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EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

Evropska investicijska banka (EIB) pospešuje cilje Evropske unije z zagotavljanjem
dolgoročnega projektnega financiranja, jamstev in svetovanja. Podpira projekte v EU kot
tudi zunaj nje. Delničarji banke so države članice EU. EIB je večinski delničar Evropskega
investicijskega sklada in skupaj z njim tvori skupino EIB. V okviru naložbenega načrta
za Evropo, ki ga je predlagala Komisija, je skupina EIB del širše strategije, katere cilj je
vlagatelje razbremeniti nekaterih tveganj, ki se pojavljajo pri projektih, in tako odpraviti
veliko naložbeno vrzel.

PRAVNA PODLAGA

— Člena 308 in 309 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Nadaljnje določbe o EIB
so navedene v členih 15, 126, 175, 209, 271, 287, 289 in 343 PDEU.

— Protokol (št. 5) o Statutu Evropske investicijske banke in protokol (št. 28) o ekonomski,
socialni in teritorialni koheziji, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi
o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

V skladu s členom 309 PDEU je naloga EIB, da v interesu Unije prispeva k uravnoteženemu
in stalnemu razvoju notranjega trga. EIB pospešuje financiranje projektov v vseh gospodarskih
sektorjih, in sicer:
— za razvoj manj razvitih regij;

— za posodobitev ali preoblikovanje podjetij ali razvoj novih dejavnosti, ki jih ni mogoče
v celoti financirati s sredstvi posameznih držav članic;

— projektov v skupnem interesu več držav članic.

Prav tako prispeva k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (člen 175
PDEU in protokol št. 28). Podpira tudi izvajanje ukrepov zunaj EU, ki podpirajo politiko
razvojnega sodelovanja Unije (člen 209 PDEU). Nenazadnje podpira tudi izvajanje ciljev
strategije Evropa 2020.
Dejavnosti EIB se osredotočajo na štiri prednostna področja: inovacije ter znanja in spretnosti,
dostop do financiranja za manjša podjetja, podnebje in okolje ter strateška infrastruktura.

VIRI SREDSTEV IN INSTRUMENTI

A. Viri sredstev
Pri izpolnjevanju svojih ciljev se EIB zanaša pretežno na lastna sredstva in mednarodne
kapitalske trge (člen 309 PDEU).
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1. Lastna sredstva
Lastna sredstva zagotavljajo članice EIB, se pravi države članice (člen 308 PDEU). Prispevek
posamezne države članice v kapital je izračunan glede na njeno gospodarsko moč in je
določen v členu 4 statuta EIB. Junija 2012 je Evropski svet priporočil povečanje vpisanega in
vplačanega kapitala za 10 milijard EUR, da bi okrepili vlogo EIB pri financiranju gospodarstva
in podpiranju rasti v Uniji. Svet guvernerjev EIB je soglasno sprejel sklep o povečanju
kapitala (člen 4(3) statuta), ki je začel veljati 31. decembra 2012. S tem se je vpisani kapital
povečal na skupno 242,4 milijarde EUR, vpisani in vplačani kapital pa za 10 milijard EUR na
21,6 milijarde EUR.
2. Kapitalski trgi
EIB pridobi večji del sredstev za zagotavljanje posojil z izdajo obveznic na mednarodnih
kapitalskih trgih. Banka je največji nadnacionalni posojilodajalec na svetu. Za pridobitev
stroškovno učinkovitega financiranja je pomembna odlična bonitetna ocena. Največje bonitetne
agencije so EIB podelile najvišjo bonitetno oceno, kar dokazuje, da je njen kreditni portfelj
kakovosten. Na splošno velja, da EIB financira tretjino projekta, vendar lahko podpora v obliki
financiranja znaša do 50 %.
B. Instrumenti
EIB uporablja veliko različnih instrumentov, večinoma pa posojila in jamstva. Razvitih pa je
bilo tudi veliko drugih inovativnih instrumentov z višjim profilom tveganja, v sodelovanju
z institucijami Unije pa se nadaljuje tudi snovanje novih instrumentov. Financiranje, ki ga
zagotavlja EIB, se lahko kombinira tudi s financiranjem iz drugih virov EU (med drugim iz
proračuna EU). Ta proces imenujemo mešano financiranje.
Poleg financiranja projektov EIB zagotavlja tudi svetovanje. Pri neposrednih posojilih mora
skupna vrednost naložbe presegati 25 milijonov EUR, posojilo pa lahko krije največ 50 %
vrednosti projekta. Pri posrednih posojilih gre za posojanje lokalnim bankam ali drugim
posrednikom, ki nato podpirajo končnega prejemnika. Večina posojil se odobri v EU.
Pobuda za projektne obveznice Evropa 2020 je bila ustanovljena zato, da bi omogočili dodatno
financiranje velikih infrastrukturnih projektov v EU, zlasti v ključnih sektorjih, kot so energija,
promet in informacijska tehnologija. Pilotna faza preučevanja izvedljivosti pobude se je začela
v poletnih mesecih leta 2012. Trajala je do konca leta 2014, ko se je iztekel rok za odobritev
projektov, dokončno finančno odločitev pa je bilo treba sprejeti do konca leta 2016. Zaradi
izkušenj in znanja je imela EIB pri pobudi ključno vlogo. Pilotno fazo je izvajala tako, da
je zagotavljala izboljšanje kreditne kakovosti v obliki podrejenih dolžniških instrumentov.
Posledično so bili mehanizmi izboljšanja kreditne kakovosti za projektne obveznice vključeni
v instrument za povezovanje Evrope v programskem obdobju 2014–2020 in so postali del
standardnih produktov, ki jih ponuja EIB.
Poleg dolgoročnega financiranja EIB zagotavlja tudi svetovanje o infrastrukturnih projektih.
Na primer, v okviru instrumenta Skupna pomoč pri podpori projektov v evropskih regijah
(JASPERS) lahko nove in bodoče države članice pridobijo svetovanje o tehničnih, ekonomskih
in finančnih vidikih projekta ves čas njegovega trajanja, da bi čim učinkoviteje uporabile
sredstva skladov EU (Evropski sklad za regionalni razvoj, kohezijski sklad, instrument za
povezovanje Evrope in instrument za predpristopno pomoč).
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UPRAVLJANJE IN STRUKTURA

