve namesto ljudi vse bolj sprejemali
stroji.
»To je industrija 4.0,« pravi Jason Oliver, vodja
digitalnih tehnologij v Heidelberger Druckmaschinen.
»Heidelberger Druckmaschinen se dramatično spreminja na področju, za katerega stavimo, da bo
področje prihodnosti. Našo prihodnost stavimo na digitalno tehnologijo.«
Podjetje je stavilo pametno. Heidelberger Druckmaschinen si utira novo pot, potem ko je dolgo trpelo
zaradi krčenja trga tiskarskih strojev in recesije, ki je
sledila finančni krizi po letu 2008. Je vodilno v svetu na
področju klasičnega ofset tiska, pri katerem se črnilo
nanese na embalažo prek plošče ali valja. Svojo prisotnost pa želi povečati tudi na rastočem trgu digitalnega tiska. Pri slednjem za nanos črnila ni več potrebna
fiksna plošča, zato je sliko lažje obdelati in spreminjati na
računalniškem zaslonu.
Digitalni tisk pa je dražji in počasnejši od ofset tiska
velikega obsega. Tekma s konkurenti za znižanje stroškov
in povečanje hitrosti je eden od izzivov, s katerimi se
soočajo v podjetju Heidelberger Druckmaschinen.
Ravno zaradi prehoda z ofset na digitalno tehnologijo se
je podjetje obrnilo na EIB za posojilo, s katerim je želelo
financirati raziskave in razvoj. Banka EU je marca 2016
podpisala posel in se zavezala, da bo zagotovila posojilo
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To je industrija 4.0.
Jason Oliver,
vodja digitalnih tehnologij,
Heidelberger Druckmaschinen

v višini 100 milijonov EUR z jamstvom iz Naložbenega
načrta za Evropo. »Če želi biti podjetje stabilno, se mora
posvetiti spreminjajočim se potrebam strank,« pravi Franz
Derler, posojilni svetovalec EIB, ki je sodeloval v poslu.
»Zato so pomembna vlaganja v raziskave in razvoj.«
Proračunsko jamstvo EU v okviru Naložbenega načrta
za Evropo naj bi podprlo tehnološke inovacije evropskih
podjetij, kar je tudi osnova za posojilo podjetju
Heidelberger Druckmaschinen. Ekonomisti EIB so
februarja 2016 objavili študijo, ki kaže, da mora Evropa
zagotoviti dodatnih 130 milijard EUR na leto, da bi lahko
izpolnila cilj 3-odstotnega deleža BDP za raziskave in
razvoj, s čimer bi se približala stopnjam naložb v raziskave
in razvoj, ki jih beležijo druga vodilna gospodarstva. Za
ohranitev konkurenčnosti z naprednimi proizvodnimi
tehnologijami pa bo morala Evropa zagotoviti dodatnih
90 milijard EUR.
Heidelberger Druckmaschinen se ne odpoveduje
svoji prednosti, ki je v klasičnem ofset tiskanju. Konec
koncev na tiskarskem trgu, kjer se vsako leto obrne 400
milijard EUR, večino prometa še zmeraj ustvarijo s to
tehnologijo. Heidelberger Druckmaschinen na svoji
poti ni sam. Izdelke razvija v sodelovanju s podjetjema
Ricoh in Fujifilm z Japonske, vodilne države v tehnologiji
digitalnega tiskanja.

Manfred Seifert,
produktni specialist
v Heidelbergu, v roki
drži žogo, potiskano s
tiskalnikom podjetja
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A podjetje ne izdeluje le tiskalnih strojev. Iz nuje se je
začelo ukvarjati tudi s programsko opremo, njegovi
inženirji namreč razvijajo programe za upravljanje teh
strojev. »Strankam želimo dati možnost, da se odločijo, ali
je zanje bolj ekonomična ofset ali digitalna tehnologija,«
pravi Jason Oliver. »Končno pa želimo ustvariti sistem, ki
se bo znal sam odločiti za najboljšo rešitev.«
Zaradi programskih inženirjev iz podjetja Heidelberger
Druckmaschinen bo v prihodnje še mnogo več izdelkov
individualno prilagodljivih, tako kot je tiskanje posode za
muslije v starem mestnem jedru Heidelberga.

INOVACIJE
za konkurenčnost

Toplota in svetloba z manj CO2
Načrtovana elektrarna v Kielu bo ogrevala tudi,
ko bodo luči ugasnjene – izpusti ogljikovega dioksida pa bodo
manjši za 70 odstotkov.

K

o se pozimi vozite v avtu, notranjost vozila
greje toplota, ki jo ustvari motor. Če motor
ugasnete, vas bo kmalu zazeblo. Da bi vam
bilo toplo, mora biti motor vključen, tudi če je avto
parkiran ob cesti.

Predstavljajte si, da je vaš avto ogromna elektrarna.
Plinski motorji proizvajajo električno energijo, pa tudi
toploto. Večina elektrarn to toploto spušča skozi dimnike.
V obratih za soproizvodnjo toplotne in električne
energije pa odvečno toploto uporabijo za ogrevanje,
enako kot vaš avtomobil. Vodo segrejejo, ta pa nato
steče do radiatorjev zasebnih in poslovnih odjemalcev.
Toda kaj se zgodi, če je povpraševanje po elektriki
majhno, po toploti pa veliko? Na primer v zimskih
nočeh, ko so luči ugasnjene, radiatorji pa delajo? Če
morajo kogeneracijske elektrarne proizvajati elektriko
samo zato, da proizvajajo tudi toploto, je to precej
potratno – razen če najdejo inovativen način za

proizvodnjo toplote oziroma elektrike samo takrat, ko
ju odjemalci potrebujejo. Ravno to želi doseči podjetje
Stadtwerke Kiel s svojo novo kogeneracijsko elektrarno,
ki jo namerava zagnati v letu 2018.
Tudi ko motorji elektrarne v Kielu ugasnejo, se njihova
odvečna toplota skladišči v 60 metrov visokem vodnem
rezervoarju, iz katerega vroča voda steče v mesto
in ogreva prebivalce. Rezultat: električna energija
za 250 000 gospodinjstev in toplotna energija za
70 500 odjemalcev. Novi obrat bo oddajal tudi
za 70 odstotkov manj ogljikovega dioksida kot
termoelektrarna na premog, ki jo nadomešča. »Gre
za vrhunski, revolucionaren projekt,« meni Branko
Cepuran, posojilni svetovalec, ki je sodeloval pri
105 milijonov EUR vrednem posojilnem poslu
s Stadtwerke Kiel, sklenjenem septembra in s
proračunskim jamstvom EU v okviru Naložbenega
načrta za Evropo. »Zelo pomembno je, da banka podpre
tovrstne inovacije v evropski industriji.«

Mikrobi, ki rešujejo dojenčke
Zaradi bliskovitega širjenja virusa zika v obeh Amerikah je postalo cepivo
prednosten zdravstveni projekt, nenazadnje zaradi tveganj, ki so jim
izpostavljeni dojenčki okuženih nosečnic. Izziv: kako zagotoviti, da bo
cepivo – običajno namreč vsebuje snov, podobno povzročitelju bolezni –
varno za zarodek. Podjetje Valneva s sedežem v Lyonu želi izdelati »prečiščeno
inaktivirano cepivo«. Inaktivirana cepiva vsebujejo povzročitelja bolezni, na
primer virus ali bakterijo, ki je bila uničena s kemikalijami, toploto ali sevanjem,
imunski sistem pa vseeno spodbudi, da se zaščiti pred dejansko boleznijo.
Tudi če povzročitelj bolezni iz cepiva preide skozi posteljico, zarodka ne bo okužil, ker je »inaktiviran«. Doslej
je cepivo proti virusu zika »pokazalo izjemno stopnjo čistosti,« pravi Franck Grimaud, namestnik izvršnega
direktorja podjetja Valneva. Temu je EIB junija 2016 zagotovila posojilo 25 milijonov EUR, ki je namenjeno za
dokončanje projekta, pa tudi za raziskave in razvoj cepiva proti boreliozi.
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Rauno Koivusaari na vodi

Potapljač,
ki je ugledal energijo
Zajetna sredstva za svetlo prihodnost
Banka je za 46 izobraževalnih projektov v 28 državah
namenila 3,7 milijarde EUR, med drugim:

• P osojilo 100 milijonov EUR za University College Cork,
v okviru katerega je 27 milijonov EUR predvidenih
za prvo fazo znanstveno-inovacijskega centra Cork
Science and Innovation Park. Za infrastrukturo v
okviru projektov na področju znanosti in inovacij
bo namenjenih 37 milijonov EUR. 200 milijonov EUR
težka naložba v 71 irskih šol, ki jih obiskuje
44 000 otrok, pa je doslej največje posojilo EIB za
šole na Irskem.

• S posojilom 100 milijonov GBP za univerzo Newcastle

University bo financirana zgradba urbanističnega
centra Urban Sciences Building (58 milijonov GBP ) ter
nacionalni center za raziskave in inovacije na področju
staranja National Ageing Science and Innovation
Centre (40 milijonov GBP). EIB bo financirala tudi
gradnjo sedmih novih srednjih šol za več kot
8 500 šolarjev v Yorkshiru.

• P oleg zneska 940 milijonov EUR, dodeljenega v letu

2015, bo EIB zagotovila še dodatnih 530 milijonov
EUR za državno naložbo, ki bo koristila več kot
500 000 šolarjem. V njenem okviru bo izboljšana
infrastruktura, energetska učinkovitost in varnost
(vključno z ukrepi protipotresne zaščite). Na eni
od najbolj uglednih visokošolskih ustanov v Italiji,
rimski univerzi Sapienza, EIB financira projekte nove
knjižnice, obnove upravne zgradbe in kampusa
fakultete za arhitekturo.
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Finsko zagonsko podjetje
AW Energy v portugalskih
obalnih vodah pretvarja
energijo valovanja v
električno energijo.

