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EIB NA DLANI
Evropska investicijska banka (EIB) je banka Evropske unije. Smo največja 
večstranska finančna ustanova na svetu in med največjimi financerji 
podnebnih ukrepov.

Od ustanovitve leta 1958 je banka EU v projekte v Evropi in državah po svetu 
vložila več kot bilijon evrov. Podnebni ukrepi prežemajo vse, kar počnemo, 
pri svojih dejavnostih pa se osredotočamo na podnebje in okolje, razvoj, 
inovacije in znanja, majhna in srednja podjetja, infrastrukturo in kohezijo.

Evropski investicijski sklad, ki je del skupine EIB, je specializiran za pomoč 
majhnim in srednjim podjetjem. Financira nova podjetja, rast, inovacije, 
raziskave in razvoj, zaposlovanje in regionalni razvoj.

EIB sodeluje z drugimi ustanovami EU ter skupaj z njimi krepi evropsko 
povezovanje, spodbuja razvoj v Evropski uniji in podpira politike EU. Naše 
delo sega onkraj meja Evrope: EIB deluje v več kot 160 državah ter vsako 
leto izboljša življenja milijonov ljudi v Evropski uniji in drugod po svetu.

EIB že od samega začetka postavlja medsebojno povezanost v osrčje 
svojega dela. Naše naložbe tesneje povezujejo države članice EU po vsej 
Evropi. Z enoto EIB Global, ki smo jo ustanovili v letu 2022, da bi povečali 
učinek našega razvojnega financiranja, pa pomagamo reševati globalne 
izzive ter ustvarjati rast in priložnosti na vseh celinah.

V času, ko se krepijo dvomi o pomenu multilateralizma, nas dejavnosti EIB 
nenehno opominjajo na moč skupnih evropskih prizadevanj.





Izbruh pandemije covida-19 je svet pahnil v zdravstveno in gospodarsko 
krizo, ki je zahtevala takojšnje odgovore. Nujno je bilo treba poiskati cepiva 
in rešitve za zajezitev širjenja virusa. EIB je financirala razvoj in proizvodnjo 
cepiv proti covidu-19 ter hkrati znatno podprla druge zdravstvene ukrepe 
tako znotraj kot zunaj Evropske unije. Skupina EIB je pomembno prispevala 
tudi k ukrepom EU za zajezitev posledic krize na evropska podjetja in 
gospodarstvo.

Ravno ko smo se začeli izvijati iz primeža koronavirusne krize, pa je Rusija 
napadla Ukrajino in sprožila novo svetovno krizo. V okviru mednarodnega 
odziva na slednjo je finančno podporo mobilizirala tudi EIB s solidarnostnim 
svežnjem, ki je Ukrajini pomagal pokriti najnujnejše potrebe. Poleg tega 
EIB v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravlja še dodatno financiranje, s 
katerim želi ukrajinski vladi omogočiti neprekinjeno zagotavljanje ključnih 
javnih storitev tistim državljanom, ki so ostali v domovini.

EIB kot največja večstranska posojilodajalka na svetu pomaga 
gospodarstvom k razcvetu, ustvarja delovna mesta ter podpira enakost in 
trajnostnost. Sodelujemo s partnerji iz javnega in zasebnega sektorja, pri 
tem pa tudi merimo uspeh svojega dela: koliko smo koristili družbi, koliko 
smo izboljšali življenja ljudi?

EIB s svojimi vlaganji aktivno spodbuja zeleni prehod. Kot podnebna banka 
EU s svojimi dejavnostmi po vsem svetu pomaga pri izpolnjevanju zavez iz 
Pariškega sporazuma – mednarodnega dogovora o boju proti podnebnim 
spremembam – pa tudi pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih 
narodov. V naslednjem desetletju bomo za naložbe v podnebno in okoljsko 
trajnostnost namenili 1 bilijon €.