A. Upravljanje
V skladu s členom 308 PDEU je EIB pravna oseba. Upravljajo in vodijo jo svet guvernerjev,
svet direktorjev in upravni odbor (člen 6 statuta). Banka ima revizijski odbor, ki preverja njeno
delovanje (člen 12 statuta).
1. Svet guvernerjev
a. Sestava
Sestavljajo ga ministri, ki jih imenujejo države članice (člen 7(1) statuta).
b. Vloga
Svet guvernerjev določa glavne usmeritve za kreditno politiko banke in zagotavlja njeno
izvajanje (člen 7(2) statuta). V skladu s členom 7(3) statuta svet guvernerjev:
— odloča o povečanju vpisanega kapitala,

— opredeljuje načela, ki veljajo za posle financiranja v okviru nalog banke,

— izvaja predvidene pristojnosti za imenovanje in razrešitev članov sveta direktorjev in
upravnega odbora,

— odloča o odobritvi financiranja za naložbene posle, ki naj bi se v celoti ali delno izvedli
zunaj ozemlja Unije,

— odobri letno poročilo, ki ga je pripravil svet direktorjev, letno bilanco stanja, bilanco uspeha
in poslovnik banke.

Svet guvernerjev imenuje vseh šest članov revizijskega odbora (člen 12(1) statuta) ter člane
sveta direktorjev (člen 9(2) statuta) in upravnega odbora (člen 11(1) statuta).
2. Svet direktorjev
a. Sestava
Svet direktorjev sestavlja 28 direktorjev in 18 namestnikov direktorjev. Direktorje imenuje svet
guvernerjev za petletno obdobje. Vsaka država članica imenuje enega direktorja, prav tako tudi
Komisija (člen 9(2) statuta).
b. Vloga (člen 9 statuta)
Svet direktorjev:
— odloča o odobritvi financiranja, zlasti v obliki posojil in jamstev,

— odloča o najemanju posojil,

— določa obrestne mere za posojila, provizije in druge dajatve.

Svet direktorjev zagotavlja skladnost vodenja in poslovodenja banke z določbami Pogodb in
statutom ter s splošnimi direktivami, ki jih sprejema svet guvernerjev.
3. Upravni odbor
a. Sestava
Upravni odbor sestavljajo predsednik in osem podpredsednikov, ki jih za šest let imenuje svet
guvernerjev na predlog sveta direktorjev. Člani so lahko ponovno imenovani (člen 11(1) statuta).
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b. Vloga
Upravni odbor skrbi za tekoče poslovanje banke pod vodstvom predsednika in nadzorom
sveta direktorjev. Pripravlja sklepe sveta direktorjev in zagotavlja njihovo izvajanje
(člen 11(3) statuta).
4. Revizijski odbor (člen 12 statuta)
a. Sestava
Revizijski odbor sestavlja šest članov, ki jih imenuje svet guvernerjev (člen 12(1) statuta).
b. Vloga
Revizijski odbor vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva banke, in sicer tako,
da preveri, ali je njeno poslovanje potekalo v skladu s formalnostmi in postopki, določenimi
v njenem statutu in poslovniku (člen 12(2) statuta). Odbor potrdi, da računovodski izkazi in
drugi finančni podatki v letnem poročilu, ki ga pripravi svet direktorjev, kažejo resnično in pravo
sliko o finančnem položaju banke (člen 12(3) statuta).
B. Struktura
Skupina EIB je bila ustanovljena leta 2002 in jo sestavljata EIB in Evropski investicijski sklad
(EIS). Slednji je bil ustanovljen leta 1994 kot javno-zasebno partnerstvo s tremi glavnimi
skupinami delničarjev: EIB kot večinskim delničarjem z 62,2-odstotnim deležem, Komisijo
(30 %) ter različnimi javnimi in zasebnimi finančnimi institucijami (7,8 %). Sklad zagotavlja
različne oblike tveganih kapitalskih instrumentov, npr. tvegani kapital. Evropski investicijski
sklad se osredotoča na posojila malim in srednjim podjetjem in uporablja vrsto različnih
inovativnih instrumentov, da bi jim olajšal dostop do financiranja.