Z

a profesionalnega potapljača Rauna
Koivusaarija je bil to trenutek navdušenja
ob velikem odkritju. Finec je bil leta 1993
na potapljaški odpravi ob polotoku Porkkala
v Finskem zalivu. Preblisnilo ga je, da bi lahko
silovito gibanje valov izkoristili za proizvodnjo
električne energije. Njegovo podjetje AWEnergy je uspelo izdelati pretvornik energije
WaveRoller, ki je dokazal svojo učinkovitost
med dveletnim poskusnim obratovanjem ob
obali portugalskega Penicha. »Dolgo je trajalo,
da smo prišli do točke, kjer smo danes,« pravi.
»A vesel sem, da sem od samega začetka sledil
svoji ideji.«
WaveRoller deluje blizu obale na globini od 12
do 14 metrov, kjer je valovanje najbolj optimalno,
naprava pa je zaščitena pred najmočnejšimi
nevihtnimi valovi. AW-Energy ocenjuje, da bi
lahko z enim 350-kilovatnim WaveRollerjem
zadostili potrebam po električni energiji

INOVACIJE
INNOVATION
konkurenčnost
forzacompetitiveness

440 gospodinjstev v Penichu. Podjetje je projekte
umestilo tudi v druga primerna priobalna območja
Portugalske, Francije, Irske in Čila, v naslednjih štirih letih
pa načrtuje prodajo več kot 50 pretvornikov WaveRoller.
EIB je podjetju julija zagotovila posojilo v višini 10
milijonov EUR za izgradnjo prve naprave tržne velikosti in
za hitrejše širjenje nove tehnologije.

Neizkoriščen vir čiste energije
WaveRoller je sestavljen iz jeklene plošče velikosti 18 x
10 m, ki je pritrjena na bazo na morskem dnu. Valovanje
premika ploščo naprej in nazaj, kar napaja hidravlični
sistem za odvzem moči. Nanj priključeni generator
proizvaja električno energijo, ki se nato po podmorskem
kablu odda v omrežje na kopnem.
Čeprav že dolgo vemo, da obstajajo možnosti za
izkoriščanje energije valovanja, razvoj ovira razburkanost
morja. Tehnologije so drage in občutljive, zato je težko
pridobiti financiranje. »Pred EIB nas ni bila pripravljena
financirati nobena banka,« pravi Mikael Martikainen,
vodja komuniciranja v AW-Energy. »V primerjavi z energijo

valovanja imata vetrna in sončna energija 10 do 20 let
prednosti.«
Strokovnjaki verjamejo, da je valovanje največji
neizkoriščeni vir čiste obnovljive energije na svetu in
da bi lahko s takimi napravami proizvedli več električne
energije kot v vseh obstoječih elektrarnah na fosilna
goriva v Evropi. »Z energijo valovanja bi lahko izpolnili
najmanj eno desetino vseh energetskih potreb na svetu,«
meni Martikainen. Ker je valovanje predvidljivo, bi lahko
z njim zelo koristno dopolnili druge obnovljive vire
energije.
Vzdrževanje naprave WaveRoller je razmeroma
enostavno. Naprava ima velike, z zrakom napolnjene
balastne tanke, ki ji omogočajo, da se vrne v izhodiščni
položaj. Za potopitev se balastni tanki napolnijo z vodo.
Pretvornik energije valovanja je med rednim delovanjem
popolnoma potopljen. Ko je potrebno vzdrževanje, se
s praznjenjem balastnih tankov dvigne na površje. Zato
za njegovo popravilo tudi ni potrebno potapljanje, ki
je zapleteno, drago in potencialno tudi nevarno. Za
potapljača, ki je izumil napravo, je to še bolj razveseljujoče.

Luč, kamera, Naložbeni načrt za Evropo

Švedska medijska skupina, ki stoji za nadaljevankama »Beck« in »Wallander«,
želi večjo digitalno prisotnost.
Zamislite si nekdanjega tekača na smučeh, ki se spoprijema z nosilcem olimpijske medalje v
rokoborbi, igra tenis z nekdanjim zmagovalcem grand slama ali hokej na ledu s prvakom Stanleyevega
pokala. Ali pa komedijo, v kateri nastopa zagnan duhovnik, napoten med starajoče občestvo v
majhnem mestu. Menite, da bi bile to lahko izvrstne televizijske oddaje? Medijska skupina Bonnier
je v to prepričana. Iz teh idej so nastale televizijske oddaje, ki so bile v letu 2016 predvajane na
Bonnierjevih kanalih in so se uvrstile med najbolj gledane na Švedskem. Kljub pohodu globalnih
medijskih podjetij, kot sta Amazon in Netflix, ostaja zanimanje za lokalne vsebine še zmeraj veliko –
če so dostopne na priročnih digitalnih napravah. »V času, ko vse več ljudi zna angleško, jezik ni več
ovira, da ne bi v Skandinaviji gledali tuje produkcije,« pravi Anders Bohlin, namestnik ekonomskega
svetovalca v diviziji za digitalno gospodarstvo EIB. »Toda ljudje si še zmeraj želijo gledati talente iz
svojega okolja, ne le hollywoodskih zvezdnikov. Gledati želijo oddaje, umeščene v lokalno okolje.«
Zato je podjetje Bonnier pri EIB pridobilo posojilo 100 milijonov EUR s proračunskim jamstvom EU, s
katerim bo lahko razvilo napredne digitalne platforme in ustvarjalo skandinavske vsebine. »Naše delo
se vrti okrog novinarstva, znanja in pripovedovanja zares dobrih zgodb,« pravi predsednik podjetja
Carl-Johan Bonnier. »To se ne bo spremenilo. Naši odjemalci pa naše vsebine vse bolj spremljajo na
mobilnih platformah.«
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Georgia in Niki
Kafkalia v svojem
mesnopredelovalnem
obratu v vasi Agros

Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

33
za majhna
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in srednja podjetja

Prispevek Evropskega investicijskega sklada 9,45 mrd EUR

Podpora za 300 000 majhnih, srednjih in srednje velikih (midcap) podjetij

4,4 milijona ohranjenih delovnih mest v MSP in midcap podjetjih
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Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

Vasica in
velika banka
Pomoč za družinska podjetja
v vasici Agros, ki jih je
prizadela ciprska bančna kriza.

G

orovje Troodos, kjer so najvišji vrhovi Cipra, daje
zavetje vasici Agros v naravnem amfiteatru,
obkroženem s terasami vinogradov in
rožnatih vrtnic A tudi gore niso mogle obvarovati
1 000 vaščanov pred finančno krizo, ki je prizadela otok.
V letih od 2011 do 2013 je kriza še posebej močno
udarila majhna podjetja. Evropska investicijska banka
je od takrat močno povečala obseg posojil za Ciper.
Med prejemniki sredstev so tudi lastniki majhnega
podjetja Agros. »Brez teh posojil bi bili v velikih
težavah,« pravi Georgia Kafkalia, ki v vasi s starši in
sestro vodi obrat za izdelavo prekajenih mesnin.
EIB zagotavlja posojila za Ciper večinoma preko
lokalnih bank in kreditnih zadrug, ki imajo tesne stike
z lastniki majhnih podjetij, kot je Georgia Kafkalias.
Ravno zaradi posojil majhnim podjetjem pomenijo
sredstva EIB kar 15 odstotkov ciprskega BDP. »Visoke
obrestne mere, ki jih zahtevajo lokalne banke, so

Obdobje finančne krize je bilo naporno.
A če imaš delo, imaš vse, kar potrebuješ.
Niki Agathocleous, lastnica Niki’s Sweets iz Agrosa
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Niki Agathocleous izdeluje
tradicionalne ciprske
sladice v svojem obratu v
Agrosu

bile za majhna podjetja velik problem,« pravi Nicos
Yiambides, posojilni svetovalec za Ciper v EIB. »EIB
lahko podjetjem zagotovi financiranje po nižjih
obrestnih merah in z daljšimi ročnostmi, kar ima zelo
pozitiven učinek.«

Boljši pogoji za ciprska MSP
Majhna podjetja so ključna za zdravje vsakega
gospodarstva. V vasici, kot je Agros, je njihov uspeh še
pomembnejši. Vendar težko pridejo do financiranja,
ko ga potrebujejo za širitev ali posodobitev opreme.
Družina Kafkalia je potrebovala 80 000 EUR za nakup
novih strojev za prekajevanje salam ter strojne in
programske opreme za računovodstvo in fakturiranje.
Čeprav s kupci delajo že več kot 40 let, »moramo
stalno vlagati, da lahko ostanemo v poslu,« pravi
Georgia Kafkalia.
Tudi podjetja, ki so bila uspešna celo med finančno
krizo, so prizadele visoke obrestne mere, ki so ji
sledile. Costas Tsiakkas je z ženo pred 28 leti odprl
vinsko klet, v kateri je danes zaposlenih 11 ljudi. V letu
po izbruhu finančne krize je prodajo povečal. Toda ko
je potreboval finančna sredstva za obnovo nekaterih
teras in namakalnih sistemov, so lokalne banke
zahtevale 9-odstotne obresti.
Tsiakkas se je obrnil na zadrugo Troodos, ki mu je
odobrila posojilo v višini 100 000 EUR iz sredstev, ki
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Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

jih je dala na razpolago Cooperative Central Bank
iz Nikozije, ta pa jih je dobila od EIB. Obrestna mera:
2,6 odstotka. »To posojilo mi je odprlo oči: da,
obrestne mere so lahko tudi nižje,« pravi Tsiakkas. »Za
nas so bile zmeraj problem ravno visoke obresti.«
Tsiakkas na leto pridela 160 000 steklenic vina. Za
lokalno gospodarstvo je pomembno, da je podjetje
uspešno, saj večino grozdja odkupi od bližnjih
kmetov. To je pomembno tudi za prihodnost njegove
družine. Dva sinova se šolata na področju vinarstva
in kmetijstva, Tsiakkas pa pričakuje, da jima bosta v
družinsko podjetje sledila tudi druga dva.
Cooperative Central Bank posreduje sredstva od
EIB do ciprskih zadružnih bank, ki nato zagotavljajo
posojila v višini od 10 000 EUR do 100 000 EUR.
Vseh 18 lokalnih zadružnih bank je iz sredstev
EIB zagotovilo posojila ciprskim MSP. »Ta posojila
imajo izredno velik učinek,« pravi dr. Kostantinos
Vrachimis, vodja razvoja produktov za prebivalstvo
v Cooperative Central Bank. »Agros je zelo oddaljen.
Družinska podjetja zaposlujejo lokalno prebivalstvo,
od njih pa so odvisna tudi mnoga druga podjetja, saj
jih oskrbujejo s proizvodi, kot je meso in sadje.«

Otoška tradicija
Varuhi značilne ciprske tradicije so pogosto ravno
majhna podjetja. V Agrosu je Niki Agathocleous tista, ki ohranja izdelavo tradicionalnih sladic. Tako imenovane »sladice na žlico« so pripravljene iz češenj,
melon, kutin, orehov ali vrtnic in postrežene z gosto,
močno kavo. V svoji delavnici uporablja tradicionalne
načine kuhanja sadja – porabi ga kar 200 ton na leto
– in ustvarja sirup, obogaten z okusom vanilje, cimeta ali nageljnovih žbic. Zaposluje 25 oseb, večinoma
žensk, s prodajo zlasti na Cipru pa ustvari 1 milijon
EUR prometa na leto.
Pri zadrugi Troodos je pridobila posojilo v višini
20 000 EUR za nakup nove opreme in prenovo
nekaterih objektov. »Zares pomembno je, da vlagamo
in tako napredujemo,« meni Niki Agathocleous,
ki podjetje upravlja skupaj z možem in dvema
sinovoma. »Obdobje finančne krize je bilo naporno. A
če imaš delo, imaš vse, kar potrebuješ.«

Vrachimis je odraščal na vasi v kmečkem okolju, zato
se čuti zelo povezan z majhnimi podjetji iz Agrosa in
drugih majhnih skupnosti. »Ti kraji so mi blizu. Prizadevam si, da bi ohranili njihov način življenja.«

Costas Tsiakkas v svoji
vinski kleti v hribih
blizu vasi Agros
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Iz pariških univerz na trg

Od zdravljenja raka do
digitalnih tehnologij –
francoski sklad za spin-out
podjetja je akademske
raziskave spravil z
laboratorijskih miz.

