
NA KRATKO 
O EIB

2020





Od čiste energije v Estoniji do pitne vode v Lesotu ali pre-
novljene bolnišnice na Hrvaškem – Evropska investicijska 
banka vsako leto izboljšuje življenje milijonov ljudi. 

Kot podnebna banka Evrope svetu pomagamo uresniče-
vati Pariški sporazum in cilje trajnostnega razvoja. Zave-
zali smo se, da bomo v naslednjem desetletju omogočili 
za 1 000 milijard evrov naložb za podnebje.

Od leta 1958 smo zagotovili posojila in strokovno sveto-
vanje tisočem projektov v več kot 160 državah. Vlagamo v 
evropsko prihodnost ter pri tem z roko v roki sodelujemo 
z Evropsko komisijo in številnimi drugimi institucijami. 

Smo največja in najbolj zelena večstranska posojilodajal-
ka, ki pomaga gospodarstvom, da so uspešna, ustvarjajo 
delovna mesta in spodbujajo enakost. Svoje delo merimo 
po tem, koliko z njim pomagamo družbi, kajti za vsako 
naložbo je izboljšano življenje.  



Nova bolnišnica za matere in otroke na Reki na 
Hrvaškem je olajšala življenje 600 000 ljudem. 
Projekt je prejel posojilo EIB ter svetovalno podporo 
EIB in Evropske komisije.



Naš učinek v letu 2019

280 milijard € naložb je s svojimi dejavnostmi 
podprla EIB

72,2 milijarde € sredstev je zagotovila skupina EIB

1 095 podpisanih projektov

50,3 milijarde € zbranih na obvezniških trgih 

Več kot 25 milijard € za manjša podjetja

Več kot 19 milijard € za podnebne ukrepe

Več kot 16 milijard € za varstvo okolja 

Več kot 14 milijard € za spodbujanje inovacij

4,4 milijona za delovna mesta v majhnih podjetjih

10 milijonov  ljudi z varnejšo pitno vodo 

12 milijonov  ljudi z boljšo zdravstveno oskrbo 

7,4 milijona gospodinjstev s priključkom na 
električno omrežje 

117 milijonov  ljudi z boljšimi mobilnimi 
povezavami 

631 milijonov  dodatnih prevozov z javnim 
prometom

1,7 milijona ljudi manj izpostavljenih 
poplavnemu tveganju

5,1 milijona m² energetsko učinkovitih zgradb



Projekti, ki so prejeli podporo EIB v letu 
2019, bodo lahko proizvedli 13 177 MW 
energije, kar zadostuje za oskrbo  
7,4 milijona gospodinjstev.



Podnebje
Podnebje je največji izziv naše generacije. Od podneb-
ja sta odvisna dobrobit in pričakovana življenjska doba 
naših otrok. Naši podnebni in energetski cilji postavljajo 
nove standarde v Evropi in onkraj njenih meja. V bližnji 
prihodnosti bomo prenehali podpirati fosilna goriva,  
50 odstotkov naložb pa bomo usmerili v podnebne ukre-
pe in trajnostnost.

Pomagamo obvladovati učinke, ki jih imajo podnebne 
spremembe na ranljive skupnosti, saj varujemo biotsko 
raznovrstnost in spodbujamo trajnostno kmetovanje. 
Poleg tega ohranjamo naravne vire in skušamo narediti 
naše okolje varno tudi za prihodnje generacije. Podnebje 
upoštevamo pri vsem, kar počnemo. Vsak projekt, ki ga 
podpremo zaradi inovativnosti, majhnih podjetij ali infra-
strukture, mora izpolnjevati naše podnebne cilje. 



S podporo EIB lahko estonsko podjetje 
Elcogen množično trži učinkovito in čisto 
električno energijo iz gorivnih celic.



Inovacije  
Inovacije ohranjajo Evropo konkurenčno in ustvarjajo de-
lovna mesta z visoko vrednostjo. Skupina EIB evropskim 
podjetjem omogoča razvoj najsodobnejše tehnologije. 
Vrhunske ideje spreminjamo v poslovne uspehe.

