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Podpora udržateľného rastu v záujme tvorby 
pracovných miest je hlavnou prioritou 
úverovej činnosti EIB.

Chorvátsko sa v júli 

2013 stalo 28. členským 

štátom Európskej únie. 

Našou prvou operáciou 

po jeho pristúpení bola 

priama podpora malých 

a stredných podnikov, 

ktoré sú nosným základom 

chorvátskeho hospodárstva 

a hlavným motorom rastu a 

zamestnanosti.

V roku 2013 skupina 
EIB podporila v Európe 
približne

230 000 MSP
v objeme 21, 9mld.EUR



n a  p o d p o r u  
inteligentných 
európskych miest

Pr vé  dva  projek t y  
s podporou iniciatívy 
dlhopisov na projekty

Investície EIB do európskej strate-
gickej infraštruktúry

Strategická 
infraštruktúra

v Európe

na podporu 

financie na opatrenia na  
ochranu klímy

15, 9mld.EUR

4 2mld.EUR
2, 8mil.

19mld.EUR

N o v é  k r i t é r i á  n a 
poskytovanie úverov do 
energetiky pri projektoch 
zameraných na energiu  
z udržateľných zdrojov

určených na podporu opa-
trení na ochranu klímy

Vyhlásenie EIB o klíme

214mil.EUR

vyhradených na sedem inovačných 

klimatických fondov

1, 4mld. EIB

Rekordná 
suma 

v dlhopisoch Climate 
Awareness Bond

Skupina EIB zastáva 
nedeliteľnú úlohu  
v stratégii EÚ zame-
ranej na riešenie pre-
trvávajúcich dôsled-
kov finančnej krízy

Inteligentné finančné 
nástroje na návrat eu-
rópskej ekonomiky  
k normálu

V ČÍSLACH
2013

Financie skupiny pre 230 000 MSP a 
podnikov so strednou kapitalizáciou 
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Odomknutie prístupu
k financiám pre MSP

príStup MSP a podnikov So Strednou 
             kapitalizáciou k financiám

Podpora skupiny pre  
európske MSP a podniky so 

strednou kapitalizáciou
vyčlenených na zručnosti  

a zamestnanosť 
mladých v EÚ

Prvé operácie finan-
covania obchodu 
spustené v Grécku a 
na Cypre

inovácie  
a zručnoSti

na inovácie a zručnosti v Európe

I nic iat íva  f inancovania 
rastu (GFI)  na podporu 
inovačných podnikov so strednou 
kapitalizáciou

MSP prostredníctvom 
nástroja rozdelenia 
rizika (RSI) v správe EIF

na inovačné 

na úrovni skupiny

21, 9mld.EUR 9, 1mld.EUR
17, 2mld.EUR

75, 1mld.EUR

856mil.EUR

1, 4mld. EIB

Produktívne využitie navýšeného  
kapitálu na podporu stimulov rastu  
a zamestnanosti

F i n a n c o v a n i e  s k u -
p i n o u  E I B  z a m e r a n é 
n a  p r o j e k t y  s  v p l y v o m  n a  
r a s t  a  p r a c o v n é  m i e s t a

u n i v e r z í t  a  v ý s -
k u m n ý c h  c e n t i e r 
čerpajúcich podporu EIB
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ku, Cypru, Írsku, Portugalsku a Španielsku. Len 
v týchto krajinách dosiahli pôžičky pre MSP sumu 
takmer 7 mld. EUR.

Hoci takmer 30 % investícií v roku 2013 smerovalo 
do MSP, náš dôraz na ostatné kľúčové priority sa 
nezmenil. Na oblasť európskeho vývoja a výsku-
mu sme v rámci skupiny vyčlenili 17,2 mld.  EUR, 
15,9 mld. EUR smerovalo do strategickej európ-
skej infraštruktúry a 19 mld. EUR na globálne 
opatrenia na ochranu klímy.

V roku 2013 sme prekročili rámec našich tradič-
ných nástrojov. Uplatňujeme individuálny prístup, 
kedy naše finančné riešenia prispôsobujeme kon-
krétnym potrebám členských štátov. Ako príklad 
možno spomenúť ocenené nástroje financovania 
obchodu v Grécku a na Cypre, garančný fond pre 
grécke MSP a inovačnú portfóliovú štátnu záruku 
v Portugalsku.

Zároveň sme spustili pilotnú fázu iniciatívy dlho-
pisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020. 
V roku 2013 sme úverovo podporili dva projekty a 
vytvoril sa stabilný sled ďalších projektov. Európa 

R ok 2013 bol pre Európsku investičnú banku, 
banku EÚ, ambicióznym rokom. Pred rokom 
som informoval, že naši akcionári – členské 

štáty EÚ – nám zverili prostriedky na kapitálové 
navýšenie EIB v hodnote 10 mld. EUR, ktoré nám 
umožnili pôsobiť v čase krízy proticyklicky zvý-
šením objemu úverov. Taktiež nám umožnili ak-
tívne pôsobiť ako spoľahlivý partner na trhoch, 
z ktorých sa komerčné banky stiahli alebo prinaj-
menšom výrazne obmedzili svoje činnosti. Dnes 
môžem s hrdosťou oznámiť, že svoj sľub sme do-
držali. Finančné činnosti v rámci celej skupiny 
sa zvýšili o 37 % a dosiahli sumu 75,1 mld. EUR. 
Toto úsilie vyznieva ešte výraznejšie pri pohľade 
na samotnú Európu, kde financovanie vo výške 
67,1 mld. EUR znamená zvýšenie o 42 % v porov-
naní s rokom 2012.

