POROČILO O DEJAVNOSTI

20
17

UČINEK, KI SEGA
V PRIHODNOST

let

Poročilo o dejavnosti Evropske investicijske banke 2017
© Evropska investicijska banka, 2018.
Vse pravice pridržane.
Vsa vprašanja o pravicah in licenciranju pošljite na publications@eib.org.
Fotografija na naslovnici:
Pelikani v ustju Donave v Romuniji, kamor se vrača divjina. Glej stran 32.
EIB se zahvaljuje naslednjim nosilcem projektov in dobaviteljem
za fotografije, s katerimi je opremljeno to poročilo:
Shutterstock, Skeleton Technologies, Rewilding Europe,
EcoTitanium, Stefan Tuschy, Andreas Fritsch, Johannes Kassenberg, Vinci.
Za dovoljenje za reprodukcijo ali uporabo fotografij se obrnite
neposredno na imetnike avtorskih pravic.
Natisnila tiskarna Imprimerie Centrale na papirju MagnoSatin
s tiskarskimi črnili na osnovi rastlinskih olj.
Papir je certificiran v skladu s pravili Sveta za varstvo gozdov (FSC).
Sestava: primarna vlaknina 100 %
(od tega vsaj 50 % iz dobro upravljanih gozdov).
Naročite se naše glasilo: www.eib.org/sign-up.

Vsebina
4

6

Predsednikova uvodna beseda

Poudarki leta 2017

8

10

DOLGOTRAJEN UČINEK
NA ZAPOSLENOST

2020
+2,25milijona
delovnih mest

2,0

Kdo plačuje boj proti kibernetskemu kriminalu?

8

EFSI

690.000
strukturni

učinek
Naložbe
spodbudijo zaposlovanje ...

1,0

učinek
naložb

0,5

... vendar ta učinek
s časom pojenja ...

... strukturni učinek na
zaposlenost pa je dolgotrajen

0
2020

2025

2030

2035

2040

2045

Učinek na delovna mesta in rast

10

18

INOVACIJE za konkurenčnost
Super kondenzatorji ali kokosi
Geni združujejo razdeljeni Ciper

POROČILO O DEJAVNOSTI

naložb s podporo skupine EIB
2015–2016

Kako EIB deluje

12

2

161mrd EUR

EFSI

1,5

2015

Kako EIB razmišlja

od tega

544 mrd EUR

2,5

od tega

ustvarjena delovna mesta, v milijonih

Naložbe s podporo
skupine EIB (odobreno)

2017

Velike naložbe v MAJHNA podjetja
14
16

Rakete in dinozavri za razvoj otroka
20
Mikrofinanciranje za begunca iz Sirije in mojstra tanga 22

24

30

INFRASTRUKTURA povezuje Evropo
Kako Pariz izboljšuje mobilnost
Pritok naložb v italijanske zastarele cevi

26
28

38

Podnebje in okolje za TRAJNOSTNO
prihodnost
Obresti v divjih konjih
Načrt za zeleno mesto
Evropa z recikliranjem do dragocenega titana

32
34
36

44

GLOBALNA igralka

Od kod prihajajo SREDSTVA

Novo življenje za Mrtvo morje40
Kjer Etiopija prehiteva Evropo42

Dobre zelene novice s Kitajske45

46

UPRAVLJANJE, ki je trajnostno, odzivno in
budno
Razvrščanje trajnostnega financiranja46
Znamo prisluhniti: pritožbeni mehanizem48
Bdimo nad dogajanjem: proti prevaram50
Kaj sledi?52

2017

POROČILO O DEJAVNOSTI

3

Predsednikova uvodna beseda

V

času, ko se Evropa izvija iz desetletja dolge negotovosti in anemične rasti, moramo svojo pozornost
preusmeriti od okrevanja k večji konkurenčnosti – k
veliki vrednosti projekta EU in krepitvi orodij, zaradi
katerih bo Unija gospodarsko odpornejša.
FZa Evropsko investicijsko banko to pomeni, da moramo izkoristiti svoj ključni položaj kot banka Evropske unije in obenem
ugled vodilne na svetu na področjih, kot so podnebje, inovacije in velika infrastruktura.
To hkrati pomeni, da se moramo še naprej truditi prepoznavati projekte, ki bodo izboljšali življenje državljanov EU, pa tudi
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prebivalcev zunaj Unije, kjer so negativni učinki podnebnih
sprememb in pomanjkanje gospodarskih priložnosti včasih še
bolj pereči. Pomeni tudi, da moramo položiti temelje za močnejšo, inovativnejšo in konkurenčnejšo Evropo.
EIB kot banka financira mostove in širokopasovne povezave,
sončno energijo in super kondenzatorje. Veliko razmišljamo o
prispevku naših projektov k blaginji Evrope v prihodnje. Osredotočamo se na pot, ki bo inovacijam omogočila, da odigrajo svojo vlogo v naslednji zmagoslavni stopnji razvoja človeške družbe. Sprejemamo pretrese, vendar ne smemo dopustiti,
da bi se zaradi njih naši državljani počutili odtujene. Inovacije prinašajo obljubo, da bo pomemben tehnološki razvoj

»Inovacije zahtevajo veliko več kot
zgolj pametno idejo. Razvijajo se s
pomočjo različnih vrst financiranja,
kot so potrebne na različnih stopnjah
življenjskega cikla podjetja. Delo EIB
v letu 2017 je bilo vse bolj namenjeno
premoščanju vsake od teh različnih
stopenj.«

ranja ne morejo napredovati. Vse to pove, da inovacije zahtevajo veliko več kot zgolj pametno idejo. Razvijajo se s pomočjo
različnih vrst financiranja, kot so potrebne v različnih stopnjah
življenjskega cikla podjetja. Delo EIB v letu 2017 je bilo vse bolj
usmerjeno na premoščanje teh različnih stopenj, kar naj bi pritegnilo različne vrste zasebnih financerjev, ki s svojimi naložbami omogočajo rast inovatorjev. Zaradi tega, na primer, smo
odobrili rekordno število posojil s povprečnim zneskom, ki je
bil veliko manjši kot pri klasičnih poslih EIB. Zavedamo se, da
moramo manjša podjetja podpirati z manjšimi posojili, če želimo doseči večji učinek na širši presek segmentov evropskega
gospodarstva.

 anašnjega dne lahko napajal prihodnost človeštva in varod
val naš planet. Več moramo storiti za zagotovitev vključenosti,
tako da bodo inovacije koristile vsem.
Ekonomisti EIB so novembra objavili poglobljeno poročilo o
vlaganjih v Evropi. Ugotavljajo, da je dvakrat verjetnejše, da
bodo velika podjetja – in ne MSP – postala inovatorji; ter da je
50 odstotkov verjetnejše, da bodo mlada inovativna podjetja
– in ne druga podjetja – naletela na ovire pri kreditiranju. Eden
trenutnih velikih problemov v Evropi je, da tudi če majhno
podjetje ima inovativno idejo, le stežka postane velik inovator.
Majhna podjetja lahko uvedejo inovativen izdelek, vendar nimajo dovolj sredstev za rast, zato v današnjih pogojih financi-

EIB se je na nek način navajena spopadati z negotovostjo in
spremembami. V letu 2018 bomo proslavili šestdesetletnico
delovanja. Naši ustanovitelji so delali na celini, ki se je po drugi svetovni vojni ponovno postavljala na noge, vendar v senci hladne vojne. Vse od takrat EIB igra pomembno vlogo, saj
Evropi pomaga pri izpolnjevanju obljube blaginje, ki jo je dala
svojim državljanom. Današnji politični pretresi nas postavljajo pred izbiro glede naših naslednjih šestdeset let. Prihodnost
mora biti inovativna, da se bomo lahko spopadli z demografskimi izzivi naše Unije in postali konkurenčnejši. To poročilo
predstavlja, kako namerava EIB v v ključnih strateških sektorjih ohranjati moč Evrope s krepitvijo njenega položaja na čelu
svetovnih inovatorjev.

Werner Hoyer
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2017 Poudarki
Skupina Evropske investicijske banke je največja večstranska
izdajateljica in posojilodajalka na svetu, saj s financiranjem in
svetovanjem podpira trajnostne naložbe po vsem svetu. Kot
banka EU je v lasti držav članic, tako da pri izvajanju politik EU
deluje v njihovem interesu.

B

anka v letu 2018 proslavlja šestdesetletnico delovanja.
Dejavnosti skupine EIB v letu 2017, ki so opisane v tem
poročilu, dokazujejo, da se je sposobna odzvati na največje nove izzive:

• Banka si je vse leto prizadevala za čim večji doseg svoje pobude za gospodarski razvoj, ki je namenjena okrepitvi financiranja južnega sosedstvu EU in Zahodnega Balkana s 6 milijardami EUR v obdobju petih let.
• Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), v okviru katerega
banka s proračunskim jamstvom EU financira naložbe, ki krepijo evropsko gospodarstvo, je presegel prvotna pričakovanja, tako da je Evropski parlament decembra odobril njegovo
podaljšanje in povečanje. EFSI, sicer del Naložbenega načrta za Evropo, ki je bil zasnovan kot odgovor na nedelovanje
trga, razkrito med finančno krizo deset let nazaj, naj bi po
pričakovanjih do konca leta 2020 tako podprl za 500 milijard
EUR naložb.

Naložbeni načrt za Evropo
v letu 2017

21 mrd EUR odobrenega financiranja
295 odobrenih poslov
93 mrd EUR omogočenih naložb v okviru EFSI
500
mrd EUR naložb omogočenih do konca
leta 2020
6
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Skupina EIB

Christos Pierdas s fizioterapevtko Mario Charalampous
med terapijo zaradi multiple skleroze v Ciprskem
inštitutu za nevrologijo in genetiko. Glej zgodbo na
strani 16.
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901 odobrenem projektu
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Kako EIB razmišlja

Kdo plačuje boj
proti kibernetskemu
kriminalu?

A

nders Bohlin rad primerja nevarnosti kibernetskega kriminala z mestom, ki je zgradilo veliko cest, pri
tem pa pozabilo na semaforje.

»To se je zgodilo s kibernetsko varnostjo. Pozabili
smo na semaforje, sedaj pa smo priča številnim zlonamernim napadom,« pravi Bohlin, specialist za digitalne tehnologije v Evropski investicijski banki, ki sodeluje s podjetji iz
sektorja informacijske in komunikacijske tehnologije.
V zadnjih nekaj letih so kibernetski napadi ogrožali tisoče
podjetij in milijarde zasebnih podatkov po vsem svetu. Virus

8
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Banka EU vlaga v nova podjetja za
kibernetsko varnost, ki vedo, kako
ustaviti kibernetski kriminal.

WannaCry je onemogočil računalnike v bolnišnicah in podjetjih
po vsem svetu. Hekerji so ukradli podatke milijard uporabnikov
platform Uber in Yahoo. Rusija je bila obtožena uporabe kibernetskega kriminala za vmešavanje v volitve v ZDA in Evropi.
Zakaj bi nas torej moralo tako zelo skrbeti, kako ustaviti kibernetski kriminal? Zato, ker kibernetski napadi ogrožajo ne
samo naše osebne podatke, pač pa povzročajo milijardne
izgube svetovnemu gospodarstvu. Evropska komisija pravi,
da se je v Evropi v letu 2017 vsak dan zgodilo več kot 4.000
kibernetskih napadov in da je kibernetske incidente zabeležilo 80 odstotkov evropskih podjetij.