naložb je s svojimi 
dejavnostmi podprla EIB

za zelene naložbe

za trajnostno energijo  
in naravne vire 

mobiliziranih za naložbe

zbranih na obvezniških trgih  

sredstev je zagotovila 
skupina EIB

za manjša podjetja

ohranjenih delovnih mest v 
majhnih podjetjih

*  Podatki se nanašajo na MSP/midcap podjetja, ki so bila deležna podpore EIB v letu 2022 ali podpore EIF med oktobrom 2021 in septembrom 2022 na podlagi poslov, 
podpisanih s posredniki do konca leta 2022.

za spodbujanje inovacij, digitalizacije 
in človeškega kapitala

260  
milijard € 

4,9  
bilijona € 

72,45 
milijarde € 

36,5 
milijarde €

44,28 
milijarde € 

14,11 
milijarde €

18,72 
milijarde €

5,3  
milijona*

15,52 
milijarde €

NAŠ UČINEK V LETU 2022



ljudi z varnejšo pitno vodo 

novih naročnikov na  
storitve 5G

ljudi z izboljšanimi 
zdravstvenimi storitvami, 

vključno s cepivi proti covidu-19

gospodinjstev s priključkom 
na električno omrežje 

dodatnih prevozov z javnim 
prometom

zmogljivosti za proizvodnjo 
električne energije, 100 % iz 

obnovljivih virov

ljudi z izboljšano 
infrastrukturo

ljudi izpostavljenih manjšemu 
poplavnemu tveganju

ukrajinskih beguncev v 
sprejemnih centrih ali začasnih 

nastanitvenih zmogljivostih

570,1 
milijona 234 700

25,4  
milijona

17  
milijonov 

150,4 
milijona

8,5  
milijona

6,6  
milijona

15 800 MW 3,1  
milijona 

*  Financiranje skupine EIB zunaj Evropske unije poleg dejavnosti EIB Global vključuje še projekte EIF zunaj Evropske unije in projekte EIB v okviru Evropskega združenja za 
prosto trgovino.

V letu 2022 je financiranje EIB znašalo  
65,15 milijarde €, od tega smo 10,82 milijarde € 
zagotovili prek enote EIB Global*.

https://www.eib.org/en/about/key-figures




PODPORA  
ZA UKRAJINO
Evropska investicijska banka podpira ukrajinske oblasti in Ukrajince kot tudi 
neodvisno državo Ukrajino.

V okviru usklajenega evropskega in mednarodnega odziva na krizo je EIB s 
solidarnostnim svežnjem za Ukrajino mobilizirala finančno podporo, s tem pa 
državi pomagala do nujno potrebne likvidnosti. EIB skupaj z Evropsko komisijo 
pripravlja še dodatno financiranje, s pomočjo katerega bo ukrajinska vlada 
svojim državljanom, ki so ostali v domovini, lahko še naprej zagotavljala bistvene 
javne storitve, pa tudi hrano, zdravila in medicinsko opremo ter gorivo. Hkrati 
bomo podprli prometne, energetske, urbanistične in digitalne projekte. Leta 
2022 sta bila odobrena dva večja svežnja financiranja:

•  kmalu po začetku vojne je bil odobren prvi sveženj v višini 668 milijonov €, 
ki je državi pomagal pokriti najnujnejše potrebe;

•  julija 2022 je bil podpisan še drugi v višini 1,59 milijarde €, ki bo državi 
pomagal popraviti poškodovano infrastrukturo in ponovno zagnati ključne 
projekte. Dobra 1 milijarda € iz drugega svežnja je bila že izplačana za pomoč 
Ukrajini pri popravilu poškodovanih cest, mostov in železnic.

Tudi Inštitut EIB – socialno-kulturna veja banke EU – je od vojne preskušanim 
Ukrajincem ponudil za 2,5 milijona € humanitarne pomoči. Banka je pomagala 
preusmeriti za 59 milijonov € nepovratnih sredstev, ki so sedaj Ukrajini na voljo 
za popravilo vlakov in železnic, postavitev začasnih mostov ter izboljšanje 
zdravstvenih in stanovanjskih razmer za ljudi, ki so bili primorani zapustiti 
domove.