A

ngelita Rebollo je Španka, ki se rada šali.
Elektronska sporočila zaključuje z mislijo: »Če
ti življenje nameni limone, si priskrbi tekilo
in sol.« Obenem ima genialen znanstveni um, ki ga
uporablja za uničevanje – namreč rakavih celic.
V svojem laboratoriju na Université Pierre et Marie
Curie v zgodovinski bolnišnici Pitié-Salpêtrière nedaleč
od nabrežja reke Sene v osrednjem Parizu je Angelita
Rebollo zasnovala metodo za blokiranje specifičnih
funkcij proteinov, ki zdravo celico spremenijo v rakasto.
S tovrstnim zdravljenjem bi lahko pomagali ljudem
z najrazličnejšimi boleznimi, čeprav začetni rezultati
kažejo, da ga bo mogoče najprej izkoristiti za zdravljenje

Angelita Rebollo v
svojem pariškem
laboratoriju

Prebijamo led, zato nas vsi opazujejo,
da bi videli, ali bi nas morda posnemali.
Philippe Tramoy, partner sklada Quadrivium 1
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raka jajčnikov in hudih oblik raka dojk. Kemoterapija ima
številne neželene učinke, saj poleg rakavih uničuje tudi
mnoge zdrave celice, metoda, ki jo je razvila Angelita
Rebello, pa tarčno uničuje samo rakave celice.

v zasebnem sektorju. V Evropi so se akademska
odcepljena podjetja uveljavila v Združenem kraljestvu,
kjer je EIB podprla odcepljeno podjetje kolidža
Imperial College.

Z raziskavami na to temo je začela pred 17 leti v
Madridu, pozneje pa je skupaj z nekaterimi drugimi
znanstveniki iz uglednih francoskih raziskovalnih
organizacij ustanovila podjetje PEP-Therapy. Ime
podjetja je izpeljano iz imena molekul, ki so v jedru
raziskav te znanstvenice – gre za peptide, ki prodirajo
in posegajo v celice. Podjetje mora sedaj ta znanstveni
preboj spremeniti v zdravilo, ki se bo uporabljalo za
reševanje življenj. »Podjetje smo ustanovili, da bi lahko
raziskave z laboratorijskih miz prenesli v bolnišnice,«
pravi Angelita Rebollo. »Naš cilj je razviti molekulo, ki
bo pomagala mnogim, mnogim ljudem.«

V Franciji pa je to novost. Sklad Quadrivium, ki ga
upravlja Seventure Partners in financira več vlagateljev,
med drugim Bpifrance, odvisna družba Caisse des
Dépôts, je aprila prejel 20 milijonov EUR od Evropskega
investicijskega sklada, specialista v skupini EIB za
tvegano financiranje MSP. S tem so se skupna sredstva
Quadrivium 1 povzpela na 56 milijonov EUR. »Uvedba
tega koncepta v Franciji je bila precejšen izziv,« pravi
Philippe Tramoy, partner v skladu Quadrivium, ki
upravlja naložbeni portfelj na področju bioznanosti.
»Prebijamo led, zato nas vsi opazujejo, da bi videli, ali
bi nas morda posnemali.«

Prvi sklad za akademska
spin-out podjetja v Franciji

Nauki iz kulture akademskih
spin-out podjetij

Podjetje PEP-Therapy je prejelo 1 milijon EUR
pomoči od sklada Quadrivium 1, prvega francoskega
investicijskega sklada, ki zagotavlja semenski kapital
za projekte na področju bioznanosti in digitalnih
tehnologij, ki izhajajo iz ducata francoskih akademskih
raziskovalnih ustanov ali so z njimi povezana. Model so
prvič uporabili na ameriških univerzah za financiranje
velikih podjetij, kot sta Genentech in Lycos. Univerza
v končni fazi zasluži več z razvojem izdelka, kot če bi
podelila licenco za izkoriščanje svojih raziskav velikim
podjetjem. Zaradi lastniških deležev v odcepljenih
oziroma spin-out akademskih podjetjih raziskovalci
tudi raje ostanejo na svojih akademskih položajih,
namesto da bi sprejeli bolje plačana delovna mesta

Pred ustanovitvijo sklada Quadrivium 1 se je Tramoy
večinoma posvečal poslom z ameriškimi podjetji
in firmami v drugih delih Evrope. Spočetka ni bil
prepričan, ali se bodo akademska spin-out oziroma
odcepljena podjetja uveljavila tudi v Franciji. »V prvi
vrsti gre za vprašanje miselnosti oziroma kulture. V
anglosaksonskem svetu vrednotijo podjetje glede na
njegove prihodnje prihodke, v Franciji pa ponavadi
pogledajo zadnja tri leta,« pripominja Tramoy. »Kot
če bi morje ocenjevali samo po površini, ne bi pa
pogledali v globino.«
Če bodo naložbe sklada Quadrivium uspešne, se bo
miselnost spremenila, je prepričan. Sklad je doslej
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vlagal v deset podjetij. Vsako izhaja iz ene ali več od
12 raziskovalnih organizacij, ki so povezane s skladom
Quadrivium, od Université Paris IV (Sorbonne) do
Institut Curie in ESPCI Paris.
Quadrivium 1 namerava vlagati le v 16 do 20 podjetij,
čeprav Tramoy dolgoročno načrtuje oblikovanje še
enega sklada. Quadrivium 1 se osredotoča na podporo
poznejšim fazam razvoja podjetij, v katerih ima delež.
To je na primer pomembno v bioznanostih, kjer traja
več let, preden – kot pravi Angelita Rebollo – pride
izdelek z laboratorijskih miz v bolnišnico.
Podjetje PEP-Therapy trenutno izvaja študije za
potrditev varnosti svoje spojine. Angelita Rebollo in
njeni sodelavci menijo, da njihove spojine še najmanj
osem let ne bo mogoče uporabljati kot splošno
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dostopno zdravilo, se bo pa v bolnišnicah uporabljala v
kliničnih preskušanjih.
»Pot je zares dolga,« pravi Antoine Prestat, biolog z
MBA ter obenem soustanovitelj in izvršni direktor
podjetja PEP-Therapy. »Zelo pomembno je, da obstaja
sklad, kot je Quadrivium, ki razume proces.«
Angelita Rebollo ne zanemarja ekonomskega vidika
znanstvenih raziskav. Konec koncev je svoje delovno
mesto v Madridu zapustila, ker so bila finančna sredstva
za raziskave v Španiji pičla. V Parizu se je ustalila šele po
vmesnih postankih v Nemčiji in Belgiji. »Naložba sklada
Quadrivium nam pomaga nositi stroške razvojnih faz,«
pravi. »Finančna sredstva smo potrebovali, da smo
odkrili to molekulo – molekulo, ki bo, tako upamo,
reševala življenja.« To pa je vredno svojega denarja.

Velikopotezno za
MAJHNA in SREDNJA PODJETJA

Ko se na trnek ujame posojilo
Dajte človeku ribo in sit bo en dan. Dajte mu posredovano posojilo za več
upravičencev in vse življenje bo hranil druge.
PP Orahovica je kmetijsko podjetje na vzhodu Hrvaške, ki se ukvarja s
pridelavo lešnikov in rizlinga, govedorejo in vzrejo krapov. Podjetje je včasih
iz 1 000 hektarjev velikega ribnika v posebnih kamionih prevažalo žive ribe.
»Poleg 10 ton rib smo dobavili še 10 ton vode. Z vsako dobavo smo izgubili
10 ton sladke vode,« pravi Marko Rašić, predsednik nadzornega sveta.
Prevažanje ogromnih količin vode povzroča stroške in obremenjuje okolje.
Zato so v PP Orahovica razširili ribogojstvo na 4 500 hektarjev in zgradili
obrat za predelavo rib, s čimer je odpadel prevoz živih rib. »Zdaj lahko
kupcem dobavimo ribje fileje, zamrznjene ribe in različne druge izdelke, kar pomeni, da ribam
dodajamo vrednost,« še dodaja Rašić. Podjetje, ki ima 1 262 zaposlenih, je v okviru EU prejelo
1,4 milijona nepovratnih sredstev iz Instrumenta za predpristopno pomoč za razvoj podeželja
ter posojilo v višini 4,4 milijona EUR od HBOR, hrvaške državne banke in posredniške banke
EIB. V letu 2016 je EIB banki HBOR odobrila 150 milijonov EUR, ki jih bo ta posredovala srednje
velikim podjetjem, kot je PP Orahovica. »Ponudba je bila zelo privlačna, z nizko obrestno mero
in dolgo odplačilno dobo,« pravi Rašić. EIB je banki HBOR skupno dodelila več kot 2 milijardi
EUR za podporo MSP in midcap podjetjem, pa tudi projektom javnega sektorja na področju
industrije, turizma ter malih in srednje velikih infrastrukturnih projektov.