»Nekdo mora za
to plačati in nekdo
se mora proti temu
boriti.«

Banka je Nexusu posodila 29 milijonov EUR, da bi lahko pospešil razvoj sistemov za upravljanje identitete in dostopa.
Nexusova tehnologija »Smart ID« omogoča vizualno identifikacijo, elektronsko prijavo, odpiranje vrat in podpisovanje transakcij ter plačevanje s kartico ali drugim mobilnim
instrumentom.
Lars Pettersson, glavni izvršni direktor Nexusa, tehnologiji
Smart ID pravi kar »sveti gral« boja proti kibernetskim grožnjam, saj fizični in digitalni svet povezuje z eno samo napravo, ki uporabniku omogoča dostop do doma, pisarne, računalnika, elektronske pošte, storitev v oblaku, garaže ...
EIB je Clavistru ponudila posojilo v višini 20 milijonov EUR:
požarni zidovi tega podjetja varujejo vstopne točke računalniških omrežij in ustavijo hekerje, še preden napadejo.
Clavister spada med najboljša podjetja za kibernetsko varnost na svetu.
Banka je oktobra 2017 podpisala posojilno pogodbo v višini 20 milijonov EUR tudi s francoskim podjetjem CS Communication & Systèmes, ki podjetjem pomaga odkrivati in
preprečevati kibernetske napade. EIB je 25 milijonov EUR
posodila tudi francosko-nemškemu podjetju Qwant. To je
razvilo iskalnik, ki ščiti zasebne podatke uporabnikov.

»Vsi moramo biti previdni!«

Kibernetska varnost postaja
prednostna naloga
V odgovor na vse večja kibernetska tveganja je EIB dala
prednost naložbam v kibernetsko varnost.
»Aktivno iščemo načine za pomoč sektorju kibernetske varnosti,« pravi Jussi Hätönen, vodja enote EIB, ki vlaga v mlada, inovativna podjetja. »Kateri koli sektor pogledaš, vsi
postajajo digitalni. Podatki se zato strahovito množijo, te
podatke pa je treba varovati.«
Banka je v zadnjem obdobju sklenila več poslov na področju kibernetske varnosti. Decembra 2017 je podpisala dve
posojilni pogodbi, in sicer s švedskima podjetjema Nexus
Group in Clavister, ki razvijata naprednejšo programsko
opremo za kibernetsko varnost in ustvarjata boljše identifikacijske sisteme. Obe posojili sta bili odobreni v okviru
Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), katerega cilj
je sodelovanje z mlajšimi in inovativnejšimi podjetji ter s
tem spodbujanje rasti v EU.

Bohlin nerad govori o tem, toda tudi on je bil žrtev kibernetskega kriminala. Ko je pred štirinajstimi leti delal v švedskem tehnološkem podjetju, je nekega dne ugotovil, da so
se v njegov zasebni računalnik vtihotapili hekerji, nakar so z
njega kot »zombija« daljinsko pošiljali neželeno elektronsko
pošto. »Bila je nadvse neprijetna izkušnja in nauk, da moramo biti previdni vsi, ne samo podjetja,« je povedal Bohlin.
Uslužbenci EIB predvidevajo, da bo boj s kibernetskim kriminalom v naslednjem desetletju še zahtevnejši, saj tehnologija napreduje in postaja vse kompleksnejša. Te bitke ne
bomo zlahka dobili.
»Kakor koli pogledaš, kibernetski kriminal povzroča ogromne izgube ne samo podjetjem, pač pa tudi posameznikom,« ugotavlja Hätönen. »Nekdo mora za to plačati in nekdo se mora proti temu boriti.«
EIB bo z njimi v prvi bojni vrsti.
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Kako EIB deluje
Učinek na
delovna mesta
in rast

Evropsko gospodarstvo je po finančni krizi
potrebovalo spodbudo, da bi ponovno
pridobilo nekaj svojega zagona. Ta je
prišla od Naložbenega načrta za Evropo.
Naši ekonomski modeli kažejo, da deluje.

E

konomisti EIB so uporabili uveljavljen ekonomski model za oceno prihodnjega učinka naložb, podprtih
z vsemi posli banke v obdobju 2015–2016, pa tudi
s posebnimi posojili v okviru enega od stebrov Naložbenega načrta za Evropo, to je Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Ugotovili so, da bodo posojila skupine EIB po vsej verjetnosti imela velik učinek na evropsko
gospodarstvo.

Do leta 2020 bodo vsa sredstva, ki jih je skupina EIB odobrila v EU v letih 2015–2016:
• podprla 544 milijard EUR naložb
• prispevala dodatnih 2,3 % k rasti BDP
• ustvarila 2,25 milijona delovnih mest
Do leta 2020 bodo posojila, ki jih je skupina EIB odobrila
samo v okviru Naložbenega načrta do konca leta 2016:
• podprla 161 milijard EUR naložb
• prispevala dodatnih 0,7 % k rasti BDP v EU
• ustvarila 690.000 delovnih mest

Ugotovitve EIB kažejo, da posojila skupine EIB – odobrena
v dobrih ali slabih časih – ustvarjajo temelje za dolgoročno rast, pri čemer tudi takoj spodbudijo gospodarstvo. »Naš
glavni namen je okrepiti konkurenčnost in dolgoročno rast v
EU,« pravi Debora Revoltella, direktorica ekonomskih analiz
v banki. »Naše ugotovitve kažejo, da bo evropsko gospodarstvo dolgoročno veliko večje, ne glede na gospodarski cikel.«

Uspeh, kjer trg odpove
Za skupino EIB je pomembno, da pozna učinek svojega
dela, saj lahko tako zagotavlja učinkovitost financiranja v
dobro državljanov EU. V Bruslju so že pozdravili posojanje
banke EU v okviru Naložbenega načrta: program so podaljšali in povečali njegova sredstva. Sredi leta 2015 je bil
vzpostavljen eden od stebrov Naložbenega načrta, Evropski sklad za strateške naložbe, ki ga upravlja EIB. Za njim s
proračunskim jamstvom stoji EU, njegov prvotni cilj pa je bil
omogočiti za 315 milijard EUR naložb v treh letih. Ta cilj je bil
povečan na 500 milijard EUR do leta 2020.

544 mrd EUR

2,5

161mrd EUR
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»Naložbeni načrt je gospodarstvo spravil v gibanje, in to gibanje je postalo
avtonomno.«

Naš cilj je ponuditi podporo podjetjem, ki bi sicer lahko
imela težave pri pridobivanju bančnih posojil, pri čemer
so ključna ciljna skupina inovativna in majhna podjetja.
»Program je bil vzpostavljen za premoščanje kriz, ki nastajajo, kjer trg odpove,« pravi Natacha Valla, vodja divizije za
ekonomsko politiko in strategijo v EIB. »Raziskava kaže, da
smo pri tem uspešni.«

 očan in dolgoročen strukturni vpliv na gospodarstvo,
m
enako kot druga posojila skupine EIB.

Zadržanost pri predpostavkah

Vse naložbe, podprte s posojili skupine EIB v istem obdobju (2015–2016), bodo po 20 letih imele še večji učinek. Tako
bodo:
• prispevala dodatnih 1,5 % k rasti BDP
• ustvarile 1,3 milijona delovnih mest

Pri merjenju učinka EIB so morali ekonomisti banke upoštevati zapletene medsebojne povezave med posli banke
in drugimi dejavnostmi v gospodarstvu. Zato so združili
moči s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije iz Seville ter uporabili ekonomski model RHOMOLO
za izračun učinkovitosti porabe vse skromnejših javnih
sredstev. »V modelu smo uporabili zelo zadržane predpostavke,« pravi Georg Weiers, ekonomist EIB, ki je sodeloval
pri raziskavi, »in kljub temu so rezultati pokazali, da je učinek precejšen.«

V letu 2036 bodo naložbe, podprte s posojili skupine EIB
v okviru Naloženega načrta do konca leta 2016:
• prispevala dodatnih 0,4 % k rasti BDP
• ustvarile 344.000 delovnih mest

»Učinek je velik in dolgotrajen,« pravi Valla. »Čez 20 let bodo
še vedno obstajala delovna mesta, ki so bila ustvarjena zaradi teh naložb. To je ključni pozitivni rezultat Naložbenega
načrta in sploh vseh poslov banke.«

Raziskava kaže, da bo imel Naložbeni načrt, potem ko
bo začetna spodbuda gospodarstvu pojenjala, še naprej
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Inovacije za konkurenčnost
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13,8 mrd EUR
za inovacije in znanja

•7
 ,44 milijona novih in posodobljenih
digitalnih povezav zelo visokih hitrosti
• 1,1 milijona študentov v izboljšanih
objektih

Taavi Madiberk
(levo) iniossit
Oliverdolorpor
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quibus
audanda explant
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podjetja
Skeletonquis
Technologies.
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Super
kondenzatorji ali
kokosi

Ključna sestavina zmogljivih naprav za
shranjevanje energije so zogleneli kokosi.
Podjetje iz mrzle Estonije pa je dognalo,
kako izdelati super kondenzatorje brez
teh tropskih sadežev.

»

Očitni problem s kokosovo lupino je, da
sta porazdelitev in velikost por zelo različni,« pravi Taavi Madiberk, glavni izvršni direktor estonskega podjetja Skeleton
Technologies. Človek bi mislil, da bo v tej deželi
glavni problem s kokosi ta, da jih je tu zelo težko najti, ne pa značilnosti njihove lupine. Zato je
toliko bolj presenetljivo, da prav podjetje iz te severne države ponuja rešitev za res pomemben
problem s kokosi.
Če pomislimo, kako velik je trg super kondenzatorjev, ki so naprave za shranjevanje energije, gre v bistvu za več milijard evrov težak
problem. Do leta 2024 naj bi se povečal na 6
milijard EUR. Kondenzatorje trenutno izdelujejo iz aktivnega oglja, ki ga pridobivajo z oglenenjem odpadnih kokosovih lupin. Sedaj pa so
v Skeleton Tehnologies odkrili neorgansko – in
veliko učinkovitejšo – alternativo. Za nadaljevanje razvoja in raziskav je podjetje leta 2017 od
EIB prejelo posojilo v višini 15 milijonov EUR,
ki ima v okviru Naložbenega načrta za Evropo
proračunsko jamstvo EU.

Zakaj ne bi še naprej
uporabljali kokosov?
Pri oglenenju kokosa nastaja ogljik: če ga na
tanko nanesemo na folijo in izpostavimo naelektrenim ionom, lahko v svojih porah hrani
ione. Gostejša kot je mreža por pravilne velikosti, več energije lahko ogljik shrani na gram
materiala. Težava je, da je gostota por zoglenelega kokosa različna in odvisna od vremena v
času obiranja.