Banka je Ukrajini dodatno ponudila za slabih 18 milijonov € nepovratnih sredstev 
iz skrbniškega sklada za tehnično pomoč vzhodnemu partnerstvu. Ta sredstva 
bodo lokalnim skupnostim pomagala poskrbeti za kakšnih 700 000 ljudi, ki so 
morali pobegniti pred vojno. Sklad podpirajo Avstrija, Francija, Nemčija, Latvija, 
Litva, Poljska, Švedska in Združeno kraljestvo. EIB z evropskimi partnerji še naprej 
išče dodatne možnosti za podporo Ukrajini in ukrajinskim beguncem.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIB je bila na čelu globalnega odziva Evropske unije na pandemijo 
covida-19, obenem pa se je za potrebe takojšnjega ukrepanja povezala z 
mednarodnimi organizacijami, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija 
in Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF).

Skupina EIB je s hitro pomočjo majhnim in srednjim podjetjem ter 
inovativnim zagonskim podjetjem omogočila vlaganja navkljub izredno 
negotovim razmeram. Pričakujemo, da bomo z evropskim jamstvenim 
skladom mobilizirali za 200 milijard € sredstev, ki bodo na voljo sicer 
uspešnim, a od pandemije prizadetim podjetjem.

EIB je pomagala tudi pri financiranju razvoja in nakupa cepiv proti covidu-19, 
rešitev za zajezitev širjenja virusa ter drugih projektov na področju javnega 
zdravja, povezanih s koronavirusno krizo.

EIB je mlademu podjetju Spindiag GmbH 
zagotovila posojilo v višini 15 milijonov € za 
razvoj platforme za diagnostično testiranje 

na podlagi metode PCR, ki se bo uporabljala v 
zdravstvenih ustanovah.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Med pandemijo je EIB financirala italijansko 
zagonsko podjetje Eggtronic, ki je izumilo 
energetsko varčen napetostni pretvornik. Ta je 
energetsko zelo učinkovit in ima zato precej manjši 
ogljični odtis kot podobne naprave.



PODNEBJE  
IN ENERGIJA
Podnebne spremembe so največji globalni izziv naše generacije. Od 
doseganja podnebnih ciljev bo odvisna dobrobit naših otrok. EIB s svojimi 
podnebnimi in energetskimi cilji postavlja nove standarde v Evropi in 
zunaj nje. Nič več ne financiramo projektov s fosilnimi gorivi, do leta 2025 
pa bomo 50 odstotkov naših naložb namenili podnebnim ukrepom in 
trajnostnosti.

Ker se je Evropa zaradi ruske agresije v Ukrajini znašla v energetski krizi, je 
ukrepanje še toliko bolj nujno. Invazija nas je spomnila, kako pomembno 
je zagotoviti varno oskrbo z energijo – energija je varnostno vprašanje, 
razogljičenje pa vprašanje strateške neodvisnosti.

EIB s svojimi posli pospešuje zeleno rast in razogljičenje gospodarstev. 
Podpiramo projekte s področij energetske učinkovitosti in obnovljive 
energije, ki prispevajo k zmanjšanju izpustov ogljika in krepijo našo 
energetsko varnost. Z vsemi svojimi dejavnostmi prispevamo k trajnostni 
družbeni in gospodarski rasti.

Z naložbami pomagamo obvladovati posledice podnebnih sprememb 
za ranljive skupnosti, varujemo biotsko raznovrstnost in spodbujamo 
trajnostno kmetovanje. Ohranjamo naravne vire, saj želimo tudi prihodnjim 
generacijam zapustiti varno okolje. Prav vsak projekt, ki ga podpremo, 
tako na področju inovativnosti kot majhnih podjetij ali infrastrukture, 
mora slediti našim podnebnim ciljem.

https://www.eib.org/climate




INOVACIJE
Inovacije ohranjajo Evropo konkurenčno in ustvarjajo delovna mesta 
z visoko vrednostjo. EIB podpira številne faze inovacij in podpira ideje,  
ki izboljšujejo življenjski standard.