Ribogojnica PP
Orahovica
na vzhodu
Hrvaške

Prvi koraki v otroških čevljih
Ponudba otroške obutve se je v zadnjih letih hitro
razmahnila. Danes so na voljo mnoge zdrave, naravne
rešitve. Da bi tak izbor izdelkov prinesla v češki Brno, je
Lucie Prokešová preko Komerční banke pridobila posojilo s
podporo EU. Pogodba o instrumentu za posojilna jamstva
v okviru programa COSME, sklenjena s Komerční banko, je
del sklopa za MSP v Naložbenem načrtu za Evropo,
ki ga upravlja EIF.
Lucie je trgovino Neobuto odprla na začetku leta 2016.
Včasih jo obiščejo kupci iz Slovaške in Avstrije, da bi
preskusili nove linije otroške obutve, ki jih na češkem trgu
prej ni bilo. Neobuto sodeluje tudi z otroškimi fizioterapevti,
saj želi razširiti asortiman obutve in ponuditi rešitve za
posebne potrebe, na primer ploska stopala. Lucie v letu 2017
načrtuje odprtje podružnice v Pragi.
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5 600 MW zmogljivosti za proizvodnjo električne energije
86 % električne energije iz obnovljivih virov
41 000 km električnih vodov, zgrajenih ali posodobljenih
45 milijonov novih pametnih števcev
4 milijoni gospodinjstev oskrbljeni z električno energijo
13 milijonov prebivalcev EU z boljšo mestno infrastrukturo ali storitvami

55 milijonov prebivalcev EU z boljšo infrastrukturo zahvaljujoč sofinanciranim

programom





980 milijonov dodatnih potnikov v prometu zahvaljujoč financiranju EIB
10 milijonov ljudi z boljšimi zdravstvenimi storitvami
120 000 gospodinjstev v novih ali obnovljenih socialnih in cenovno

dostopnih stanovanjih
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25 milijonov ljudi oskrbljenih z varno pitno vodo
20 milijonov ljudi z boljšimi sanitarnimi storitvami
1,7 milijona ljudi z boljšo poplavno zaščito
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INFRASTRUKTURA
za povezano Evropo

Eno mesto, številne
potrebe, eno posojilo
EIB v Bologni z enim samim
posojilom podpira celo vrsto
projektov. Od prenove šol in
kolesarskih stez do ukrepov za
preprečevanje potresne škode –
posojilo zagotavlja trajnostni razvoj,
ki je bistvo leta 2016 sprejete agende
EU za mesta.

S

rednješolcem iz južnega predela Bologne se ni
treba več voziti na drugo stran mesta in sedeti v
prenapolnjenih učilnicah. Konec leta 2016 je bila
dokončana Via Lombardia, šola za 225 dijakov, ki živijo
v bližini in se bodo lahko učili v precej manjših razredih kot prej. Poleg tega je šola:
• zgrajena z montažnimi elementi, kar je pospešilo
gradnjo;
• ogrevana na sončne celice in močno izolirana, zato
spada v energetski razred A+;
•
potresno odporna (v letu 2012 je v potresu z
epicentrom 36 km od Bologne umrlo 27 ljudi v regiji).
»Naši otroci se bodo učili v boljšem okolju, zato bodo
bolje izobraženi,« meni Marika Milani, vodja oddelka
za mestno prenovo v Bologni. »Pot v šolo bo zanje
bistveno krajša. Ne bodo se več gnetli v prepolnih
učilnicah. Na to smo zelo ponosni.«
Marika Milani je lahko ponosna na številne projekte.
S posojilom 50 milijonov EUR se Bologna loteva zelo
različnih projektov. Bistvo celotnega 160 milijonov
EUR vrednega programa je namera, da se poveča
kakovost življenja v mestu ter da mesto postane
privlačnejše za podjetja in obiskovalce – kot tudi
odpornejše na potresna in podnebna tveganja.

Inženir Vincenzo D’Aprile,
ki sodeluje pri obnovi
zgodovinskih arkad v
Bologni
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Nismo imeli dovolj
sredstev, da bi za naše
lepo mesto naredili vse to.
Posojilo EIB smo resnično
potrebovali.
Marika Milani, vodja mestne
prenove, Bologna

Nova šola v Bologni, gradnja se je
financirala z okvirnim posojilom
EIB

»Nismo imeli dovolj sredstev, da bi za naše lepo mesto
naredili vse to,« pravi Milani. »Posojilo EIB smo resnično potrebovali.«
Okvirno posojilo EIB – tako se imenuje, ker se ne
porabi samo za en projekt – je pomembno orodje
za lokalne skupnosti, ki želijo postati bolj trajnostne.
Boljše financiranje občin in regij je ključno za
uresničevanje agende EU za mesta, ki je bila uradno
predstavljena maja 2016 v Amsterdamu. S posojilom
EIB se bo v Bologni financiralo:
• obnovo več občinskih zgradb, cest, javnih površin in
trgov;

28

Poročilo o dejavnosti

2016

• dokončanje kolesarske steze okrog zgodovinskega
mestnega jedra;
• obnovo dela znamenitih srednjeveških arkad, ki se
segajo vse do romarskega svetišča Madonna di San
Luca, ki se vzpenja nad Bologno.
Arkade bodo morda vključene na seznam svetovne
dediščine UNESCO. »So najpomembnejši simbol
Bologne, ki ga obiskovalci ohranijo v spominu,« pravi
Milani. »Če bi želeli za njihovo obnovo skleniti ločeno
pogodbo, bi morali v to vložiti veliko časa in truda.
Tako pa so vsi ti različni projekti združeni v en posel,
ki smo ga z EIB sklenili po zelo ugodni obrestni meri.«

INFRASTRUKTURA
za povezano Evropo

Ilya de Marotta na
zapornicah Panamskega
prekopa

Odprta pot za trgovino
Največje zapornice na svetu
odpira evropska tehnologija
Velikanske ladje so morale včasih po pet ur pluti s plimo
po reki Šeldi in čakati, da bodo na vrsti za raztovor.
Sčasoma so skozi zapornico Kallo le vplule v pristanišče
Waasland. »Zapornica je bila preobremenjena,« pravi
Freddy Aerts, vodja oddelka za dostop do pristanišč na
flamskem ministrstvu za mobilnost in javna dela. »Zato
so nastajali prometni zastoji.«
V letu 2016 je Aerts tovornim ladjam omogočil, da
zaobidejo prometne zastoje. Pristanišče Antwerpen je
namreč junija slavnostno odprlo največjo zapornico na
svetu. Zapornica Kieldrecht ladjam omogoča dodatno
pot za vplutje, s tem pa tudi trikrat večji obseg ladijskega
prometa v pristanišču Waasland na levem bregu Šelde.
»Zdaj lahko sprejmemo tudi največje ladje sveta,« pravi
Aerts. »To bo dalo gospodarstvu velik zagon.«
V tem pomembnem mesecu za največje zapornice
sveta so odprli tudi tretji pas novih velikanskih
zapornice v Panamskem prekopu. Tako projekt v
Antwerpnu kot v tistega v Panami je financirala
EIB: 160,5 milijona EUR je prispevala za Kieldrecht,
500 milijonov USD pa za projekt širitve Panamskega
prekopa, ki je sicer stal več kot 5 milijard USD.

Neizkoriščene pristaniške
zmogljivosti
Na desnem bregu Šelde ima Antwerpen šest zapornic,
vključno z veliko zapornico Berendrecht, ki je bila odprta
leta 1989. S tako infrastrukturo je Antwerpen drugo
največje pristanišče v Evropi, takoj za Rotterdamom.
Na levem bregu so v 70. letih prejšnjega stoletja
načrtovali pristaniški kompleks Waasland, ki bi bil tudi
danes sposoben sprejeti največje ladje z ugrezom okrog
16 metrov. Težava pa je, da bi ladje do Waaslanda lahko
vstopale le skozi 30 let staro zapornico Kallo, ki je postala

premajhna. To je oteževalo rast pristanišča Antwerpen,
obenem pa je pomenilo tudi strateški problem
Evrope. Količina tovornega prometa naj bi se do leta
2050 podvojila. Pristanišča morajo držati korak s tem
povečanjem. »Zapornica Kieldrecht sprošča pristaniške
zmogljivosti,« pravi Inge Vermeersch, inženirka v
EIB, ki je delala na projektu nove zapornice. »Z novo
pridobitvijo bo Antwerpen lahko utrdil svoj položaj
v Evropi.« Na dokih v pristanišču Antwerpen že zdaj
neposredno dela 62 500 ljudi. Po podatkih nacionalne
banke pristanišče k belgijskemu bruto domačemu
proizvodu prispeva 4 odstotke.

Z rožnato zaščitno čelado
Na drugi strani Atlantika je Ilya Espino de Marotta ob
slovesnem odprtju novih zapornic Panamskega prekopa
nosila značilno zaščitno čelado rožnate barve. To je njen
odgovor tistim , ki so menili, da na čelu projekta ne more
biti inženirka. »Ker sem ženska, so imeli nekateri moški
pomisleke o mojem imenovanju, ampak s tem se lahko
spoprimem,« pravi Ilya Espino de Marotta. »Rožnato
čelado uporabljam kot znak, da zmore to delo opraviti
tudi ženska.« Čeprav sta se v času tega obsežnega
projekta zaradi raka zdravila tako njen mož kot sin, je
projekt pripeljala do konca.
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Prednostna področja agende
EU za mesta
Pulj, Hrvaška

Helsinki, Finska

Belgija in Francija

40 milijonov EUR za obnovo,
razširitev in sanacijo zastarele
splošne bolnišnice v Pulju,
edine javne bolnišnice v
hrvaški Istri.

180 milijonov EUR za
zamenjavo tramvajev
ter razširitev in prenovo
tramvajskega omrežja za
zagotovitev večje kakovosti in
zanesljivejših storitev.

46 milijonov EUR kapitala za
sklad, ki z inovativnimi tehnikami
dekontaminira onesnažena
opuščena industrijska območja
(glejte zgodbo o skladih Ginkgo,
34. stran).

MESTNA REVŠČINA

MOBILNOST V MESTIH

TRAJNOSTNA RABA ZEMLJIŠČ IN
NA NARAVI TEMELJEČE REŠITVE

KROŽNO GOSPODARSTVO

PRILAGAJANJE PODNEBNIM
SPREMEMBAM

DIGITALNI PREHOD

Belgija

Lizbona, Portugalska

200 milijonov EUR v podporo
podnebnim ukrepom in
krožnemu gospodarstvu v
Belgiji v sodelovanju z banko
Belfius.

250 milijonov EUR za izboljšanje
kanalizacijske infrastrukture, s
tem pa zmanjšanje škode zaradi
poplav, ter druge infrastrukture,
kot so socialna stanovanja (glejte zgodbo na 37. strani).
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12 mest v Združenem
kraljestvu, vključno z
Londonom, Manchestrom,
Liverpoolom in Glasgowom
25 milijonov EUR za Hyperoptic, ki namešča širokopasovna
omrežja v nebotičnike.