14
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»Ultra kondenzatorji
so hrbtenica, ogrodje
energetskega sistema.«

Skeleton Technologies pa lahko pore uravnava z uporabo
lastne tehnologije za pridobivanje ogljika iz anorganskih
karbidov. Rezultat: ukrivljene plasti debeline enega atoma, s
površino skoraj 2.000 kvadratnih metrov na gram in enakomerno porazdeljenimi porami, kamor se lahko uskladiščijo
ioni. Skeleton uporablja poseben način za nanašanje ogljika
na aluminijaste folije. Slednje zlaga ali zvija v celice, ki ses-

tavljajo super kondenzatorje s štirikrat večjo gostoto pretoka moči, kot jo imajo konkurenčni kondenzatorji iz kokosa.
Podjetje je svoje ime Skeleton dobilo zato, ker material podjetja, če ga pogledaš pod mikroskopom, spominja na človeški skelet. Madiberk zaključi: »Ultra kondenzatorji so hrbtenica, ogrodje energetskega sistema.«
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Geni združujejo
razdeljeni Ciper

Ciprski inštitut za nevrologijo in genetiko
krepi raziskave in obravnavo pacientov
– grških in turških Ciprčanov.

K

o je bil Joseph Ioannou star šest mesecev, so zdravniki
v Ciprskem inštitutu za nevrologijo in genetiko v Nikoziji ugotovili, da boleha za spinalno mišično atrofijo. Gre za bolezen, ki prizadene motorične nevrone v
hrbtenjači in povzroči šibkost mišic. V mestu, ki ga je invazija
razdelila na pol skoraj dve desetletji pred njegovim rojstvom,
je naneslo, da se je Ioannou rodil kot grški Ciprčan. Za zdravnike na inštitutu to ni bilo pomembno. »Turški in grški Ciprčani
imajo podobne bolezni,« pravi profesor Leonidas Phylactou,
genetik in glavni izvršni direktor inštituta. »Del našega poslanstva je obravnava obeh skupnosti.«

družino ali državo. S predporodnim testiranjem, med drugim za odkrivanje talasemije, je pogostnost te bolezni pri
novorojencih zmanjšal na »praktično nič,« pravi Phylactou.
Ciprski inštitut za nevrologijo in genetiko želi svoje pomembno delo razviti še naprej, zato je začel 40 milijonov EUR
vreden širitveni program, s katerim bo nadgradil svoje raziskovalne zmogljivosti ter prenovil objekte, kjer se zdravijo in
rehabilitirajo bolniki. EIB je za program prispevala 26 milijonov EUR v obliki posojila, katerega glavni namen je podpora

Ioannou je že 29 let deležen življenjsko pomembne obravnave na inštitutu, kjer obiskuje nevrologa, pa tudi pulmologa, kardiologa in nutricionista. Poleg tega redno hodi
na fizioterapijo. Med tem je dokončal študij računalništva
in ustanovil lastno podjetje za popravilo osebnih računalnikov. Z zaročenko sanjata o družini. »Če me ne bi zdravili
na inštitutu, bi bil v precej slabšem stanju,« pravi. »Tam me
usmerjajo in spremljajo, kar mi omogoča bolj kakovostno
življenje. Sem produktiven. Lahko sanjam in načrtujem svojo prihodnost.«
Ioannou je eden od 12.000 pacientov inštituta, ki so ga
zgradili na vzpetini v Nikoziji, blizu zelene črte, ki otok deli
na območje pod nadzorom Republike Ciper in ozemlje, ki
od leta 1974 spada pod Turčijo. Inštitut vsako leto opravi
40.000 laboratorijskih preiskav ter se bori proti genetskim
motnjam, ki pestijo cel svet, kot je na primer multipla skleroza, pa tudi proti takim, ki še zlasti prevladujejo na Cipru,
kot je krvna motnja talasemija. Inštitut, ki je bil ustanovljen
leta 1990, je tudi center za raziskave zdravljenja teh bolezni. Najpomembnejše od vsega pa je, da rešuje življenja. »V
najboljšem primeru bi bilo življenje teh ljudi, če ne bi bilo
inštituta, zelo zelo težko,« pravi 47-letni Phylactou. »Upam si
reči, da nekateri ne bi bili več med živimi.«

Poleg zdravstvenega tudi socialni učinek
Podobno kot pri mnogih drugih pomembnih zdravstvenih ustanovah je učinek inštituta širši od samega učinka na
zdravje bolnikov. Pomembno vpliva na družbeno in gospodarsko življenje na Cipru, saj ljudem pomaga, da so dovolj
zdravi za delo, in s tem preprečuje, da bi postali breme za
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»Turški in grški Ciprčani
imajo podobne bolezni.
Del našega poslanstva je
obravnava obeh skupnosti.«

inštitutu pri njegovem raziskovalno-razvojnem delu. »Gre za
zelo pomembno raziskovalno središče,« pravi Nicos Yiambides, kreditni specialist, ki je v EIB zadolžen za Ciper. »Poleg
tega je zelo dobro, da dela z obema skupnostma na Cipru.«
EIB, banka EU, je na Cipru financirala že vrsto zdravstvenih
in raziskovalnih subjektov v okviru širšega programa, katerega namen je spodbuditi gospodarstvo otoka, ki ga je v letih 2012 in 2013 pretresla bančna kriza. Banka je tako prek
lokalnega posrednika financirala Nemški onkološki center,
ki je vrata odprl jeseni leta 2017 v Limasolu.

Več o EIB in inovacijah na spletu.
• Latvijska kardiočokolada (eib.org/cardiac-chocolate).
• Diagnostični testi, ki trajajo samo tri ure namesto tri dni
(eib.org/molecular-diagnostics).

Skupina EIB je v zadnjih petih letih Cipru odobrila financiranje v višini 1,7 milijarde EUR, med drugim v obliki velikih
posojil za raziskave, infrastrukturnega financiranja in posojil
majhnim podjetjem. Samo v letu 2017 so njena posojila znašala 333 milijonov EUR ali 1,8 odstotka BDP tega otoka, kar
je največji odstotek med vsemi državami članicami EU.
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Velike naložbe v MAJHNA
podjetja
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29,6 mrd EUR

za majhna in srednja
podjetja

• Podpora 285.800 MSP ter midcap
podjetjem
• Podpora 3,9 milijona delovnim mestom v
MSP ter midcap podjetjih
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Rakete in dinozavri
za razvoj otroka

Č

e je sluzasto, glasno, čudno ali smrdljivo, bo otrokom gotovo všeč.

To je Miguel Pina Martins spoznal pred desetimi
leti, ko je iskal novo poklicno pot. Čutil je, da otroci od znanstvenih igrač ne dobijo, kar potrebujejo, zato je
pustil obetajočo službo v finančnem sektorju in odprl lastno
podjetje, da bi ponudil nekaj drugačnega. »Ves denar, ki
sem ga imel, sem vložil v svoj novi projekt,« pravi Martins.
Njegovo podjetje Science4You, ki ima sedež blizu Lizbone,
danes ponuja na stotine igrač in zaposluje prek 200 ljudi. V
letu 2008 je imelo za 54.000 EUR prometa, v letu 2017 pa po
pričakovanjih že 20 milijonov EUR.

Znanstvene igrače na meji mogočega
Kaj tako drugačnega je torej naredil Martins? Znanstvene
igrače je naredil bolj privlačne in hkrati tudi bolj čudaške.
Poimenoval jih je Eksplozivna znanost, Raketna tovarna ali
Sluzasta tovarna Spolzkih Lazarjev. Njegov koncept izhaja
iz zaključnega projekta na univerzi v Lizboni, v katerem je
imel nalogo, da poišče nov trg za znanstvene igrače. »Skušali smo najti stvari, v katerih bi otroci uživali, na primer
izdelovanje mila, izdelovanje želatine, izdelovanje rakete, izdelovanje sveče, priprava eksplozije – potem smo jim želeli
pokazati, kako to narediti drugače,« pravi.
Njegove igrače so zabavne in smešne, vendar se otroci z njimi tudi učijo naravoslovja, kemije in fizike, pri tem pa še
razvijajo ustvarjalnost in socialne veščine. Igre pri otrocih
spodbujajo radovednost in zavedanje okolja. Podjetje objavlja blog Mali znanstvenik, kjer lahko otroci izvejo, zakaj zehajo, zakaj komarji pikajo in zakaj so trikotniki pomembni.
EIB je podjetju Science4You odobrila posojilo v višini 10 milijonov EUR, s katerim naj bi mu pomagala pri rasti. Posojilo
je del Naložbenega načrta za Evropo, ki ima za cilj spodbujati manjša, inovativna podjetja, ki jih imajo banke za nepreskušena ali preveč tvegana. »Science4You je hitro rastoče
podjetje, ki je nastalo kot akademski projekt, potem pa iz
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Portugalski podjetnik, ki je finance
zamenjal za igrače.

leta v leto raslo in ves čas dosegalo dobiček,« pravi Francisco Alves da Silva, kreditni specialist v EIB, ki je sklenil posel.
V Science4You bodo posojilu EIB dodali še lastnih 10 milijonov EUR in sredstva vložili v boljšo opremo za sestavljanje igrač, v boljšo spletno trgovino in promocijo ter v ideje
za nove igrače. Podjetje, ki 40 odstotkov igrač proda na Portugalskem, bo sredstva porabilo tudi za širitev po Evropi in
drugod po svetu.

Povečevanje spoznavnih sposobnosti
Science4You poleg dišav, mila in želatine ponuja tudi komplete na temo toplic, medicine, dinozavrov, kemije, raket, eksplozij, kristalov in kuhanja. Vsak komplet temelji na znanstvenih raziskavah ter vsebuje tudi pisana in podrobna
navodila, ki pojasnijo poskuse in raziskave.
Podjetje je igrivo celo pri oglaševanju. V oglasih za Tovarno
dišav, Tovarno šmink ali Eksplozivno znanost nastopa znanstvenik, ki v laboratoriju meša več tekočin, dokler vse skupaj
ne izgine v dimu. »Verjamemo, da smo našli pravo ravnovesje med vzgojo in zabavo: mama in oče rada kupita poučno
igračo, otroci pa se z njo predvsem radi igrajo,« pravi Martins. »Takšno ravnovesje je vedno težko najti.«

»Skušali smo najti stvari,
v katerih bi otroci uživali,
na primer izdelovanje
mila, izdelovanje želatine,
izdelovanje rakete,
izdelovanje sveče, priprava
eksplozije – potem smo
jim želeli pokazati, kako to
narediti drugače.«

Vera Marques (levo) in Madalena Ribeiro iz podjetja Science4You med
izvajanjem zabavnega poskusa na rojstnem dnevu Carlote Costa.
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Mikrofinanciranje
za begunca iz Sirije
in mojstra tanga