Banka poleg velikih, v raziskave in razvoj usmerjenih 
podjetij podpira tudi majhna, specializirana podjetja. Z 
odobritvijo naložb v panogah, kot so telekomunikacije, 
letalstvo, medicina in digitalizacija, pritegnemo dodatne 
naložbe iz zasebnega sektorja.

Inovacije podpiramo v številnih fazah. Zahvaljujoč posoji-
lom EIB lahko univerze gradijo in širijo svoje raziskovalne 
zmogljivosti, zagonska podjetja pa se lahko kadrovsko 
okrepijo in izboljšajo svojo opremljenost. Spodbujamo 
tiste ideje, zaradi katerih je življenje v našem svetu boljše.



V Italiji sta banki EIB in Unicredit v okviru 
skupnega pionirskega projekta podprli več sto 
inovativnih podjetij, ki jih vodijo ženske. 



Vključevanje
Banka ponuja širok nabor finančnih produktov pod ugo-
dnimi pogoji. Posojamo tako javnemu kot zasebnemu 
sektorju. Opolnomočamo majhna podjetja in mlade. Pod-
piramo podjetnice, tako da jim omogočamo dostop do 
posojil in vodstvenih položajev. Skupinam prebivalstva z 
nižjimi dohodki, samozaposlenim in mikropodjetjem po-
magamo, da pridejo do financiranja in poslovnega sveto-
vanja. Skrbimo za to, da nihče ne zaostane.

EIB s posojili krije največ polovico projektnih stroškov. Na 
ta način lahko kot katalizator k večji udeležbi pritegnemo 
zasebni sektor in tako povečamo obseg naložb v projekte.  
Ponujamo tudi tehnično pomoč in s tem prispevamo k 
uspešnosti projektov.



Razvojni projekt EIB v afriški državi Lesoto 
prinaša čisto pitno vodo in komunalno 
ureditev 300 000 prebivalcem številnih 
nižinskih predelov.



Trajnostnost 
EIB zbira sredstva z izdajanjem obveznic na mednarodnih 
kapitalskih trgih. Zaradi svoje odlične bonitetne ocene 
lahko sredstva zbiramo pod ugodnimi pogoji, ki jih nato 
prenašamo na svoje stranke.  

Naši strokovnjaki za kapitalski trg so zasnovali in razvili 
trg zelenih in trajnostnih obveznic. Trenutno smo največja  
nadnacionalna izdajateljica zelenih obveznic, s katerimi 
podpiramo obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, 
čisto vodo in komunalne storitve. Zaradi nas je trajnostno 
financiranje učinkovito. 



Zaveze
Pri vseh svojih dejavnostih zagotavljamo preglednost in 
odgovornost. Zaradi naših visokih okoljskih in socialnih 
standardov smo odličen partner. Imamo visoko usposo-
bljene in zavzete zaposlene različnih strok – ekonomiste, 
inženirje, finančne analitike in podnebne specialiste, ki 
vsakodnevno sodelujejo z lokalnimi strokovnjaki, institu-
cijami in vladami po vsem svetu. 



Za več informacij o naši ponudbi obiščite  
www.eib.org/products.

Evropska investicijska banka 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Skupino EIB sestavljata Evropska investicijska banka (EIB) 
in Evropski investicijski sklad (EIF).

EIB je banka Evropske unije. Je največja večstranska izda-
jateljica in posojilodajalka na svetu. Sedež ima v Luxem-
bourgu, hkrati pa ima široko mrežo lokalnih in regional-
nih predstavništev v Evropi in drugod. 

EIF podpira majhna podjetja, predvsem z izboljšanjem 
dostopa do financiranja v Evropi in številnih državah zu-
naj Evrope. EIF oblikuje in razvija različne instrumente,  
kot so tvegani kapital in kapital za rast ter jamstva in  
mikrofinančni instrumenti, s katerimi spodbuja inovacije 
in zaposlovanje.
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