INFRASTRUKTURA
za povezano Evropo

V mestnih območjih živi več kot 70 odstotkov Evropejcev, 55
odstotkov javnih naložb pa izvedejo regionalne ali lokalne oblasti.
EIB v okviru Naložbenega načrta za Evropo zagotavlja posojila za
mestne projekte, pri katerih je tveganje večje. EU je v letu 2016
sprejela agendo za mesta, ki daje EIB posebno vlogo pri njenem
uresničevanju.
Zgornja Šlezija, Poljska
329 milijonov EUR za oživitev
desetih mest, ki so se nekoč
ukvarjala z rudarstvom in
jeklarstvom.
DELOVNA MESTA IN VEŠČINE V
LOKALNEM GOSPODARSTVU

Severno Porenje-Vestfalija,
Nemčija

Severna Irska, Združeno
kraljestvo

100 milijonov EUR za
sprejemne centre za prosilce
za azil.

166 milijonov EUR za posodabljanje in gradnjo energetsko
učinkovitih socialnih stanovanj.

VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV
IN BEGUNCEV

STANOVANJA

ENERGETSKI PREHOD
INOVATIVNA IN ODGOVORNA
JAVNA NAROČILA

Baden-Württemberg,
Nemčija
825 milijonov EUR za zvezno
deželo, da bo kupila vlake
in jih oddala v najem več
manjšim operaterjem, kar
bo povečalo konkurenco in
zmanjšalo stroške javnega
prevoza.

KAKOVOST ZRAKA

Luksemburg

Pariz, Francija

2 milijona EUR iz programa
evropske pomoči, namenjene
področju energije na lokalni
ravni, bo šlo za tehnično pomoč
v okviru 45 milijonov EUR
vrednih naložb Evropskega
sklada za energetsko
učinkovitost (EEEF), ki financira
majhne projekte energetske
učinkovitosti po vsej Evropi.

1 milijarda EUR za gradnjo prvega
odseka Grand Paris Express,
avtomatiziranega omrežja
podzemne železnice. Ko bo
dokončan, bo ta 33 kilometrov dolgi
odsek povezoval 22 občin na jugu
Pariza in oskrboval več kot milijon
prebivalcev. Uporaba osebnih
avtomobilov se bo zmanjšala, zato
bo manjša tudi onesnaženost zraka.
2016
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Odpravljanje posledic poplav
za novo partnerico
Gruzija obnavlja in vzpostavlja
infrastrukturo za boljšo trgovino
Nekega poznega junijskega večera v letu 2015 se je
Ilia Darchiashvili med močnim nalivom vozil skozi
središče Tbilisija. Ko se je bližal enemu od mostov čez
reko Vere, pritok glavne mestne reke Mtkvari, je na
hitri cesti Chabua Amirejibi naletel na gost promet.
S svojo toyoto se je preusmeril k drugemu mostu,
kjer ni bilo zastoja. Odpravil se je domov in legel k
počitku. »Zunaj je samo močno deževalo in na cesti
so bili zastoji. Niti slutili nismo, kaj se bo zgodilo«, se
spominja.
»Nato pa se je zgodilo.«
Ko se je Darchiashvili prebudil, se je v reko Vere
zgrnilo že milijon kubičnih metrov blata ter jo na
dveh mestih zajezilo. Reka je prestopila bregove in
poplavila središče gruzijske prestolnice. Smrtnih žrtev
je bilo 19, od 1,1 milijona prebivalcev Tbilisija jih je
22 000 ostalo brez elektrike. Povodni konji in jaguarji,
ki so pobegnili iz živalskega vrta, so prosto tavali po
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mestnih ulicah. Nekega moškega je do smrti raztrgal
tiger.
Darchiashvili, takrat vodja Gruzijskega sklada za
razvoj občin, je skupaj z uradniki iz mestne uprave
Tbilisija in drugih vej državne oblasti organiziral
pomoč za žrtve naravne katastrofe. »Naš prvi cilj je
bil, da ljudi spravimo na varno,« pravi 35-letnik, ki
je zdaj namestnik ministra za regionalni razvoj in
infrastrukturo. »Za tem pa smo se vsi osredotočili na
začetek obnove in obenem iskali dodatne finančne
vire.«

Obnova po zemeljskih plazovih
Med prvimi se je odzvala EIB, ki je v zadnjih nekaj letih
okrepila naložbe v Gruziji. Ko so za katastrofo izvedeli
bančni uradniki v Luksemburgu, je posojilni svetovalec
v ekipi divizije za javni sektor, ki je sodelovala z Gruzijo,
že zaključeval posel za posodobitev komunalne
infrastrukture v državi. Skupina je hitro vzpostavila
še eno linijo financiranja za odpravo škode, ki jo je
povzročila naravna katastrofa. Predstavniki banke

INFRASTRUKTURA
za povezano Evropo

Povodni konj, ki je po
poplavah pobegnil
iz živalskega vrta v
Tbilisiju

so že naslednji teden odpotovali v Tbilisi, da bi se dogovorili
o podrobnostih. Ugotovili so, da je bilo mesto še zmeraj
ohromljeno zaradi poplav in zemeljskih plazov. »Mostovi in
ceste so se zrušili,« se spominja Georgia Koutsiana, posojilna
svetovalka, ki je v diviziji EIB za javni sektor odgovorna za
Gruzijo. »Vsakdanje življenje je bilo močno oteženo.«
Rezultat teh prizadevanj je bilo 100 milijonov EUR težko posojilo,
odobreno februarja 2016 in razdeljeno na dva dela:
• 50 milijonov EUR za odpravo posledic poplav,
• 50 milijonov EUR za komunalno in turistično infrastrukturo.
Večina posojil EIB krije največ polovico projektnih stroškov.
S takim pristopom skuša banka k financiranju privabiti tudi
druge vlagatelje in zagotoviti dodana sredstva. Pri kreditni liniji
za nujno ukrepanje v Gruziji pa je EIB prevzela celotne projektne
stroške, saj se je odzivala na naravno katastrofo.
Posredovanje EIB pri obnovi v Gruziji je imelo na kraju samem
velik učinek. »Poplave so neposredno prizadele prav vsakega
prebivalca našega glavnega mesta,« pravi minister Darchiashvili.
»S financiranjem za nujne primere, ki ga je zagotovila EIB, smo
obnovili ceste in infrastrukturo. Porabljamo pa ga tudi za
zmanjšanje tveganja ponovitve katastrofe v prihodnosti.«
Banka financira tudi pomemben odsek gruzijske vzhodnozahodne hitre ceste, ki poteka od azerbajdžanske meje na
vzhodu do Batumija, pristanišča ob Črnem morju. »Hitra cesta
bo pomemben člen nove svilene ceste,« pravi Georgia Koutsiana
iz EIB. S 50 milijonov EUR težkim posojilom, sklenjenim v letu
2016, bodo obnovili mostove, predore in podporne zidove ob tej
življenjsko pomembni žili regionalne in mednarodne trgovine.

Kijev ponoči

Banka EU izpolnjuje svoj del
evropske zaveze Ukrajini
EIB je leta 2014 uvedla poseben ukrep
za Ukrajino, v okviru katerega se je
zavezala, da bo do konca leta 2016
zagotovila 3 milijarde EUR za financiranje
infrastrukture, razvoja zasebnega
sektorja in podnebnih ukrepov. To je bilo
skladno s pridružitvenim sporazumom
med EU in Ukrajino. Banka je svojo
obljubo izpolnila decembra. Posojila EIB
so del 11 milijard EUR vredne podpore za
Ukrajino, ki jo zagotavlja Evropska unija.
Projekti prinašajo oprijemljive rezultate
za običajno prebivalstvo. Tak primer je
posojilo v višini 120 milijonov EUR za
izboljšanje energetske učinkovitosti
na ukrajinskih univerzah, ki zmanjšuje
vpliv zgradb na okolje, izboljšuje
kakovost bivanja in znižuje stroške. Ali
pa posojilo EIB v višini 200 milijonov
EUR, namenjeno posodobitvi javnega
prevoza v do 20 ukrajinskih občinah.
Financirani bodo novi avtobusi, tramvaji,
vagoni podzemne železnice in trolejbusi,
ki bodo pomembno prispevali k prehodu
s prevoza na fosilna goriva k prevozu na
električni pogon. Koristi projekta bodo
vidne v prihrankih energije, izboljšanju
kakovosti življenja za uporabnike – in
pozitivnem vplivu na okolje.
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PODNEBJE in OKOLJE
za prihodnost nas vseh

16

EUR

d
r
m
,9

za okolje, ki vključuje
biotsko raznovrstnost,
čist zrak, čisto vodo, varen
promet, obnovljivo energijo
in energetsko učinkovitost.

Bruno Farber, upravitelj sklada
Ginkgo, v belgijskem
Mont-Saint-Guibertu

Banka za podnebne ukrepe namenja več kot 25 odstotkov skupnega posojilnega
portfelja in to na vseh področjih javnih politik
EIB je v letu 2016 financirala podnebne ukrepe z 19,6 mrd EUR, kar je

26,3 odstotka skupnega financiranja
 3,6 mrd EUR za energetsko učinkovitost
 3,9 mrd EUR za energijo iz obnovljivih virov
 skoraj 8 mrd EUR za nižjeogljični in okolju prijazen promet
 1,8 mrd EUR za raziskave, razvoj in inovacije
 
1,1 mrd EUR za blažitvene ukrepe s pogozdovanjem, na področju odpadkov,
odpadnih voda in v drugih sektorjih
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PODNEBJE in OKOLJE
za prihodnost nas vseh

Zeleni odgovor na širjenje
mestnih območij
Inovativen sklad industrijska mestna območja spreminja v
kakovostna bivalna in delovna okolja

Finančna sredstva za sanacijo

G

radbeniki, buldožerji in bagri bodo aprila
pričeli z gradnjo 300 stanovanj in hiš na
območju nekdanje papirnice iz 19. stoletja
v Mont-Saint-Guibertu južno od Bruslja. Nedolgo
zatem bodo začeli graditi na zemljišču opuščene
livarne v pariškem predmestju Choisy-le-Roi, nato pa
v osrčju Lyona na kraju, kjer je nekoč stala tovarna
pralnih strojev Brandt.