P

o tem, ko je eno leto delal v lekarni v Luksemburgu, je
sirski begunec Mahmoud Al-Fayyad slišal za lokalno
podjetje za mikrofinanciranje, microlux. »Vedno sem izjemno rad kuhal,« si je mislil. »Zakaj ne bi poskusil? Kuhanje je krasen most med kulturami.« Vsa hrana v restavraciji,
ki jo je odprl, je domača, pripravljajo pa jo sirske begunke. Restavracija Syriously, v kateri je prostora za 100 gostov, deluje v
hiši, ki jo je za simboličen en evro podaril lastnik nepremičnin,
potem ko je Mahmouda spoznal prek luksemburškega Rdečega
križa. Oba termina, ko strežejo večerjo, sta pogosto razprodana.
»Trenutno imam zaposlenih osem ljudi, odločil pa sem se,
da posojilo odplačam v dveh letih,« pravi. »Mikrokredit mi je
pomagal, da sem na novo zaživel in da prispevam h gospodarstvu svoje nove domovine. Zelo sem hvaležen vsem, ki
so od vsega začetka zaupali vame in me podpirali.«
Microlux, ustanova za mikrofinanciranje, ki jo podpira Evropski
investicijski sklad (EIF) s pomočjo sredstev Programa Evropske
unije za zaposlovanje in socialne inovacije, od marca 2016 ponuja upanje luksemburškim majhnim podjetjem. Luksemburg
je bogata država z močno rastjo, vendar so v njej tudi kotički,
kjer so delovna mesta negotova in vlada revščina. Prej še nobena ustanova za mikrofinanciranje ni ciljala na Luksemburg.
EIF, ki je del skupine EIB, ocenjuje, da bi v naslednjih petih
letih lahko prejeli več kot 400 prošenj za posojilo. To je pomembno, pravi Karin Schintgen, predstavnica najpomembnejšega delničarja microluxa, to je BGL BNP Paribas, kajti
»v Evropi kar 30 odstotkov novih mikro in majhnih podjetij
odprejo ljudje, ki so brez službe.«

Tango je strast
Rodolfo Aguerrodi je od microluxa prejel posojilo v višini
10.000 EUR in z njim iz svojega domačega mesta, Buenos Airesa, pripeljal tango – v Luxembourgu, kjer je takrat živel tri
leta, je odprl Plesno tovarno. »Začel sem s tečaji po klubih
v evropskih ustanovah, vendar sem kmalu začutil, da je za
to plesno zvrst potreben bolj profesionalen pristop,« pravi
Aguerrodi.
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Microlux socialno izključenim
ljudem v Luksemburgu omogoča,
da poskusijo z lastnim podjetjem.

Vsak mesec odplača 258 EUR kredita. Gre za majhen znesek,
vendar so takšni krediti mazivo v kolesju evropskega gospodarstva. »Še naprej bi lahko delali tudi brez posojila, vendar
smo z njim zadihali in se lažje osredotočili na naš osnovni
posel,« pravi Aguerrodi.

Zaposluje osem učiteljev in ima praktično vsak dan v tednu
vse termine zasedene. Med drugim ponuja tudi ples kot terapijo za bolnike s Parkinsonovo in Alzheimerjevo boleznijo.
Tudi v sicer bogati državi, kot je Luksemburg, obstaja povpraševanje po mikrokreditih.

»Zelo sem hvaležen vsem, ki so od
vsega začetka zaupali vame in me
podpirali.«
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© MADIS OTS

Več o EIB ter MSP na spletu.

www.eib.org/smes
• Poiščite več naših šal o zagonskih podjetjih,
The Brood, ki jih
riše estonski umetnik Madis Ots (eib.org/startup-cartoon).
• Poglejte si švedsko podjetje, ki vam pomaga pri sprejemanju
plačil (eib.org/izettle).
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Infrastruktura
povezuje Evropo
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18mrd EUR

za infrastrukturo

•1
 0.924 MW novih zmogljivosti za
proizvodnjo električne energije
• Od tega 99,6 % iz obnovljivih virov
• 76.557 km električnih vodov, zgrajenih ali
posodobljenih
• 36,8 milijona novih pametnih števcev
•1
 0,4 milijona gospodinjstev, oskrbljenih z
električno energijo
•5
 72.324 gospodinjstev v novih ali
obnovljenih socialnih in cenovno dostopnih
stanovanjih
• 735 milijonov dodatnih potnikov,
prepeljanih zahvaljujoč financiranju EIB
•4
 5,7 milijona ljudi z boljšimi zdravstvenimi
storitvami

Kolo Vélib v Parizu.
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Kako Pariz
izboljšuje
mobilnost

M

obilnost je vsakdanja skrb Davida Pene, ki živi v
obrečnem mestecu kakšnih 30 km zahodno od
Pariza. »Kar pogosto se mi zgodi, da pridem na
postajo in ugotovim, da vlak zamuja ali da je bil
odpovedan,« pravi 42-letni helikopterski tehnik.
Pariška podzemna železnica Métro se pogosto uvršča med
najboljše na svetu. V nedavni globalni anketi se je Pariz uvrstil med deset najboljših mest po mobilnosti. A širša regija
se sooča z velikimi problemi. »Pariz ima zelo star sistem, podobno kot London,« pravi Caroline Lemoine, prometna inženirka v EIB. »S posodabljanjem omrežja in njegovim nenehnim širjenjem se izboljšuje kakovost storitve in povečuje
dostopnost, vendar to terja ogromna vlaganja. Prav k tem
prispevamo mi iz EIB.«
Regija Ile de France, ki zajema mesto in njegovo okolico,
ima okrog 12 milijonov prebivalcev, trikrat več kot pred
100 leti. V pariškem regionalnem prometnem omrežju vsak
dan zabeležijo več kot osem milijonov prepeljanih potnikov. Velik porast prebivalstva je prispeval k še večjemu porastu cen nepremičnin, zaradi česar morajo številni prebivalci iskati dom tudi 40 km daleč od mesta, na območjih
z manj prometnih povezav. »Borimo se s problemi, ki so stari več kot 100 let, in zanje danes iščemo rešitve,« pravi Laurence Debrincat, specialist za mobilnost iz Pariza, zaposlen
v Ile-de-France Mobilités, ki upravlja prometno omrežje v
regiji.

Načrtovanje za prihodnost
Banka EU Parizu že desetletja pomaga pri naložbah
v promet. Nedavni veliki posli vključujejo:
• 800 milijonov EUR posojil EIB za vrnitev tramvajev
• 200 milijonov EUR za podporo električnim avtomobilom
Autolib’
• 
skupaj 2,5 milijarde EUR za financiranje ambicioznega
projekta širitve podzemne železnice Grand Paris Express,
enega največjih tovrstnih projektov na svetu
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Stalo bo na milijarde evrov, vendar
Pariz oblikuje prometno omrežje
prihodnosti.
Grand Paris Express bo podvojil velikost Métroja z dodatnimi
200 kilometri prog in več kot 70 dodatnimi postajami. Cilji
projekta so:
• povezati danes izolirana predmestja v celoto
• zmanjšati vsakodnevne prometne zamaške, ki povečujejo
koncentracijo smoga
• povezati poslovna središča, letališča in univerze
• povezati sicer izolirana predmestja s Parizom
»Grand Paris bo dolgotrajen projekt, vendar nam bo prinesel
eno najboljših prometnih omrežij na svetu,« pravi Debrincat.
Tudi podzemno in nadzemno omrežje RER, ki služi delovnim migrantom iz predmestij, se posodablja, in sicer z novimi vagoni in signalizacijo. Linija A omrežja RER, ki je dolga več kot 100 km, je najbolj prometna v Evropi, saj dnevno
prepelje 1,2 milijona potnikov. Poteka skozi središče Pariza
in se nadaljuje do njegovih zahodnih in vzhodnih predmestij, prenavljala pa se bo od leta 2015 do leta 2020. Med projektom bo zamenjanih 24 kilometrov tirnic.

»Potreba po vzdrževanju omrežja podzemne železnice je
res velika,« pravi Debrincat. »Na milijarde evrov bo potrebnih, da se zamenjajo tirnice in električna signalizacija, vendar na to čakamo že dolga leta.«
V Parizu je doma tudi eden najuspešnejših projektov za souporabo koles na svetu. Vanj je vključenih kakšnih 14.500 koles na 1.230 postajah. Mesto podaljšuje svoje kolesarske steze vse od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja, tako da
se danes ponaša že s 700 kilometri kolesarskih stez.
Mesto širi tudi električno avtobusno omrežje. Do leta 2025
želi imeti 80 odstotkov avtobusov na električni pogon, preostali pa naj bi vozili na bioplin. V mestu že deluje ena povsem električna linija, na kateri vozi 23 avtobusov.
Tu je še Autolib’, ki od leta 2011 ponuja souporabo električnih avtomobilov: danes jih je na območju Pariza na voljo
skoraj 4.000, število registriranih uporabnikov pa presega
100.000. Banka EU je podjetju Autolib’ financirala raziskave
in razvoj avtomobilskih baterij ter samo lansiranje storitve.
Pena, ki živi v zahodnem predmestju, pravi, da z optimizmom gleda na prihodnost mobilnosti v Parizu – in na svojo vsakodnevno vožnjo na delo. Če bo šlo po načrtih, bo
omrežje RER za delovne migrante doseglo tudi njegovo mestece. »Francija nedvomno prednjači pri izkoriščanju nove tehnologije,« ugotavlja, »vendar mora pri tem še
napredovati.«

»Projekt Grand Paris nam
bo prinesel eno najboljših
prometnih omrežij
na svetu.«
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Pritok naložb
v italijanske
zastarele cevi

S sredstvi za italijanske vodarje do
posodobitve puščajočih zbiralnikov in
starih pip.

R

im leta 2017, pomlad in poletje – praktično nič dežja.
Rimljani so zaradi majhne količine padavin in visokih
temperatur imeli vse manj vode in so v strahu čakali
na omejevanje porabe, kot so ga že uvedli v več mestih osrednje Italije.
Poletni vročinski valovi pa niso edini vzrok vodnih tegob. V
zastarelem omrežju se po ceveh izgubi v povprečju 35 odstotkov vode, preden sploh pride do porabnikov. Posodobitve so nujno potrebne, vendar italijanska majhna vodnogospodarska podjetja težko pridejo do financiranja.
EIB se je zato odločila, da pomaga s programskim posojilom
v višini 200 milijonov EUR ter podpre naložbe v vodovodno
in kanalizacijsko infrastrukturo po vsej Italiji. Financirala bo
od štiri do osem vodnih projektov, od katerih je vsak vreden
od 30 milijonov EUR do 100 milijonov EUR. »Majhna vodnogospodarska podjetja veljajo za preveč tvegana za neposredno financiranje,« pravi Despina Tomadaki, kreditna specialistka v EIB, pristojna za to posojilo, »ampak Naložbeni načrt
za Evropo to financiranje omogoča. Gre za prvi posel te vrste,
ki cilja na majhna in srednja vodnogospodarska podjetja.
Delovanje vodnogospodarskih podjetij v Italiji ureja država,
pokrivajo pa skupaj 64 območij. Več kot 2.700 podjetij z vodo
oskrbuje približno 7.700 občin. Peščica velikih igralcev pokriva
okrog 50 odstotkov prebivalstva, a večina vodarjev je majhnih,
tako da težko pridejo do posojila. Zaradi navedenega se v italijanskem vodnem sektorju že leta poglablja naložbena vrzel oziroma vrzel med delom, ki bi ga bilo treba opraviti, in delom, ki
se dejansko opravi. Danes je velika že za okrog 3 milijarde EUR.
Programsko posojilo EIB bo prispevalo k zmanjšanju te vrzeli.
Nekatere regije v Italiji še posebej težko pridejo do financiranja. »Programsko posojilo bo ciljalo na tista podjetja v osrednji
in južni Italiji, kjer so potrebe največje,« pravi Patricia Castellarnau, ekonomistka v EIB, ki je sodelovala pri tem poslu.
Programsko posojilo naj bi podprlo okrog 2.000 novih delovnih mest ter s tem dodatno pomagalo lokalnemu prebivalstvu in podjetjem.
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Do konca leta sta bila v okviru omenjenega programskega posojila sklenjena dva podposla: eden v višini
50 milijonov EUR z vodarjem Brianzacque, ki oskrbuje Monzo in Brianzo v
Lombardiji, in eden v višini 20 milijonov EUR z vodarjem AMAP iz Palerma.