Poleg velikih, v raziskave in razvoj usmerjenih podjetij, podpiramo tudi 
majhna, specializirana podjetja. Z odobritvijo naložb v panoge, kot so 
telekomunikacije, letalstvo, medicina in digitalizacija, vanje pritegnemo 
dodatne naložbe iz zasebnega sektorja. Skupina EIB evropskim podjetjem 
omogoča ustvarjanje in razvoj najsodobnejših tehnologij.

Zahvaljujoč posojilom EIB univerze gradijo in širijo svoje raziskovalne 
zmogljivosti, zagonska podjetja pa se kadrovsko in tehnično krepijo.  
S podporo EIB je mogoče prebojne ideje pretvoriti v poslovne uspehe.

Pionirsko špansko podjetje Anaconda je s 
podporo EIB razvilo stroškovno učinkovito 

zdravljenje, ki zdravnikom pomaga reševati 
življenja, hkrati pa zmanjšuje invalidnost po 

možganski kapi.

https://www.eib.org/innovation




VKLJUČEVANJE
EIB opolnomoča majhna podjetja in mlade ter podpira podjetnice tako, 
da jim omogoča dostop do posojil in svetovanja. Dohodkovno šibkim 
skupinam, samozaposlenim in mikropodjetjem omogočamo dostop do 
financiranja in poslovnega svetovanja, ki sta nujno potrebna za uspeh 
njihovih projektov.

S posojili krijemo največ polovico projektnih stroškov. EIB pri tem deluje 
kot katalizator, saj k sodelovanju dodatno spodbuja zasebni sektor, s tem 
pa povečuje obseg naložb v različne projekte.

EIB je vodilna posojilodajalka za majhna 
podjetja na Zahodnem Balkanu, kjer je podprla 

skoraj 30 000 podjetij in jim pomagala ohraniti 
pol milijona delovnih mest. Zahvaljujoč našim 

dejavnostim je več kot 1 800 šol v Srbiji dobilo 
hitrejše internetne povezave in boljšo digitalno 

opremo, tako da so lahko učitelji med pandemijo 
na daljavo poučevali učence, dijake in študente.





TRAJNOSTNOST
EIB zbira sredstva z izdajanjem obveznic na mednarodnih kapitalskih 
trgih. Zaradi naše odlične bonitetne ocene lahko sredstva zbiramo pod 
ugodnimi pogoji, te pa nato prenašamo na stranke.

Naši strokovnjaki za kapitalske trge so zasnovali in razvili trg zelenih 
in trajnostnih obveznic. Smo največja nadnacionalna izdajateljica 
zelenih obveznic, s katerimi podpiramo obnovljivo energijo, energetsko 
učinkovitost, čisto vodo in komunalne storitve.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
EIB Global smo kot razvojno vejo EIB ustanovili leta 2022, da bi povečali 
učinek našega razvojnega financiranja. EIB je v zadnjem desetletju (2012–
2022) vložila več kot 70 milijard € zunaj Evropske unije, s tem pa vsako leto 
mobilizirala še milijarde evrov naložb iz zasebnega sektorja. EIB Global 
krepi učinek EIB tako, da deluje bližje lokalnim skupnostim, podjetjem in 
ustanovam po svetu.

EIB bo razširila svojo podporo na lokalne mikrofinančne ustanove v regijah, 
kjer ljudje pogosto nimajo dostopa do banke. Če so ljudem dostopna 
posojila, lahko podjetja zaposlujejo več delavcev, ženske se osamosvojijo, 
zmanjša se razseljevanje, gospodinjstva pa se lahko prebijejo iz revščine.

Povečali bomo razpoložljivost našega specialističnega znanja in izkušenj 
na lokalni ravni, kjer jih bomo delili s partnerji. Zagotavljamo neodvisno 
svetovanje, pri čemer se opiramo na izkušnje, pridobljene pri našem 
delu v številnih državah in sektorjih. Svetovalne storitve lahko ponudimo 
kot dopolnitev finančnih produktov EIB, lahko pa tudi neodvisno od 
financiranja.