Vse te projekte povezuje dejstvo, da bi zemljišča
ostala zapuščena, če jih ne bi dekontaminiral in saniral
pionirski investicijski sklad. Pri tem uporablja vrhunske
okoljske tehnike za odstranjevanje strupenih sledi
nekdanjih industrijskih obratov. Dekontaminacija
je pomembna zaradi prihodnosti evropskih mest, v
katerih je 3,5 milijona nekdanjih industrijskih območij
neizkoriščenih. Kot protiutež širjenju mestnih območij
morajo mesta urediti stare industrijske predele in jih
narediti varne za življenje. »Francija na račun širitve
mestnih območij vsakih deset let izgubi površino
v velikosti enega celega departmaja,« pravi Bruno
Farber, izvršni direktor sklada za dekontaminacijo
Ginkgo Advisor. »Rešitev je v obnovi površin znotraj
mest.«

Sklad Ginkgo, ki ga vodi Bruno Farber, je zbral 80
milijonov EUR za sedem projektov dekontaminacije in
sanacije zemljišč v Belgiji in Franciji, ki bodo za gradnjo
pripravljena do konca leta 2018. Udeležba EIB v skladu
znaša 15,6 milijona EUR. Zaradi uspeha prvega sklada
Ginkgo je začel Farber zbirati sredstva za sklad Ginkgo
II, ki bo v podobne dejavnosti vlagal v Združenem
kraljestvu, Luksemburgu in Španiji.
Naložbeni svetovalci EIB so se z veseljem spet pridružili.
Toda EIB brez proračunskega jamstva EU v okviru
Naložbenega načrta za Evropo v sklad Ginkgo II ne bi
mogla prispevati toliko, kot je. Jamstvo naj bi pospešilo
financiranje inovativnih projektov. EIB ga uporablja za
izvedbo naložb, ki bi jih sicer morala oblikovati drugače,
tako pa lahko na primer zagotovi večja sredstva ali
naložbe izpelje hitreje.
Sklad Ginkgo II je zagotovo primeren za financiranje
v okviru Naložbenega načrta. James Ranaivoson,
svetovalec v diviziji EIB za podnebne spremembe in
okolje, ki je vodil posle z Ginkgom I, ugotavlja, da je
vse potekalo gladko. Zaradi proračunskega jamstva
EU se je lahko hitro pridružil drugemu skladu in to z
višjim zneskom kot običajno. Banka je v sklad Ginkgo
II februarja prispevala 30 milijonov EUR. »Že zdaj
vidimo, kako dobro se je obnesel sklad Ginkgo I,«
pravi Ranaivoson. »Zelo pomembno je, da še naprej
neposredno podpiramo naložbe, v katere se usmerja
Ginkgo s svojim drugim skladom. Naložbeni načrt za
Evropo nam to omogoča.«
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Naložbeni načrt kot
temeljni kamen
Udeležba EIB je bila ključna, da so se za sodelovanje
v prvem skladu Ginkgo pustili prepričati tudi drugi
vlagatelji. Isto velja za Ginkgo II. »Vlogo EIB je treba
posebej poudariti,« pravi Bruno Farber. »Kot glavni
vlagatelj je EIB drugim institucijam pokazala, da je
izvedla temeljit in poglobljen skrbni pregled ter da je
bil predhodni sklad v zahtevnih gospodarskih razmerah
upravljan zelo dobro.«
Zaradi proračunskega jamstva EU je lahko EIB v sklad
Ginkgo II vložila več (EIB in Caisse des Dépôts imata
vsaka četrtino sklada), Farber pa je ciljna sredstva
140 milijonov EUR dosegel bistveno hitreje, saj sta obe
veliki banki pritegnili še druge vlagatelje.

saj se onesnaženi material tako dolgo čisti na kraju
samem, dokler ga ni mogoče ponovno uporabiti v
novem projektu.
Ginkgo II bo s svojim strokovnim znanjem vstopil tudi
v države, kot je Združeno kraljestvo, kjer v tem sektorju
doslej še ni bilo naložb podobnih skladov. Farber se
zanima za področja v Leedsu, Bristolu in Glasgowu,
kot tudi za nekdanje jeklarske obrate v Luksemburgu
in projekte v Barceloni. »Za prihodnost Evrope je
pomembno, da podpiramo to tehnologijo,« pravi
Martin Berg, naložbeni svetovalec v EIB, ki je sodeloval
v poslu z Ginkgom. »Naložbeni načrt za Evropo nam
omogoča, da v take projekte vložimo več in hitreje.«

Rešitev za onesnaženost
V okviru sklada Ginkgo II namerava Farber sodelovati z gradbenimi investitorji in urbanisti v drugih
državah. Kar 30 odstotkov sredstev novega sklada naj bi
bilo naloženih zunaj meja Belgije in Francije, kamor se
je osredotočal prvi sklad Ginkgo.
Presenetljivo malo podjetij dela na področju dekontaminacije in sanacije industrijskih objektov. Onesnažen material večinoma izkopljejo in odložijo kje drugje ali celo zakopljejo pod velikanske betonske plošče.
Problema onesnaženosti pa v resnici ne rešuje nobena od teh tehnik. Ginkgov pristop je bolj trajnosten,
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Za prihodnost Evrope
je pomembno, da
podpiramo to tehnologijo.
Martin Berg,
naložbeni svetovalec EIB

PODNEBJE in OKOLJE
za prihodnost nas vseh

Boljša Lizbona
za družine in podjetja
Lizbona, ki se sooča s
poplavami, krčenjem
prebivalstva in zastarelo
infrastrukturo, spreminja
svoje mestno okolje.

Š

tevilo prebivalcev Lizbone se od 60. let
prejšnjega stoletja zmanjšuje. Ljudje zapuščajo
mesto, saj iščejo cenejša stanovanja na
obrobju, za njimi pa ostajajo številni mestni predeli
z zastarelo infrastrukturo. Število meščanov je z
800 000 v 60. letih prejšnjega stoletja upadlo na
današnjih 513 000. Toda lizbonski župan Fernando
Medina se je z vizijo in na celosten način lotil reševanja
problemov. Njegov cilj, tako pravi, je »spremeniti
način življenja v mestu.« Verjame, da lahko Lizbona
spet postane kraj, v katerem bodo ljudje želeli živeti in
delati – in privlačna za obiskovalce.
Za dolgoročne infrastrukturne projekte, ki si jih je
zamislil, pa je potreboval tudi ustrezno financiranje.
Portugalske banke vse od finančne krize niso sposobne
financirati dolgoročnih infrastrukturnih projektov.
Zaradi te tržne vrzeli je EIB lahko uporabila proračunsko
jamstvo EU in lastna sredstva v okviru Naložbenega
načrta za Evropo. Lizbona je tako postala prva občina
v EU, ki je prejela neposredno podporo iz tega načrta.
Lizboni je bilo dodeljeno posojilo v višini 250 milijonov
EUR za obdobje 30 let.
Nekatere soseske v Lizboni, med drugim deli zgodovinskega mestnega jedra, so pogosto poplavljene.
V letu 2014 je prišlo v nekaj tednih do dveh hudih
poplav, kar je jasno pokazalo, da se mora mesto prilagoditi vplivom podnebnih sprememb. V okviru
projekta, ki ga je podprla EIB, bo obnovljen kanalizacijski sistem in zgrajena dva nova meteorna kanala.

Močne padavine, na katere se je Lizbona že navadila, tako ne bodo več povzročale hudih poplav.
S sredstvi EIB bo financirana tudi obnova socialnih
stanovanj in gradnja novih stanovanjskih enot, pri
katerih bodo za blažitev učinka podnebnih sprememb
uporabljeni ukrepi energetske učinkovitosti. Posojilo
je namenjeno tudi za spodbujanje mobilnosti v
mestih, uvedbo inovacij za »pametno mesto«, kot tudi
za gradnjo trgov, parkov, gasilskih postaj, kulturnih
objektov in šol.
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Tri strategije
zmanjševanja tveganj
Kako EIB k financiranju podnebnih ukrepov
poleg javnih privablja tudi zasebne
vlagatelje

V

etrna elektrarna v Langmarknu na Švedskem bo
nekaj posebnega. Ne zaradi turbin, ki jih izdeluje
dansko podjetje Vestas – te so precej podobne
turbinam v drugih vetrnih elektrarnah. Inovativno je
financiranje tega objekta na kopnem z zmogljivostjo
23 MW.
EIB je od oktobra 2014 s 40 milijoni EUR udeležena v
skladu Mirova Eurofideme 3. Marca 2016, po vložku tega
francoskega sklada v Langmarken, je tudi EIB zagotovila
svoj delež, zavarovan s proračunskim jamstvom EU v
okviru Naložbenega načrta za Evropo. Banka je za vetrno
elektrarno neposredno prispevala 16 milijonov EUR, tako
da imata Mirova in banka skupaj v lasti 90-odstotni delež.
To je velik korak – EIB v projektih ponavadi ni udeležena z
lastniškimi deleži. Z delitvijo tveganj želi EIB k projektom
podnebnih ukrepov privabiti tudi zasebne vlagatelje.
Pri tem uporablja tri glavne metode:
• Sovlaganje kot v projektu Langmarken, kjer lahko
upravljavci zasebnih skladov pristopijo k večjim projektom, ki jih ne bi mogli prevzeti sami.
•
Strukture z več ravnmi tveganj, kjer javni skladi
prevzamejo večji del tveganja v projektu, ki tako
postane bolj zanimiv za zasebne vlagatelje. Tako je
EIB ravnala pri svoji 50 milijonov EUR vredni naložbi v
Green for Growth Fund, 368 milijonov EUR težek sklad,
ki vlaga v obnovljive vire in energetsko učinkovitost na
Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Prihranki pri izpustih
CO₂, ki so rezultat njihovega dela, ustrezajo 1,9 milijona
potniških poletov med Frankfurtom in Londonom.
EIB se je v letu 2016 zavezala, da bo 25 milijonov EUR
vložila še v projekte na Bližnjem vzhodu in v severni
Afriki.
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Vetrna elektrarna
Langmarken

•
Posredno izboljšanje kreditne sposobnosti, kjer
prisotnost EIB potrjuje, da so bili projekti natančno
pregledani. To je lahko odločilno pri vlagateljih, ki se
jim zdi posel zanimiv, nimajo pa virov in strokovnega
znanja o infrastrukturi, kot jih ima EIB. Temu smo priča
v projektu prvega velikega fotovoltaičnega sistema
v Senegalu. Projekt Senergy je bil zaključen februarja
2016 in je prva naložba sklada Meridiam Infrastructure
Africa Fund, v katerem znaša delež EIB 30 milijonov EUR.
EIB je prevzela vodilno vlogo pri izboljšanju sistema
okoljskega in socialnega upravljanja, kar je v sklad
pritegnilo zavarovalnice, pokojninske sklade in državni
naložbeni sklad.
Naložbeni načrt za Evropo ima v vseh teh vidikih
pomembno vlogo. EIB je doslej odobrila skoraj 1 milijardo
EUR naložb v podnebne ukrepe v okviru skladov, ki imajo
proračunsko jamstvo EU.