Več o EIB in infrastrukturi na spletu.
• Ugotovite, kaj je metroguagua v Las Palmasu (eib.org/metroguagua).
• Poglejte, kako obnavljajo nekatere zgodovinske stavbe v Bratislavi
(eib.org/bratislava-urban-renewal).
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Podnebje in okolje
za TRAJNOSTNO prihodnost
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16,7 mrd EUR
za okolje

To vključuje biotsko raznovrstnost, čist zrak,
čisto vodo, prometno varnost, obnovljivo
energijo in energetsko učinkovitost.
Banka za podnebne ukrepe namenja več kot
25 odstotkov skupnega posojilnega portfelja
na vseh področjih javnih politik.
EIB je v letu 2017 financirala podnebne
ukrepe z 19,4 milijarde EUR.
To je 28,2 % skupnega financiranja.
• Obnovljiva energija – 4,4 milijarde EUR
• Energetska učinkovitost – 4,8 milijarde EUR
• Promet z manjšimi ogljikovimi izpusti
in okolju prijazen promet – več kot
7,1 milijarde EUR
• Raziskave, razvoj in inovacije
– 1 milijarda EUR
• Blažitev s pogozdovanjem ter področje
pitne in odpadne vode – 0,5 milijarde EUR
• Blažitev v drugih sektorjih
– 0,7 milijarde EUR
• Prilagajanje podnebnim spremembam –
0,8 milijarde EUR
* Zgornje številke so predmet zunanje revizije.

Rodopsko gorovje v Bolgariji je prizorišče enega od pilotnih
projektov ohranjanja narave organizacije Rewilding Europe.
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Obresti v divjih
konjih

Nova rešitev za biotsko raznovrstnost:
oživljanje prastarih živali.

R

odopsko gorovje v Bolgariji se vzpenja tudi več kot
2.000 metrov visoko. Z globokimi rečnimi soteskami in strmimi pečinami se razteza na skoraj 15.000
kvadratnih kilometrih. Je eno najpomembnejših
vališč po vsem svetu ogroženega egiptovskega jastreba in
edino vališče beloglavega jastreba v državi.

Kako so se na vse to odzvali lokalni prebivalci? »Seveda jih
vključujemo v novi pristop,« pravi Wouter Helmer, vodja
vračanja divjine v Rewilding Europe. »Na tem območju je
vsak dan manj pastirjev. Tisti, ki ostajajo, razumejo, da bodo
pripeljani jeleni odvrnili volkove od njihovih ovac in goveda, saj volk vedno lažje upleni divjo kot domačo žival.«

Rodopi so ena od pilotnih lokacij mreže Rewilding Europe,
ki ponuja novo vizijo ohranjanja narave. Medtem ko se ljudje vse bolj selijo na mestna območja, Rewilding Europe poišče kmetijska območja, kjer prebivalstvo upada. Tja vrne
divjino tako, da obnovi njihove avtonomne ekosisteme, ki
so bistveni za biotsko raznovrstnost, in hkrati razvije nove
gospodarske dejavnosti, ki so povezane z naravo.

Lokalni prebivalci prav tako razumejo, da jim vračanje divjine prinaša nove vire dohodka, saj bodo postali privlačnejši za turiste iz glavnega mesta Sofije in tudi iz drugih držav.
Poleg živinoreje bodo lahko ponujali tudi storitve prenočišč
z zajtrkom. »Razumejo, da je volk več vreden živ kot mrtev,«
pravi Helmer. »Tako jim naše delo pomaga pri premisleku
o svojem odnosu z naravo.«

Med projekti mreže je poslovni primer, ki ga EIB podpira
s 6 milijoni EUR s pomočjo Finančnega mehanizma za naravni kapital, ki sta ga vzpostavila EIB in Evropska komisija.
»Vse bolj se zavedamo, da z javnimi nepovratnimi sredstvi
ne moremo kriti stroškov prizadevanj za ohranjanje narave,« pravi Jane Feehan, specialistka za okoljsko in podnebno financiranje v EIB. »Mreža Rewilding Europe v srcu nosi
naravo, vendar gradi tudi trden poslovni model in je že sposobna najemati posojila za širitev svojih dejavnosti.«

Vračanje izumrle prvinske vrste

V bolgarskih Rodopih so se lotili dela z lokalnimi podjetniki, da bi spodbudili nišni naravni turizem: popravljajo opazovalnice za fotografiranje divjih živali, usposabljajo lokalne
podjetnike in jih prepričujejo o komercialni vrednosti divjine. Končni cilj je financirati vračanje divjine v regijo ter zaustavitev zastrupljanja beloglavega jastreba, divjega lova
nanj in njegovega umiranja zaradi električnega udara, kar je
njegove vrste zredčilo na vsega deset parov.
Rewilding Europe je uvedel pasjo enoto, ki odkriva za jastrebe nevarne strupe. Gradijo umetna gnezda, da bi privabili
nazaj črnega jastreba, ki bi si tam ustvaril nove kolonije, in
z lokalnimi energetskimi podjetji načrtujejo izolacijo daljnovodnih kablov. Lokalni prebivalci so rast volčje populacije
omejevali s strupenimi vabami, Rewilding Europe pa je raje
pripeljal damjake in navadne jelene, da bi volkovi imeli več
naravnega plena. To je ključno za vrnitev jastrebov, saj se te
ptice hranijo z mrhovino, ki je volkovi ne požrejo.
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Turistične priložnosti v Rodopih niso omejene na opazovalnice za fotografiranje divjih živali. Rewilding Europe je lansiral podjetje za evropski safari, European Safari Company.
Le kaj od evropskega živalstva bi bilo primerljivo z afriškimi
zvermi, na katere običajno pomislimo, ko slišimo za safari?
Morda tur? Gre za votloroge divje prednike domačega goveda, ki so bili visoki do 1,80 metra in so tehtali tudi več kot
tono, poznamo pa jih z jamskih poslikav. Grški mit pravi, da
si je Zevs nadel podobo veličastnega tura ter tako osvojil in
nato ugrabil lepo princeso Evropo, s tem pa osnoval Evropo.
Tur se je razvil med pleistocenom, nato pa pred kakšnimi
400 leti izumrl. Vendar so njegovi geni še živi in zdravi v nekaterih prvinskih pasmah goveda. Del naloge Rewilding Europe je uporabiti to prvinsko govedo za vzrejo taurosa, vrste
divjega goveda, ki je podobna turu in sposobna samopreživetja. Zakaj je to tako pomembno? »Biotska raznovrstnost
zahteva raznovrstnost pokrajine,« pravi Helmer. »Ne samo
gozdov, pač pa tudi več odprtih površin. Danes smo prvič
v zgodovini dosegli stopnjo, ko na veliko krajih sploh nimamo več paše, s tem pa tudi ne naravnih arhitektov, ki so
vzdrževali raznovrstnost naravnih pašnikov z njihovimi cvetlicami, pticami in metulji.
Nekoč so bili turi ena ključnih vrst, ki je skrbela za to. Zlasti v zadnjem tisočletju so to nalogo opravljali tudi kmetje

Nagrajeni čebelar Sanjin Žarković na
svoji čebelarski kmetiji v Melnicah
na Hrvaškem, ki je vključena v
projekt vračanja divjine v Evropo.

Vračanje divjine »jim
pomaga pri premisleku o
svojem odnosu z naravo.«
s svojo živino, vendar se to obdobje, vsaj kar se tiče klasične paše, hitro končuje. Vse manj kmečkih prebivalcev želi
obdelovati kmetije, zato je divja pašna živina, kot so turi, na
obsežnih območjih izumrla, število domačega goveda pa
tudi upada. »Odločili smo se, da poskusimo pripeljati nazaj
prvotno pašno živino,« pravi Helmer.
Pojasni, da 99 odstotkov genov prvotne pašne živine živi
naprej v genih udomačenih pasem. Program Tauros tako
uporablja različne primitivne pasme, da bi vzredil bolj odporno govedo, ki bi lahko poskrbelo samo zase. Trenutno redijo več sto živali in prvi rezultati njihovega uvajanja v divjino so obetajoči.
Divji konji, ki so jih izpustili v Rodopih, pa tudi novi turom
podobni taurusi in evropski bizoni so del še ene inovacije, ki

jo prinaša Rewildng Europe: gre za evropsko banko prostoživečih živali. »Dejansko je skoraj taka kot prava banka,« pravi Helmer. Lastniki zemljišč si lahko izposodijo primitivne
konje, da se pasejo na njihovi zemlji, po petih letih pa nam
vrnejo pol svoje črede. Ker ima čreda običajno 25-odstoten
letni prirastek, banka dobi nazaj več konjev, kot jih je posodila, lastnik zemljišča pa obdrži enako število, kot ga preda banki. »Temu lahko rečemo zelo lepe obresti,« še doda
Helmer.
Če pa lastnik zemljišča dokaže, da je povečal pašno območje
za divje konje, lahko tudi dodatne konje obdrži še nadaljnjih
pet let.
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Načrt za zeleno
mesto

Essen je bil nekoč sinonim za industrijsko
onesnaževanje, danes pa ima naziv zelena
prestolnica Evrope. Preberite, v čem je
skrivnost okoljske revolucije tega
nemškega mesta.

V

času nemške združitve sta se dve tretjini essenskih
odplak izlivali v reko Emscher. Klavnice in jeklarne
so v reko izpuščale drobovino in odpadke, reka pa je
bila odlagališče za težke kovine in fekalije. Emschergenossenschaft, prvo združenje za upravljanje odpadnih
voda, ki ga je leta 1899 ustanovilo 19 občin in številna podjetja, je pripravilo ambiciozen načrt za povrnitev reke v njeno
naravno stanje. Dela je bilo ogromno, vendar jim je uspelo.