Majhna podjetja v Kongu so med pandemijo od 
EIB prejela posojila po pošteni obrestni meri 

namesto po zelo visoki obrestni meri, ki je 
značilna za neuradne posojilodajalce. S tem je 

EIB pomagala podjetjem in njihovim skupnostim.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Podnebne spremembe, pandemija covida-19 in druge krize od nas 
zahtevajo, da milijarde, ki jih vlagamo skupaj z mednarodnimi in 
nacionalnimi partnerskimi bankami, postanejo bilijoni. Zato sklepamo 
nova partnerstva in sodelujemo z globalnimi finančnimi ustanovami. 
Najpomembnejše pri tem je, da EIB s svojo udeležbo spodbudi zanimanje 
zasebnega sektorja, s tem pa pritegne dodatne naložbe.

Zgolj države v razvoju potrebujejo več kot 2 bilijona € dodatnih naložb 
letno, da bi lahko izpolnile cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov in 
ambiciozne podnebne zaveze iz Pariškega sporazuma.

EIB kot podnebna banka EU deluje v podporo evropskemu zelenemu 
dogovoru, skladno s katerim namerava Evropska unija s svojimi podnebnimi, 
energetskimi, prometnimi in davčnimi politikami do leta 2030 zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov (v primerjavi z letom 
1990). A Evropska unija h globalnim izpustom prispeva samo 10 odstotkov, 
zato enota EIB Global pomaga pri razogličenju po vsem svetu in tako 
podpira globalni zeleni govor.

EIB Global je ključna zaveznica Evropske komisije pri njenem 300 milijard € 
težkem programu Global Gateway. Ta podpira projekte, ki izboljšujejo 
globalno in regionalno povezljivost v digitalnem, podnebnem, prometnem, 
zdravstvenem, energetskem in izobraževalnem sektorju. Razvojna posojila 
in finančna partnerstva pospešujejo rast, prispevajo k napredku podeželskih 
območij, spodbujajo inovativnost mest in krepijo gospodarstva.

EIB Global s svojim delom podpira države, ki skušajo v delovnih okoljih 
izboljšati enakost spolov in opolnomočiti ženske, kar počne na način, da 
sodeluje s podjetji, ki so pod ženskim vodstvom. Pomagamo na milijone 
ljudem, ki nimajo dostopa do čiste vode, elektrike, cepiv, kakovostnega 
zdravstva in ustreznih sistemov gospodarjenja z odpadki.





ZAVEZANOST
Evropska investicijska banka odgovarja državljanom EU. Podpira projekte, 
ki prispevajo k uresničevanju prednostnih nalog in ciljev Evropske unije, 
vključno s podnebno in okoljsko trajnostnostjo, inovacijami in znanji, 
infrastrukturo, majhnimi in srednjimi podjetji, kohezijo in razvojem. EIB 
zagotavlja, da so vsi projekti, ki jih podpira, pa naj bodo iz energetskega, 
prometnega, proizvodnega ali kmetijskega sektorja, usklajeni s cilji 
Pariškega sporazuma. Zaposlujemo ekonomiste, inženirje, finančne 
analitike in podnebne specialiste, ki vsakodnevno sodelujejo z lokalnimi 
strokovnjaki, ustanovami in vladami po vsem svetu.

http://www.eib.org/cr






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

EIB je banka Evropske unije. Je največja večstranska izdajateljica in posojilodajalka 
na svetu. Sedež ima v Luxembourgu, hkrati pa ima široko mrežo lokalnih in 
regionalnih predstavništev v Evropi in drugod.

EIF podpira majhna podjetja, saj jim lajša dostop do financiranja v Evropi in 
številnih državah zunaj nje. Oblikuje in razvija različne instrumente, kot so tvegani 
kapital in kapital za rast ter jamstva in mikrofinančni instrumenti, s katerimi 
spodbuja inovacije in zaposlovanje.

EIB Global je mednarodna razvojna veja EIB, ki je bila ustanovljena v letu 2022. 
Nadaljuje desetletja dolgo zavezo EIB za financiranje razvoja, podnebnih ukrepov, 
inovativnih naložb in trajnostnosti po vsem svetu.
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