PODNEBJE in OKOLJE
za prihodnost nas vseh

Sončna elektrarna sklada
Catalyst v jordanski puščavi

Jordanska vlada s pametnimi predpisi pomaga inovativnemu skladu, ki
vlaga v obnovljive vire energije
Ko so eksplozije v Egiptu med arabsko pomladjo prvič poškodovale arabski plinovod, je morala Jordanija
naenkrat preiti na uvoženo težko kurilno olje in nafto, zato je porasla tudi cena električne energije. V
istem času so v Jordanijo množično prihajali begunci iz Sirije, kar je še bolj oklestilo njene socialne in
ekonomske vire. Jordanska rešitev: inovativna zakonodaja, imenovana »energy wheeling« ali »prerivanje
energije«. Deluje tako: če na svojo hišo namestite solarne panele, lahko proizvedeno električno
energijo oddajate v omrežje in tako pobotate svoj račun za elektriko. A tudi če solarnih panelov ne
morete namestiti na streho, vam zakonodaja omogoča, da jih postavite kje drugje, električno energijo
oddajate v omrežje in prav tako pobotate svoj račun. Ta pristop je pritegnil Global Energy Efficiency
and Renewable Energy Fund, ki ga upravlja EIB, da je v letu 2016 vložil sredstva v sklad Catalyst MENA
Clean Energy Fund. »Jordanija je sodobno, odprto gospodarstvo,« pravi Mónica Arévalo, samostojna
upraviteljica naložb v skladu. »Za vlagatelje iz zasebnega sektorja je postala izjemno zanimiva.« Catalyst
bo v Jordaniji postavil pet sončnih elektrarn za telekomunikacijsko podjetje Orange, skupaj s francoskim
vlagateljem v obnovljive vire energije Neoen. Vsaka bo precej oddaljena od kraja, kjer bo proizvedenih
30 MW električne energije dejansko porabljenih. Catalyst je sklenil že drugo pogodbo z veliko skupino
na področju gostinstva. »S prerivanjem energije lahko izkoristimo cenejša zemljišča, pa tudi zemljišča z
boljšimi pogoji, na primer z več sončne svetlobe,« pravi direktor sklada Catalyst Ennis Rimawi.

Promet prevzema vodilno vlogo pri
trajnostnem razvoju
Če se število mestnega prebivalstva hitro
povečuje, lahko prometna infrastruktura postane
preobremenjena in nevarna, onesnaženost zraka pa
poraste. Metro v Lucknowu bo to preprečil tako, da
bo delež prebivalstva, ki uporablja javna prevozna
sredstva, povečal z 10 odstotkov na 27 odstotkov.
Posojilo EIB v višini 450 milijonov EUR za prvih 23 km
linije je doslej največje posojilo banke v Indiji. Linija bo
povezovala 22 postaj in na leto prepeljala
100 milijonov potnikov.
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GLOBALNA igralka
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posojil zunaj EU

3,35 mrd EUR za širitvene države in države EFTA
1,65 mrd EUR za vzhodne sosede
1,63 mrd EUR za Sredozemlje
0,77 mrd EUR za afriške, karibske in pacifiške države
0,98 mrd EUR za Azijo in Latinsko Ameriko

Delovna mesta za lepšo
prihodnost celine
Naložbe v Afriki ustvarjajo delovna mesta, tako da
ljudem ni treba zapustiti doma in družine.

M

ichel Lo je 14 let delal daleč stran od svojega
doma, v vasici ob reki Senegal blizu SaintLouisa ob severni senegalski meji. Le enkrat na
leto je lahko odpotoval domov k svoji družini.

To se je spremenilo leta 2016, ko je podjetje Compagnie
Agricole de Saint-Louis začelo namakati zemljišča blizu
njegove domače vasi. Podjetje želi na leto pridelati
65 000 ton riža, s čimer bi prispevalo k varnosti preskrbe
s hrano, ki je v Senegalu velik problem. Obenem bo
zagotovilo delovna mesta za stotine lokalnih prebivalcev,
ki bi se bili sicer prisiljeni preseliti v 320 km oddaljeno
prestolnico Dakar ali celo v Evropo.
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V okviru novega projekta urejanja namakalnih kanalov
za riževa polja je 38-letni Lo dobil delovno mesto
preddelavca. »Zdaj se lahko vsak dan vrnem domov k
družini,« pravi. »Zahvaljujoč temu podjetju lahko zopet
živim s svojo družino.«
V Afriki je moralo okrog 15 milijonov ljudi zapustiti svoje
domove, da bi si poiskali delo daleč stran – v Evropi,
zalivskih državah ali v obeh Amerikah. EIB podpira
projekte, ki pomagajo migrantom v Evropi. A banka
EU financira tudi projekte, ki ustvarjajo delovna mesta
v Afriki, tako da lahko delavci ostanejo v svojih krajih in
blizu svojih družin. Prihodnost Afrike sloni na projektih,

GLOBALNA
igralka

Pomoč je vsekakor dobrodošla, a v prvi
vrsti moramo povečati razpoložljivi
dohodek delavcev v naših državah.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Delavci v nasadu riža blizu
Saint-Louisa v Senegalu
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kot je projekt pridelave riža v Saint-Louisu, ki je od EIB
prejel posojilo v višini 15,7 milijona EUR, saj ustvarjajo
preživetja sposobna podjetja v zasebnem sektorju.

Za razvoj so potrebne
predvsem naložbe, ne le pomoč
»Na razvoj v Afriki se ponavadi gleda skozi prizmo
pomoči – prevladuje prepričanje, da afriške države za
izboljšanje svojega položaja potrebujejo kapital tujih
držav in nevladnih organizacij,« pravi Patrice Backer,
v Kongu rojen upravitelj skladov, ki dela v Senegalu.
»Po našem mnenju pa je zasebni lastniški kapital
absolutno nepogrešljiv vidik razvoja. Pomoč je vsekakor
dobrodošla, a v prvi vrsti moramo povečati razpoložljivi
dohodek delavcev v naših državah.«
Backer je izvršni direktor družbe za upravljanje
Advanced Finance & Investment Group (AFIG), v katero
je EIB leta 2008 vložila 15,6 milijona EUR. Družba je bila
s svojimi naložbami tako uspešna, da je EIB julija 2016 z
AFIG podpisala novo pogodbo za 18 milijonov EUR. AFIG
vlaga v afriška podjetja, med drugim v Senbus Industries,
ki je bilo ustanovljeno leta 2001 in skuša v Senegalu
zgraditi domačo avtomobilsko industrijo. Podjetje je od
AFIG prejelo posojilo v višini 3,4 milijona EUR.
Pape Mbodji je star 35 let. V modrem delovnem oblačilu
in z zaščitno čelado vodi skupino 20 delavcev na
montažni liniji v Senbusu. Preživlja se z delom v mestu,
kjer je bil rojen. Z občutkom zadovoljstva ga navdaja tudi
vloga, ki jo ima v gospodarski prihodnosti Senegala.
»Zelo rad imam svoj poklic,« pravi. »V Senegalu lahko delam
pri vrhunskem proizvajalcu avtobusov. To mi je v veliko
veselje. Veliko prispevam tudi k razvoju naše dežele.«

Pape Mbodji, preddelavec v
senegalski tovarni Senbus

Namesto preseljevanj
V kenijski provinci Rift Valley delavci v nasadih Migotiyo
Plantations pridelujejo in predelujejo rastlino sisal, ki daje
vlakna za izdelavo preprog in strešnih kritin. Moški in
ženske na poljih v vročem soncu okopavajo dolge vrste
sisala in odstranjujejo plevel iz vrst bodičastih, do kolen
visokih rastlin. Delo je garaško, vendar vseeno dobro,
saj so jim tako prihranjene negotovosti in nevarnosti
življenja migrantov.
Kmetijsko gospodarstvo je od EIB prejelo 2,3 milijona
EUR v obliki posojila, posredovanega preko lokalne
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banke NIC Bank. Vsak mesec pridela 100 ton vlaken,
ki jih izvaža v arabske države in Nigerijo. Po navedbah
Petra Gashoke, 34-letnega upravitelja posestva, vsaka
tona sisala prinese 2 000 USD dobička. »Projekt je precej
donosen.«
Kljub težkemu delu je Samuel Gruto vesel, da je zaposlen.
»Če ne bi bilo tega posestva,« pravi mladenič, ki je doma
v bližnji vasi, »bi šel s trebuhom za kruhom, v Nairobi ali
celo izven Kenije. Odšel bi v Evropo.«

GLOBALNA
igralka

Doktorica Sharon
Ogimda pregleduje
nosečo Rose Kagali

Obljuba je izpolnjena
Kibuga Karithi je izpolnil zaobljubo, ki jo je dal svoji
ženi na smrtni postelji: eni od kenijskih regij je olajšal
dostop do zdravstvenega varstva.

K

ibugi Karithiju je pred tremi leti umrla žena zaradi
raka, ker je bila bolezen diagnosticirana prepozno.
Obljubil ji je, da bo v Keniji izboljšal zdravstvene
zmogljivosti, tako da bolnikom, kot je ona, ne bo več treba
varčevati za potovanje in zdravljenje v Indiji. Karithi je želel
ugotoviti, kako indijskim bolnišnicam uspe, da bolnikom
z razmeroma nizkimi dohodki zagotovijo kakovostno
zdravljenje za četrtino kenijske cene. Prišel je do modela,
ki ga želi prenesti v Kenijo kot direktor obnovljene in
razširjene bolnišnice v mestu Kaimosi na zahodu države.
Bolnišnica zapolnjuje vrzel med finančno podhranjenimi
državnimi bolnišnicami in bolnišnicami v Nairobiju, ki so
tako drage, da si jih lahko privoščijo le najbogatejši Kenijci.

posodobljeni bolnišnici bomo lahko bolnike oskrbeli v
skoraj vseh primerih, tako da jih ne bo treba veš pošiljati
v oddaljene kraje,« pravi dr. Sharon Ogimda, zdravnica
v bolnišnici Jumuia. »Projekt je dober in bo pomagal
številnim ljudem na tem območju.«

Prva bolnišnica, ki je na tem mestu odprla svoja vrata
pred 110 leti, je oskrbovala prebivalce zahodne Kenije ter
delno Ugande in Tanzanije. Leta 1967 je bila podržavljena.
Ko jo je pred dvema letoma prevzel Nacionalni cerkveni
svet, je bila v »klavrnem stanju,« pravi Karithi.