Glavni izvršni direktor Emschergenossenschaft Uli Paetzel
danes z otroki zahaja na igrišča na rečnih brežinah, obdana
z bujnim zelenjem. »To je najpomembnejši poskus Evrope,
da bi obnovili celotno rečno krajino in obenem spodbudili strukturne spremembe,« pravi. »Reko vračamo njenim
ljudem.«
Leta 2017 je Evropska komisija Essnu podelila naziv zelena prestolnica Evrope. Gre za letno nagrado mestu, ki je na
čelu okolju prijaznega mestnega življenja. Nekoč rudarsko
mesto ima danes 23 hektarov javnih parkov, zelo kakovostno vodo in omejen promet v mestnem središču. »Ko
drugod omeniš Essen, ljudje še vedno pomislijo na saje,
smrad in dim, ki se vali iz dimnikov,« pravi Matthias Sinn,
vodja mestnega oddelka za okolje. »Vendar je Essen lepši in
bolj zelen, kot bi si mislili. Vsi ti parki in vodne površine ti
resnično dajo veselje do življenja.«
Med okoljskimi dosežki, ki so Essnu prinesli nagrado zelena
prestolnica, so naslednji:
• 13.000 delovnih mest v inovativnem zelenem sektorju
• 95 % prebivalstva sedaj prebiva največ 300 m stran od
zelenih površin
• 376 km kolesarskih stez
• 128.000 m2 cestnih površin, prevlečenih z akustično optimiziranim asfaltom
Essen si je tudi za v prihodnje zastavil ambiciozne cilje:
• za 40 % manj izpustov CO2 do leta 2020
• 25 % s kolesom opravljenih poti do leta 2035
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•
•

20.000 delovnih mest v okoljskem sektorju do leta 2025
recikliranih 65 % vseh odpadkov do leta 2020

Ozelenjevanje Essna vključuje projekt gradnje 400 km novih podzemnih odtočnih kanalov in ponovne naturalizacije
rečnih bregov. »Najbolj izjemni vidiki tega projekta so njegov obsežen regionalni domet, napredno projektiranje in
povečana biotska raznovrstnost,« pravi Sebastian Hyzyk,
ekonomist v EIB.
Projekt bo stal 5,3 milijarde EUR, od česar bo EIB financirala okrog 30 odstotkov. Banka je leta 2017 odobrila že tretje posojilo, tokrat v višini 450 milijonov EUR za nadaljevanje
projekta.

»Vsi ti parki in vodne
površine ti resnično dajo
veselje do življenja.«
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Evropa
z recikliranjem do
dragocenega titana

T

itan je zaradi svoje trdnosti dobil ime po mogočnih
Titanih iz grške mitologije. Poleg tega je lahek, ne
rjavi in ga je mogoče upogibati, ne da bi se zlomil.
Zaradi tega je strateška surovina za številne izdelke, od delov za letalske trupe do izstrelkov, vesoljskih plovil in
obrambne bojne opreme.
Problem tiči v tem, da je titan v Evropi težko kupiti ali ga
ekonomsko učinkovito pridobivati iz neuporabljenih odpadkov. Velika podjetja, kot je Airbus, se za nakup titana ali
odpadkov za predelavo pogosto obrnejo na ZDA ali Rusijo. Ta problem danes rešuje nova francoska tovarna EcoTitanium, saj za recikliranje titana uporablja napredne peči
in drugo tehnologijo. Njihov postopek je do okolja prijazen
tudi zato, ker zmanjšuje izpuste – pri recikliranju titana se
porabi manj energije kot pri rafiniranju titanove rude.
»Titan je dragocena kovina in njegovo ponudbo bomo bistveno povečali,« pravi Thomas Devedjian, glavni finančni direktor v rudarski in kovinski skupini Eramet, ki je v vulkanski regiji v osrednji Franciji zgradila EcoTitanium.
EcoTitanium uporablja najnovejšo tehnologijo plazemskih
in vakuumskih peči, ki porabijo manj energije kot druge
metode taljenja kovin. Plazemske peči talijo snovi s segrevalnim plinom, vakuumske pa v odsotnosti zraka, kar preprečuje kontaminacijo. Za titan so potrebne posebne talilne
naprave, ker je tako odporen na vročino.

Ceneje in manj potratno
Titan ni redek, vendar je drag, ker ga je težko rafinirati. Njegova proizvodnja je zelo delovno intenzivna in poteka pri
izjemno visoki temperaturi, stane pa šestkrat več kot proizvodnja jekla. Pri mehanski obdelavi titana nastane veliko
odpadkov, ki se pogosto pošiljajo v države zunaj Evrope za
namene ponovne uporabe. Pri izdelavi nekaterih letalskih
delov, na primer, kar 90 odstotkov titana konča kot proizvodni odpadek.
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Novi francoski obrat ohranja
pomemben vir in varuje podnebje.

Novi obrat za recikliranje v kraju Saint-Georges-de-Mons bo
proizvajal titanovo zlitino letalske kakovosti, ki je cenejša od
novega titana, pri obdelavi pa nastane tudi manj odpadnega materiala. Obrat bo vsako leto preprečil izpust 100.000
ton ogljikovega dioksida.

CELOVITA REŠITEV ZA TITAN

PLAZEMSKO OBLOČNO TALJENJE

Evropska investicijska banka je obratu posodila 30 milijonov EUR v okviru Naložbenega načrta za Evropo. Skupni stroški obrata bodo okrog
48 milijonov EUR.

IZMET

VAKUUMSKO
OBLOČNO TALJENJE
INGOTI
GOBA

ECOTITANIUM

MEHANSKA
OBDELAVA

KOVANJE

UKAD
MKAD

PALICE

ZAPRTO UTOPNO
KOVANJE

AUBERT & DUVAL

IZDELKI

»Evropa potrebuje tovrstne inovacije,« pravi Mariateresa Di Giacomo, višja kreditna specialistka
v Evropski investicijski banki.
Titan se uporablja tudi za ladijske trupe, okvire
koles in v kemični industriji. Dobro je združljiv
s kostmi, zato ga najdemo v zobnih vsadkih in
protezah. Titanov dioksid, material, ki se uporablja pri rafiniranju titanove kovine, je odlično
belilo za barve, sredstva za zaščito pred soncem
in zobno pasto.
»To je čudovit projekt,« pravi Di Giacomo. »V
njem je vsega po malem – od nove tehnologije
in novih delovnih mest do manj odpadkov, kar
vse prispeva h krožnemu gospodarstvu.«

»Evropa potrebuje tovrstne
inovacije.«

Več o EIB in infrastrukturi
na spletu.
• Več informacij o okoljskih projektih EIB,
vključno s pionirskim financiranjem irskega
gozdarstva (eib.org/irish-forests).
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Globalna igralka
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7,91 mrd EUR
novih posojil
zunaj EU

•0
 ,88 mrd EUR za vzhodne sosede
•1
 ,62 mrd EUR za širitvene države in države
EFTA
• 1,96 mrd EUR za Sredozemlje
•1
 ,47 mrd EUR za afriške, karibske in
pacifiške države, čezmorske države in
ozemlja ter Južno Afriko
•1
 ,99 mrd EUR za Azijo in Latinsko Ameriko

Workers on the rice plantation
near Saint-Louis, Senegal
2017
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Novo življenje za
Mrtvo morje

Izraelci, Palestinci in Jordanci združili moči
v boju proti regionalni vodni krizi.

E

nkrat na dva tedna družine v Jordaniji odprejo pipe
in natočijo do štiri kubične metre pitne vode v svoje
strešne zbiralnike. To zadostuje samo za tretjino njihovih potreb – ampak več ne dobijo. »Ljudje zelo trpijo,«
pravi Nabil Zoubi, projektni vodja pri ambicioznem podvigu
uporabe vode iz Rdečega morja, s katerim bi ublažili to pomanjkanje in oživili Mrtvo morje.

Jordanija, ena najbolj sušnih držav na svetu, ima premalo
sladke vode za svoje naraščajoče prebivalstvo in 1,3 milijona sirskih beguncev, ki jih gosti. Tudi Izrael in Palestina imata probleme z vodo, in ti se s podnebnimi spremembami
samo še slabšajo. Preusmeritev voda, ki se stekajo v Mrtvo
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morje, je povzročila zmanjšanje tega biblijskega jezera in še
podžgala podnebne probleme.
Načrt je, da bi morsko vodo iz Rdečega morja spremenili v
pitno vodo. Slanica – zelo slana vodna raztopina, ki ostane
po razsoljevanju – se bo po 180 km dolgem cevovodu odvedla v Mrtvo morje, kar bo pomagalo ustaviti nižanje njegove gladine. »Jordanija bo imela pitno vodo tri dni na teden namesto sedanjih osem ur vsaka dva tedna.«
Ker leži Mrtvo morje na najnižji točki sveta, ima cevovod
padec več kot 600 metrov, tako da bo padajoča voda ustvarila še 32 megavatov hidroelektrične energije na leto.

EIB je za projekt uspela pridobiti dogovor o tehnični pomoči, ki ga financira EU in je vreden 2 milijona EUR. Da bi zagotovila uspešnost projekta, je k sodelovanju pritegnila tudi
francosko vladno agencijo za spodbujanje trajnostnega razvoja, Agence française de développement (AFD).

Menjava in souporaba vode
Ideja cevovoda, ki bi povezoval Rdeče morje z Mrtvim morjem, sega v leto 1994, ko sta Izrael in Jordanija sklenila mirovni sporazum. Šele mnogo let pozneje, leta 2013, pa so Izrael,
Jordanija in Palestina podpisali memorandum o soglasju glede trenutnega projekta.

Morda se bo to skupno financiranje EU združilo s 40 milijoni
EUR nepovratnih sredstev iz sklada za spodbujanje naložb v
sosedstvo, ki ga financira EU. »EU je k financiranju tega velikanskega projekta pristopila celovito,« pravi Andrea Fontana,
veleposlanik EU v Jordaniji. »Tu so nepovratna sredstva EU,
denar, ki ga namenjajo Italija, Francija in Španija, vse pa usklajujeta AFD in EIB.« Projekt bo verjetno dobil tudi 100 milijonov USD posojila od USAID.
EIB pa naj bi podjetju, ki bo izbrano na razpisu, posodila do
200 milijonov EUR.

Projekt Rdečega in Mrtvega morja prispeva k pobudi EIB za
gospodarski razvoj, pomembnemu programu za spodbujanje naložb v regijo. EIB tudi razmišlja, da bi se s 60 milijonov
EUR težkim posojilom pridružila financiranju francoskih, italijanskih in španskih razvojih agencij, ki je namenjeno jordanski vladi kot podpora njeni udeležbi v projektu.

»Jordanija bo imela
pitno vodo tri dni
na teden namesto
sedanjih osem ur
vsaka dva tedna.«
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Kjer Etiopija
prehiteva Evropo

Milijoni že s pridom uporabljajo M-Birr,
tehnologijo mobilnega bančništva, ki je
naprednejša od mnogih evropskih
sistemov.

S

loneč na steni iz blata svojega doma se Amadi spominja dni, ko je morala na žgočem etiopskem soncu čakati v vrsti, da dvigne socialni prejemek. Ko je končno
prišla na vrsto, denarja pogosto ni bilo več, in Amadi,
starejša ženska, se je morala praznih rok peš vrniti do svoje
oddaljene vasi – da bi to ure dolgo muko kmalu spet ponovila.
»Ni bilo lahko. Pravzaprav je bilo zelo težko,« pravi. »Ampak sedaj je bistveno boljše.«

Amadi je ena od dveh milijonov Etiopcev, ki uporabljajo
M-Birr, storitev mobilnega bančništva, poimenovano po
lokalni valuti birr. Danes ji država nakazuje socialno plačilo neposredno na njen M-Birrr mobilni račun pri regionalni ustanovi za mikrofinanciranje. Namesto na dolgo pot po
svoj denar se odpravi do bližnjega agenta in opravi dvig
gotovine. »Spoštujejo me in dajo mi moj denar,« pravi.
V M-Birr so si za cilj postavili, da postanejo vodilni v Etiopiji na področju mobilnega bančništva, ki navadnim Afričanom približuje finance. V Keniji se več kot 40 odstotkov nacionalnega BDP prelije skozi mobilni plačilni sistem
M-PESA. Obstaja torej nekaj držav, kjer se je mobilno bančništvo prijelo, preostala celina pa še vedno močno sloni na gotovinskih plačilih. V Afriki, kjer je logistika vse prej
kot enostavna, mobilno omrežje omogoča, da denar menja roke varno in enostavno. »Mobilni način je že dokazal
svojo učinkovitost pri krepitvi finančne vključenosti,« pravi
Hannah Siedek, strokovnjakinja za mikrofinance v EIB.