NALOŽBENI NAČRT ZA EVROPO

Od začetka svetovne gospodarske in finančne krize je raven naložb v EU nizka. V sporočilu
Komisije z naslovom „Naložbeni načrt za Evropo“ (COM(2014)0903) so opredeljene smernice
za oživitev naložb v EU, ustvarjanje delovnih mest ter spodbujanje dolgoročne rasti in
konkurenčnosti. Zakonodajni okvir za to novo pobudo je bil predstavljen s predlogom
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI)
(COM(2015)0010). Uredba je bila sprejeta 25. junija 2015. Ta sklad naj bi z uporabo javnih
sredstev zagotovil zasebne naložbe in ustvaril za naložbe prijazno okolje. Začetno jamstvo
EU v višini 16 milijard EUR za EIB, skupaj s 5 milijardami EUR, ki jih bo zagotovila banka
sama, bo pritegnilo zasebna sredstva, tako da bo za dodatno financiranje naložb na voljo
315 milijard EUR. Namen načrta ni nadomestiti obstoječe programe EU in EIB, temveč jih
dopolnjevati.
Z uredbo o EFSI je bilo ustanovljeno tudi Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe, ki naj
bi zagotovilo svetovalno in tehnično pomoč pri opredelitvi, pripravi in razvoju naložbenih
projektov. Vozlišče temelji na partnerstvu med EIB in Komisijo, ki ga tudi financirata.
Ustanovljeno je v okviru EIB, ki je odgovorna za njegovo upravljanje.
Komisija je septembra 2016 sprejela zakonodajni predlog (EFSI 2.0), katerega cilj je podaljšati
trajanje sklada EFSI (do konca leta 2020) ter še izboljšati sklad in Evropsko svetovalno vozlišče
za naložbe. Eden od ključnih elementov je povečanje jamstva EU na 26 milijard EUR in prevzem
obveznosti EIB na 7,5 milijarde EUR, s čimer bi zbrali 500 milijard EUR dodatnih sredstev
za naložbe.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2014)0903
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0010
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Odbor Parlamenta vsako leto pregleda dejavnosti EIB in na plenarnem zasedanju, na katerega
je povabljen tudi predsednik EIB, predstavi poročilo. Parlament je 27. aprila 2017 sprejel
resolucijo o letnem poročilu o EIB za leto 2015. V njej je pozval k podrobnejšemu poročilu
o gospodarskem, socialnem in okoljskem vplivu in dodani vrednosti dejavnosti banke. EIB je
odločno pozval tudi, naj ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo znova določi za glavni
cilj javne politike. Parlament je pozdravil prizadevanja Evropskega investicijskega sklada za
uresničitev pobude za mala in srednja podjetja in predlog Komisije za podaljšanje pobude do
leta 2020. Parlament je tudi pozval EIB, naj poveča svoj profil tveganja za ukrepe, zlasti pri
podpiranju malih in srednjih podjetij ali pri dejavnostih v gospodarsko prikrajšanih regijah,
hkrati pa ohrani bonitetno oceno AAA. Pozval jo je tudi, naj popravi sedanja geografska
neravnovesja in osredotočenost portfelja EFSI na določene sektorje.
V skladu s sedanjo uredbo Parlament odobri izvršnega direktorja in namestnika izvršnega
direktorja EFSI. Parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka odobrita letna
odobrena proračunska sredstva iz proračuna EU v zvezi z jamstvenim skladom. EIB in Komisija
imata številne obveznosti poročanja do Parlamenta, kot so letna poročila, ad hoc zaslišanja in
zahteve za informacije.
Parlament v vlogi sozakonodajalca sodeluje pri pogajanjih v zvezi s predlogom o EFSI 2.0.
V okviru pripravljalnih del je Evropski parlament junija 2017 sprejel resolucijo
o izvajanju EFSI.
Dario Paternoster
11/2017
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