Obrestne mere, ki jih ponujajo kenijske poslovne banke,
močno nihajo, zato si je Karithi prizadeval za financiranje
EIB, ki ga je prejel preko regionalne razvojne banke s
sedežem v Nairobiju. Tudi ročnost posojila EIB je daljša
kot pri lokalnih bankah. »Financiranje EIB je bilo izjemno
prožno,« pravi. »Najpomembnejše je, da so nas podprli,
ko smo jim predstavili svojo idejo, in da so razumeli naša
prizadevanja.«

Bolniki so se morali za vsako resnejšo poškodbo
ali obolenje podati v 340 km oddaljen Nairobi. »V

Že na dan odprtja v oktobru je bolnišnica sprejela
nove bolnike. Noseča Rose Kagali se je vanjo napotila
iz bližnje vasice, ker je dobila prezgodnje popadke.
Dr. Ogimda je ugotovila, da še ne bo rodila, ter ji
naročila, naj še nekaj časa počiva v ambulanti. »To je
najboljša bolnišnica v naši bližini,« pravi Rose. »Ljudje so
zelo veseli, da jo imajo.«
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MIKROFINANCIRANJE
EIB je zagotovila
mikrofinanciranje in
tehnično pomoč v višini

300


za več kot 1,5 milijona prejemnikov.

EU R

mio

S podporo Evropske komisije in držav članic EU je banka zagotovila
financiranje v afriških, karibskih in pacifiških državah kot tudi v južnem
sosedstvu EU. Svet direktorjev banke je v letu 2016 odobril tri nove instrumente:
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f
inančni instrument za male kmete v afriških, karibskih in pacifiških državah
(Africa, Caribbean & Pacific Smallholder Financing Facility) – 60 mio EUR
mikrofinančni instrument za zahodno Afriko (West Africa Microfinance Facility)

– 50 mio EUR
mikrofinančni instrument za južno sosedstvo (Southern Neighbourhood

Microfinance Facility) – 75 mio EUR
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MIKROFINANCIRANJE

Phyllis Muthoni v svoji
trgovini v Nairobiju

»Zelo sem vesela – zelo,
zelo vesela.«
Mikroposojila krepijo moč afriških majhnih podjetij in
spreminjajo življenja.

V

ozkih ulicah v središču Nairobija mrgoli
obiskovalcev, ki se prebijajo mimo dostavnih vozil
in stojnic s hrano. Na pokriti tržnici so trgovinice
do stropa napolnjene z raznovrstnim blagom, od pršil
do večbarvnih tub, lončkov in pločevink pa vse do
oblačil. V trgovinici s kozmetičnimi izdelki se Phyllis
Muthoni steguje na visoke police po gel za lase in kremo
za kožo ter eni od strank daje nasvete o tem, kako naj se
uredi. Tržnica je tako polna, da se zdi, kot da je vsega v
izobilju.
To pa ne drži. V Keniji primanjkuje finančnih sredstev. A
Phyllis je imela srečo. Obrnila se je na Faulu Microfinance Bank, ki ji je omogočila dobrih 10 000 EUR posojila,
s katerim je uredila trgovino Jophy Cosmetics. »Odkar
smo dobili to posojilo, so se stvari bistveno izboljšale,«
pravi. »Prihodki so višji, s tem pa tudi dobiček. Kar lep
dobiček ustvarjamo.«
Faulu je lokalna ustanova za mikrofinanciranje, ki
sodeluje z EIB. Mikrofinančne naložbe banke EU
v Afriki imajo velik vpliv na ljudi, kot je Phyllis. EIB
samo v vzhodni Afriki sodeluje z 11 mikrofinančnimi
institucijami v Keniji, Tanzaniji, Ugandi in Ruandi, ki so
zagotovile 125 milijonov EUR posojil 278 270 končnim
prejemnikom, od tega je 42 % žensk in 29 % mladih.

Posojila, ki v povprečju znašajo 5 276 EUR, so ohranila
ali ustvarila več kot 874 000 delovnih mest.
»Zelo sem vesela – zelo, zelo vesela, ko vidim, da mi
posel uspeva,« pravi 30-letna Phyllis, ki ima tudi dva
zaposlena. »Brez tega posojila bi bilo zelo težko. Če
mi ga Faulu ne bi odobril, danes ne bi bila tukaj.«
EIB je po vsej Afriki zagotovila 270 milijonov EUR
v obliki mikrofinančnih instrumentov za skoraj
1,5 milijona prejemnikov, kot je Phyllis. Uspeh je bil tako
velik, da je EIB uvedla še en mikrofinančni instrument,
v okviru katerega bo zagotovila 60 milijonov EUR
majhnim kmetom. Takšni instrumenti vključujejo tudi
tehnično pomoč, ki finančnim posrednikom pomaga
izboljšati kreditne postopke, razširiti krog strank in še
tesneje sodelovati s končnimi upravičenci.
»To Afriki resnično pomaga, zlasti mladim, ki potrebujejo
posojila,« pravi Phyllis. »Prej je bilo zelo težko.«
Med prenapolnjenimi stojnicami, ki obkrožajo trgovinico
Jophy Cosmetics, ni več veliko prostora. A Phyllis jo želi
vseeno razširiti. »Upam, da mi bodo pri Faulu pomagali
tudi pri tem, ker vem, da mi bo uspelo. Z njimi mi bo
uspelo.«
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Od kod prihajajo sredstva
Največja večstranska izdajateljica in posojilodajalka na svetu je v
letu 2016 na kapitalskih trgih zbrala 66,4 milijarde EUR (v primerjavi
z 62,4 milijarde EUR v letu 2015), kar vključuje predhodno
financiranje za leto 2017. K skupnemu znesku so 3,8 milijarde EUR
prispevale zelene obveznice oziroma obveznice podnebne
ozaveščenosti (Climate Awareness Bonds, CAB). Naše izdaje
dosegajo vlagatelje, ki običajno ne bi vlagali v Evropo, z naložbami
v obveznice EIB pa vseeno posredno prispevajo k evropskim
projektom.

E

IB je globalna finančna igralka. V letu 2016 je
izdajala obveznice v 16 valutah, večino v osrednjih
valutah (EUR, USD in GBP). Zaradi raznovrstnih virov

financiranja in ročnosti je naša strategija zbiranja sredstev
ustrezno prilagodljiva. Ker izdajamo v več valutah, lahko
tudi financiramo v nekaterih lokalnih valutah.

Zbiranje sredstev v letu 2016 – glavni poudarki
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E IB je izdala štiri nove referenčne evrske obveznice z ročnostjo 3, 7, 10 in 16 let za
skupaj 17 milijard EUR ter novo 21-letno evrsko obveznico podnebne ozaveščenosti
(CAB), ki je referenčna zelena obveznica v EUR z doslej najdaljšo ročnostjo.



PMG je izdal poročilo z neodvisnim sprejemljivim zagotovilom o zelenih
K
obveznicah EIB, v katerem potrjuje, da je banka vodilna pri oblikovanju najboljše
prakse na trgu.



anka je izdala tudi obveznice v USD, namenjene italijanskim malim vlagateljem, ki
B
jih je po ocenah pritegnila več kot 30 000, ter novo CAB v obsegu 1,5 milijarde EUR.



E
IB je izdala prvo referenčno izdajo v poljskih zlotih, ki kotira na dveh borzah in in je
usmerja k domačim vlagateljem. Bila je največja nedržavna izdajateljica dolžniških
vrednostnih papirjev v poljskih zlotih.
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prihajajo sredstva
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Upravljanje

E

IB je organ EU, odgovoren državam članicam,
ter hkrati banka, ki sledi najboljši bančni praksi
na področju odločanja, upravljanja in nadzora.

Svet guvernerjev sestavljajo ministri – običajno finančni – vseh 28 držav članic. Guvernerji določajo
smernice kreditne politike banke in enkrat na leto
potrdijo njen zaključni račun. Odločajo o povečanju
kapitala banke in njenem sodelovanju v financiranju zunaj EU. Imenujejo tudi člane sveta direktorjev,
upravnega odbora in revizijskega odbora.
Svet direktorjev odloča o posojilih, programih zadolževanja in drugih zadevah glede financiranja.
Sestane se desetkrat letno ter zagotavlja pravilno
vodenje banke v skladu s Pogodbama EU, statutom
banke in splošnimi smernicami sveta guvernerjev.

Banka ima 29 direktorjev, od katerih vsaka država
članica imenuje po enega, enega pa Evropska komisija. Direktorji imajo 19 namestnikov. Če svet direktorjev potrebuje širše strokovno znanje, lahko
povabi šest strokovnjakov, da kot svetovalci brez
glasovalnih pravic sodelujejo na njegovih sestankih.
Svet direktorjev 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, ki nima glasovalne pravice.
Upravni odbor je stalni organ odločanja banke. Nadzira tekoče poslovanje banke, 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. Člani upravnega odbora so
imenovani za največ šest let z možnostjo ponovnega
imenovanja in so odgovorni izključno banki. Štiri največje delničarke – Francija, Nemčija, Italija in Združeno
kraljestvo – imajo stalen sedež v upravnem odboru.
Banka ima tudi neodvisen revizijski odbor, ki odgovarja svetu guvernerjev. Odgovoren je za revizijo
zaključnega računa banke in preverjanje, ali delovanje
banke ustreza najboljši bančni praksi. Poročilo revizijskega odbora se predloži svetu guvernerjev skupaj z
letnim poročilom sveta direktorjev. Revizijski odbor
sestavlja šest članov, ki jih imenuje svet guvernerjev
za šest zaporednih proračunskih let brez možnosti
ponovnega imenovanja.

EIB se zahvaljuje naslednjim nosilcem projektov in dobaviteljem za fotografije, s katerimi je opremljeno to poročilo:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock , © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
Za dovoljenje za reprodukcijo ali uporabo fotografij se obrnite neposredno na imetnike avtorskih pravic.
Natisnila tiskarna Imprimerie Centrale na papirju MagnoSatin in s tiskarskimi črnili na osnovi rastlinskih olj. Papir je
certificiran v skladu s pravili Sveta za varstvo gozdov (FSC). Sestava: primarna vlaknina 100 % (vsaj 50 % iz dobro
upravljanih gozdov).
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Nove ideje za

Naložbeni načrt
za Evropo
Skupino EIB sestavljata
Evropska investicijska banka in
Evropski investicijski sklad.
Evropska investicijska banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

+ Model za
ocenjevanje
učinkov
+ Spopadanje z
globalnimi
migracijami

Evropski investicijski sklad
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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