Podpora programu za financiranje
z učinkom
TEIB podpira tudi naslednji korak širitve storitve M-Birr, in sicer z lastniškim financiranjem v višini 3 milijonov EUR (ki ga
bo morda povečala še za 1 milijon EUR), odobrenim v okviru programa za financiranje z učinkom (Impact Financing Envelope): gre za 800 milijonov EUR težko finančno orodje, ki
banki omogoča, da v afriških, karibskih in pacifiških državah
sklepa posle, ki so bolj tvegani kot njeni običajni posli. Za
EIB je to prva naložba v mobilno finančno tehnologijo v
Afriki, pri čemer ima sovlagatelja v DEG, odvisnem podjetju
nemškega KfW.
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»Meni je tako bolj
všeč.«

Uporabnica M-Birr,
Mareh, v svoji
etiopski vasi

Pred popolno uvedbo storitve v letu 2015 so jo v M-Birr preskusili z enoletnim programom, v katerega so vključili pet lokalnih mikrofinančnih ustanov in jim omogočili zagotavljanje
storitev mobilnega plačevanja. Danes mikrofinančne ustanove ponujajo storitve M-Birr na več kot 7.000 mestih – v mikrofinančnih poslovalnicah M-Birr ter preko zastopnikov v trgovinah, lekarnah in bencinskih črpalkah v vsej Etiopiji. Podjetje,
ki sta ga ustanovila Francoz in Irec, danes obdela socialna plačila, namenjena več kot 750.000 gospodinjstvom z okrog tremi milijoni upravičencev, hkrati pa zagotavlja storitve svojim
glavnim strankam, to je 280.000 uporabnikom mobilnega denarja. To je prava preobrazba za državo, kjer ima samo vsak
peti bančni račun, kar polovica odraslih pa mobilni telefon.

»Igramo pomembno vlogo pri socialnem vključevanju,« pravi
izvršni direktor podjetja M-Birr, Thierry Artaud. »Naložba EIB
bo nam omogočila nadaljnji razvoj, državi pa rast.«

‘Dostop do prednosti mobilnega
denarja’
Mareh, starejša ženska, stoji pred trgovino in iz ovratne denarnice potegne mobilni telefon. Večina uporabnikov storitve M-Birr kupi telefon za samo nekaj dolarjev. Nekateri, ki si
ne morejo privoščiti niti tega, pa lahko dobijo kartico, na kateri se pod premazom skriva PIN koda, ki jo nato v agenciji
M-Birr uporabijo za dvig socialnega prejemka. Mareh z živahnimi kretnjami rok, v katerih drži mobilni telefon, našteva koristi, ki jih je v njeno življenje prinesel M-Birr.

Tako kot Amadi so tudi njo povsem izčrpali dolgi pohodi do
točk, kjer je država izročala socialne prejemke, pogosto pa
je denarja tudi zmanjkalo. »Zame je uporaba telefona kar zapletena, vendar mi agent pomaga, da pridem do denarja v
M-Birr,« pravi. »Meni je tako bolj všeč.«
V državi, ki pokriva ozemlje velikosti Francije in Španije skupaj, je širše omrežje življenjskega pomena. »M-Birr in partnerji odpirajo Etiopijo celemu univerzumu mobilnega denarja,
kar bo imelo velikanski vpliv na vsakodnevno življenje uporabnikov,« pravi Benoît Denis, ekonomist v diviziji za digitalno gospodarstvo EIB. »Podjetje počne tisto, kar je potrebno.
Njihov cilj je širiti dostop do koristi mobilnega denarja v vseh
sektorjih gospodarstva. Mi jim pri tem želimo pomagati.«

Poslovalnica M-Birr v etiopski vasi
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Od kod prihajajo
sredstva
EIB, največja večstranska izdajateljica in
posojilodajalka na svetu, je v letu 2017
na kapitalskih trgih zbrala 56,4 milijarde
EUR, poleg predhodnega financiranja v
znesku 3,8 milijarde EUR s konca leta
2016. K skupnemu znesku so 4,3 milijarde EUR prispevale zelene obveznice
oziroma obveznice podnebne ozaveščenosti. V letu 2017 je banka obeležila
desetletnico od njihove prve izdaje.
Banka s svojimi zelenimi obveznicami
pritegne vlagatelje, ki običajno ne bi
vlagali v Evropo, tako pa posredno prispevajo k evropskim projektom.

Drugo 6 %
SEK 2 %
PLN 2 %
TRY 3 %
GBP 7 %
USD
33 %

B

anka je izdala obveznice v 15 valutah, večino
v osrednjih valutah EUR, USD in GBP. Zaradi
raznovrstnosti virov in ročnosti je strategija
zbiranja sredstev banke prilagodljiva. Ker obveznice izdaja v več valutah, pa lahko tudi financira v
nekaterih lokalnih valutah.

Amerike

14 % 11 %12 %

Valutna
porazdelitev
obveznic EIB

Evropa

Azija

63 %68 %66 %

21 %19 % 21 %

Bližnji vzhod
Afrika

2 % 2 % 1 % in

Regijska
porazdelitev
obveznic EIB
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EUR
47 %
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Dobre zelene
novice s Kitajske

D

obre novice za podnebne ukrepe. Trg zelenih obveznic bo v prihodnje še rasel, zdaj ko je v akcijo stopila Kitajska. »Kitajska stoji pred ogromnimi
okoljskimi izzivi, h katerim mora pristopiti z vso resnostjo,« pravi Aldo Romani, strokovnjak v EIB, ki je pred natanko desetletjem strukturiral prvo zeleno obveznico. »Zelene
obveznice Kitajski omogočajo, da z mednarodnimi trgi
vzpostavi povezavo, ki bo z leti samo še pridobila na pomenu,
in tako prispeva k reševanju globalnih problemov.«

Uradniki EIB so v letu 2017 obiskali Kitajsko, da bi okrepili podporo banke tamkajšnjim podnebnim projektom. EIB
pričakuje, da bo odobrila posojila številnim podnebnim
projektom po vsej Kitajski s področij mestnega prometa,
gozdarstva in energetske učinkovitosti. Banka EU in kitajska
centralna banka sta se celo dogovorili, da bosta oblikovali
skupen okvir za zelene obveznice, v katerem bodo pravila
glede upravičenosti projektov jasneje določena. Obe strani
upata, da bosta z večjo enotnostjo okrepili zaupanje kitajskih in mednarodnih vlagateljev.
Pomembnost teh prizadevanj se je izkazala med junijskim
evropsko-kitajskim vrhom v Bruslju, ko so uradniki potrdili
skupno zavezanost boju proti podnebnim spremembam.
S svojim sodelovanjem na področju zelenih obveznic s kitajskim odborom za zelene finance je EIB prispevala tudi k
delu strokovne skupine na visoki ravni za financiranje traj-

Peking na veliko vstopa na trg zelenih
obveznic.

nostnega razvoja, ki jo je ustanovila Evropska komisija, da
bi zagotavljala svetovanje glede spodbujanja trajnostnega
vidika politik EU.
In medtem ko zelene obveznice danes cvetijo, nekoč ni bilo
jasno niti, ali bodo sploh zaživele. Romani se spominja težkih časov izpred desetletja. Spopadanje s podnebnimi spremembami je v Evropi postajalo vedno bolj aktualno, vendar
je malo ljudi verjelo, da bi lahko bila ideja o zelenih obveznicah ena od rešitev. Mnogi strokovnjaki so bili prepričani, da bi
bilo spremljanje in potrjevanje namenske porabe tako zbranega denarja, torej v dobro okolja, pretežko ali celo sporno.
»Leta 2007 ni nihče zaupal v moč zelenih obveznic in ljudje so se spraševali, zakaj je EIB edina, ki govori o njih,« pravi Romani, ki v EIB skrbi za zbiranje evrskih sredstev. Danes,
ko EIB praznuje že enajsto obletnico svojih prvih zelenih obveznic, je ta trg ena največjih zgodb o uspehu na področju
podnebnega financiranja.

Obiščite splet in prisluhnite.
• Aldo Romani pripoveduje o zelenih obveznicah EIB v poddaji
EIB »Finančni slovar« (eib.org/green-bonds-podcast).
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UPRAVLJANJE, ki je trajnostno,
odzivno in budno
Struktura upravljanja EIB
Delničarke

28 držav članic EU

Svet guvernerjev

Svet direktorjev

Upravni odbor

ministri držav članic

E

Trajnostno financiranje temelji na naložbah, ki upoštevajo okoljske, socialne in
upravljavske vidike. To vključuje financiranje boja proti izpustom toplogrednih
plinov in onesnaževanju, pa tudi zmanjševanja odpadkov in večje učinkovitosti
rabe naravnih virov.

IB usklajuje prizadevanja skupine večstranskih razvojnih bank za oblikovanje »skupnih načel za spremljanje financiranja blažitve podnebnih sprememb«, ki
bodo vključevala cilje Pariškega sporazuma. Banka je
podobno ključno vlogo prevzela tudi v letu 2017 v okviru sodelovanja v strokovni skupini na visoki ravni za financiranje
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neodvisen

- predsednik
- osem podpredsednikov

Razvrščanje
trajnostnega
financiranja
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Revizijski odbor

imenujejo jih države
članice

2017

trajnostnega razvoja, ki jo je decembra 2016 ustanovila Evropska komisija. Cilj skupine je oblikovati priporočila za celovito
strategijo EU na področju trajnostnega financiranja. Skupina
je julija 2017 objavila vmesno poročilo, v katerem predlaga,
naj EIB prevzame usklajevanje priprave razvrščanja podnebnega financiranja, začenši z blažitvijo podnebnih sprememb.

EIB je po posvetovanju s ključnimi deležniki pripravila predlog razvrščanja blažitve podnebnih sprememb v skupine in s
tem prispevala k delu strokovne skupine. Skupina je januarja
2018 objavila končno poročilo, v katerem je Evropski komisiji
priporočila, naj sprejme načrt za obdobje 2018–2019 v zvezi s
pripravo razvrščanja vsega trajnostnega financiranja v skupi-

ne. To bi pomenilo nadgradnjo dela EIB na blažitvi podnebnih
sprememb kot prvi korak, sledilo pa naj bi prilagajanje podnebnim spremembam ter drugi okoljski in socialni elementi.
Gre za zelo pomemben korak pri zagotavljanju jasnosti, kar bo
spodbudilo trg z instrumenti trajnostnega financiranja in okrepilo podporo javnim politikam.
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Znamo
prisluhniti

T

V okviru pritožbenega mehanizma EIB je bilo v
letu 2017 obravnavanih več primerov kot kdaj
prej.

o gre delno pripisati vse večji vidnosti banke, zaradi česar se povečuje poznavanje njenega okoljskega
in socialnega učinka ter njenega neodvisnega mehanizma javne odgovornosti. Delno gre to pripisati

tudi vse večjemu številu kompleksnih poslov, v katerih sodeluje banka, ter nekaterim relativno izpostavljenim projektom,
v zvezi s katerimi je vloženih tudi več pritožb.

Dostop do pristanišča v Mombasi

Domovi prebivalcev Mombase, ki bi lahko ostali
brez nadomestila

Januarja 2017 je pritožbeni mehanizem prejel prvo od
13 pritožb v zvezi z izvajanjem sanacijskega akcijskega načrta v okviru projekta izgradnje dovozne ceste
do pristanišča v Mombasi v Keniji. Po načrtu naj bi
odškodnine prejelo 120 lastnikov objektov na območju Jomvu, ki so jih maja 2015 deložirali brez ustreznega postopka. Prizadete osebe so sicer prejele denarno
nadomestilo, vendar je pritožbeni mehanizem ugotovil, da jim vrednotenje premoženja ni bilo sporočeno
na pregleden način, nekateri pa nadomestila niti niso
prejeli. Pritožniki in izvajalec projekta so se decembra
2017 dogovorili, da bo pritožbeni mehanizem v letu
2018 vodil postopek mediacije, v katerem bo pojasnjena metodologija vrednotenja, ki je služilo kot podlaga
za izračun odškodnin, pregledani pa bodo tudi rezultati vrednotenja.
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Transjadranski plinovod

Transjadranski plinovod ali TAP je predlagani zahodni
del južnega plinskega koridorja in povezuje grško-turško
mejo z Italijo prek Albanije. Pritožbe, ki jih je banka prejela v začetni fazi projektnega cikla, so se v glavnem nanašale na vrednotenje premoženja razlaščenih lastnikov v
Grčiji in Albaniji. Med oceno posojila so bile pritožbe razposlane v analizo znotraj banke. Pritožbeni mehanizem
je zabeležil številne pritožbe iz Italije, v katerih so posamezniki in skupnosti izražali zaskrbljenost na okoljskimi
in industrijskimi tveganji projekta. V letu 2017 je pritožbeni mehanizem prejel 22 novih pritožb, kar je skupno
število pritožb v zvezi s TAP povečalo na 38.

Evropska varuhinja človekovih
pravic
Evropska varuhinja človekovih pravic je EIB v
letu 2017 obvestila o 11 novih pritožbah, ki so se
nanašale na dejavnosti banke. Tri so se nanašale
na zamujanje z odgovorom na prejšnje pritožbe,
vložene pri banki v zvezi z naslednjimi primeri:
rudnik niklja Ambatovy na Madagaskarju; podzemno skladišče Castor v Španiji; in očitana neizdaja sklepa o preiskavi nasprotja interesov. Varuhinja človekovih pravic je zaprla zadnji primer,
saj je bila pritožba rešena po tem, ko je pritožnik prejel odgovor EIB. V zvezi s prvima dvema
primeroma, Ambatovy in Castor, pa je v banki
pregledala njeno dokumentacijo. Zaključke naj
bi objavila v letu 2018. Konec leta se je število
odprtih pritožb podvojilo na deset.

Pritožbeni mehanizem
EIB v letu 2017
• 114 novih pritožb (25 več kot v letu 2016)
•1
 03 nove pritožbe sprejete kot sprejemljive
(19 več)
•1
 73 obravnavanih primerov (51 več)
• 101 primer odprt konec leta (v primerjavi
z 59 v predhodnem obdobju)

Pregled politike
Po posvetovanju z evropsko varuhinjo človekovih pravic je banka maja
2017 začela z javnim posvetovanjem v zvezi s pregledom politike pritožbenega mehanizma, nakar je junija javnosti predstavila predlagane spremembe, dodatne pisne povratne informacije pa je zbrala konec septembra. Ta obdobni pregled je bil deležen velikega zanimanja
posameznikov in zlasti organizacij civilne družbe, ki so predložile skupen dokument z izčrpnimi pripombami in predlogi. Banka jih temeljito
pregleduje, njen cilj pa je, da v politiko vnese spremembe v prvi polovici leta 2018.

Podzemna železnica v Kairu

Pritožbeni mehanizem je decembra 2017 začel še eno mediacijo v
zvezi z izvajanjem projekta podzemne železnice v Kairu. Med projektom je prišlo do prisilne preselitve več skupnosti, podjetij in posameznikov, vključno z več kot 100 lastniki trgovin na tržnici v predelu Kaira, ki se imenuje Imbaba. Pritožbeni mehanizem je pritožbo
predstavnikov teh skupin prejel že leta 2016, vendar se je položaj še
zaostril, ko so tržnico avgusta 2017 porušili, ne da bi skupnost prej
sprejela odškodninski program. Še pred rušitvijo je pritožbeni mehanizem predlagal mediacijo, na katero so pristali tako izvajalec projekta kot prizadete osebe. Če mediacija ne bo uspela, bo to sprožilo
celovit pregled pritožb.
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Bdimo nad
dogajanjem

B

Preiskovalci EIB so v letu 2017 odkrili
številne nepravilnosti.

anka ima neodvisno divizijo za preiskovanje goljufij,
ki preiskuje goljufije, korupcijo in drugo prepovedano ravnanje v financiranih projektih. Divizija opravlja
proaktivne preglede integritete, da bi ugotovila ne-

poročane primere, hkrati pa usposablja zaposlene banke, jih
ozavešča ter jim svetuje o preprečevanju goljufij in odvračanju od njih.

Latvijski protikorupcijski urad je junija 2010 aretiral številne vodilne iz podjetja Latvenergo. Očital
jim je zlorabo položaja za namene podkupovanja in pranja nezakonito pridobljenih sredstev. Latvenergo kot naročnik je s španskim podjetjem Iberdrola Ingeniería y Construcción, poznanim tudi
kot Iberinco, kot izvajalcem sklenil pogodbo o gradnji termoelektrarne, ki jo je financirala EIB. Na
podlagi rezultatov preiskav in sodnih postopkov v zvezi s korupcijo in trgovanjem z vplivom, ki so
sledili prvotnim aretacijam, je banka z Iberincom sklenila poravnavo, v skladu s katero je bil Iberinco za eno leto izključen iz projektov, ki jih je financirala EIB. Iberinco in skupina Iberdrola bosta
oblikovala in izvajala poseben sponzorski program s ciljem boja proti korupciji in goljufijam. Ves
čas preiskav je Iberinco sodeloval z EIB pri pojasnjevanju zadev, povezanih s kršitvijo. Podjetje je
tudi sprejelo ukrepe za odgovornost zaposlenih in pregledalo svoj sistem za zagotavljanje skladnosti poslovanja, da bi zagotovilo, da se takšne nepravilnosti ne bi ponovile.
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Zadeva
Iberinco

53,7 %

Vrste očitkov

Pripad zadev v letu 2017 (skupina EIB)

(primeri, odprti v letu 2017 –
skupina EIB)

• Novi odprti primeri

149

• Skupaj zaprti primeri

126

• Skupaj obravnavani primeri

302

• Primeri v aktivni
preiskavi konec leta

136

25,5 %
10,7 %
Goljufija

Korupcija

Nedovoljeno
dogovarjanje

6%
Goljufiva
uporaba imena
EIB

Viri očitkov v letu 2017
(velja samo za primere, odprte v letu 2017)

Proaktiven pregled integritete posojil
MSP
Divizija za preiskovanje goljufij banke je opravila več proaktivnih pregledov integritete posojil bankam za posredovanje naprej do MSP v EU in zunaj EU. V pregledih je odkrila:
•
•
•
•
•
•

0,7 %

znake prepovedanega ravnanja in kaznivih dejanj, kot je
pranje denarja;
velika posojila upravičencem, ki so domnevno povezani
s tihotapljenjem orožja in organiziranim kriminalom;
navidezne družbe in posojila politično izpostavljenim
osebam;
posojila upravičencem, ki niso izpolnjevali meril
primernosti;
vmešavanje za spremembo kreditne odločitve brez poslovne utemeljitve;
da so banke EIB posredovale zavajajoče in neresnične
informacije, ko je EIB odločala o dodelitvi posojil.

Oviranje

NOTRANJI

3,4 %
Preiskovalna
podpora drugim
storitvam

61 %

ZUNANJI

39 %

Lažno predstavljanje
V letu 2017 je bilo ime EIB ali njenega osebja večkrat zlorabljeno za lažno predstavljanje (phishing) in v drugih spletnih goljufijah z namenom, od posameznikov izvabiti plačilo upravnih ali prijavnih pristojbin. EIB, ki je mednarodna
finančna institucija v javni lasti, takšnih storitev seveda ne
zaračunava. Še pomembnejše pri takšnih prevarah pa je,
da EIB ne posoja neposredno posameznikom. Goljufije so
vključevale zlorabo logotipa EIB, njenega imena in ugleda,
pa tudi lažna e-poštna sporočila in vzporedne spletne strani. Divizija za preiskovanje goljufij banke je takoj, ko je bila
obveščena o teh zadevah, zahtevala ukinitev gostovanja
domene takšnih strani in zaprtje lažnih e-poštnih računov.
EIB je žrtvam tudi svetovala, naj se obrnejo na specializirane
preiskovalce v lokalnih organih za kazenski pregon.
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Kaj sledi?
•

•

•

•
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Poudarki iz operativnega načrta EIB za leto 2018

Načrtovani novi posojilni posli: 67 milijard EUR. Število
poslov bo ostalo nespremenjeno, vendar bodo manjših
zneskov, saj še naprej narašča delež bolj tveganih
posebnih poslov. Posebni posli: 17,3 milijarde EUR ali
okrog 25 odstotkov vseh posojil.
V EU bo EIB s svojimi finančnimi in tehničnimi izkušnjami
še naprej podpirala doseganje ciljev politik EU, ki so
konkurenčnost EU, dolgoročna gospodarska rast in
ustvarjanje delovnih mest.
Zunaj EU bo posojila usmerila v širitev osnovne
infrastrukture, kot so ceste, električna omrežja in oskrba
z vodo.
Svetovalne storitve bodo še naprej naraščale, predvidoma
na 530 poslov. Banka naj bi z njimi po ocenah podprla
naložbe v skupni vrednosti 28 milijard EUR.
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Sedaj je čas za osredotočenje na strukturne prilagoditve,
zaradi katerih bo Evropa postala gospodarsko odpornejša,
njeno gospodarstvo pa bo odločno na poti k trajnostni rasti. Skupina EIB bo kot nosilka naložb v EU še naprej delovala
z vidnimi učinki tako v EU kot zunaj nje.

Poiščite nas na spletu
• Podrobnejše informacije o operativnem okviru in operativnem načrtu 2018 na www.eib.org/infocentre/publications/
all/operational-plan-2018.htm.

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
twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
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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