Podpora pre európske MSP sa v roku 2013 zdvoj-
násobila a dosiahla sumu 21,9 mld. EUR. Investí-
ciami sme zmobilizovali viac ako 50 mld. EUR pre 
zhruba 230 000 MSP a podnikov so strednou kapi-
talizáciou, ktoré v Európe pomôžu udržať 2,8 mil. 
pracovných miest. Pozornosť sme venovali kraji-
nám najviac postihnutým krízou, a to najmä Gréc-

Príhovor 
prezidenta
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Príhovor 
prezidenta

Werner Hoyer

teda skutočne napreduje k vytvoreniu trhu dlhopi-
sov na projekty.

Program dlhopisov na projekty je len jednou 
z mnohých iniciatív, v ktorých vidno silnejšiu spo-
luprácu s kolegami z iných európskych inštitúcií. 
V  júni nám Európska rada adresovala výzvu hma-
tateľne prispieť k boju proti nezamestnanosti mla-
dých. V snahe zabrániť vzniku stratenej generácie 
kvalifikovaných európskych pracovníkov sme vy-
tvorili program Zručnosti a pracovné miesta – in-
vestícia pre mládež. V druhej polovici roka 2013 
sme vyčlenili úvery vo výške približne 9,1 mld. EUR 
na zabezpečenie odbornej prípravy a príležitostí 
dlhodobého zamestnania pre kvalifikovaných mla-
dých ľudí, pričom sme prekročili pôvodne plánova-
ný objem 6 mld. EUR.

Naša práca v Európe by nebola úplná bez účinné-
ho nástroja, ktorým je Európsky investičný fond. 
Partneri z EIF využili širokú škálu svojich nástro-
jov a poskytli 3,4 mld. EUR na podporu MSP, pod-
nikania a inovácií. Rok 2014 bude podľa prog-
nóz ďalším výnimočným rokom, v ktorom EIF 
navyše oslávi 20. výročie svojho vzniku. Ako naj-
väčší akcionár sa banka rozhodla navýšiť kapitál 
fondu o 1,5 mld. EUR a zároveň rozširuje jeho čin-
nosť na nasledujúcich sedem rokov s mandátom 
v objeme 4 mld. EUR.

Ako banka EÚ-28 sa zameriavame najmä na Eu-
rópu, ale podporujeme aj externé priority EÚ. 
Partnerské krajiny môžu čerpať z našich skúse-
ností z Únie. Pôžičky v objeme 7,7 mld. EUR vyjad-
rujú náš záväzok financovať infraštruktúru, činnosti 
v oblasti MSP a projekty zamerané na ochranu klí-
my u našich východných partnerov, v Stredozemí, 
Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Teší nás, že v ob-
dobí rokov 2014 až 2020 poskytneme na základe 
externej plnej moci v rámci záruky z rozpočtu EÚ 
sumu 27 mld. EUR s možnosťou rozšírenia o ďalšie 
3 mld. EUR.

V priebehu roka sme pokračovali vo výpožičnej 
činnosti na vysoko konkurenčných trhoch a udržali 
sme si stabilný rating AAA. Finančná sila EIB sa na-
plno prejavila v programe financovania s objemom 

72 mld. EUR. Až 44 % dlhopisov sa nám podarilo 
umiestniť u investorov z krajín mimo EÚ, čím sme 
posilnili našu úlohu sprostredkovateľa privádzajú-
ceho investície z mimoeurópskych krajín do Únie.

Svoj príhovor by som rád uzavrel pohľadom do bu-
dúcnosti. Oživenie v Európe má hmatateľné znaky. 
Rok 2014 bude pre Európu dôležitý – konajú sa eu-
rópske voľby, vznikne nový Parlament a Komisia. 
Spoločne sa musíme začať sústreďovať na obdobie 
po kríze. Tu vnímame trojrozmernú výzvu: výrazný 
nedostatok investícií, zaostávanie EÚ za USA a Ja-
ponskom z hľadiska produktivity, a predovšetkým 
krízu zamestnanosti. Stručne povedané, v rukách 
máme inovačnú úlohu. EIB sa v nadchádzajúcich 
rokoch bude čoraz viac zameriavať na všetky sek-
tory, ktoré sú rozhodujúce pre konkurencieschop-
nosť Európy na svetových trhoch, a to najmä na vý-
skum a vývoj.

Je zrejmé, že musíme prispieť k budovaniu silnej 
a konkurencieschopnej Európy v globalizovanom 
svete a rozvíjať dlhodobé vzťahy s partnerskými 
krajinami v prospech našich občanov. Som si istý, 
že  posolstvo o rok bude rovnaké: skupina EIB 
plní, čo sľúbila.
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Odomknutie prístupu
k financiám pre MSP

7

Odomknutie prístupu  
k financiám pre MSP
 
MSP sú kľúčom k odomknutiu ekonomického potenciálu a vytvoreniu Európy, ktorá 
vzíde z krízy ešte silnejšia. V Európe je 16 miliónov MSP, čo predstavuje 98 % 
spoločností, a 70 % pracovníkov v súkromnom sektore zamestnávajú práve malé  
a stredne veľké podniky. Táto hospodársky významná skupina sa však neustále 
stretáva s ťažkosťami s prístupom k finančným zdrojom.
 

S tali sme sa lídrom vo financovaní MSP. Dl-
hové nástroje, nástroje vlastného imania, 
záručné nástroje a rizikový kapitál pomáha-

jú napĺňať rôznorodé potreby malých podnikov  
v 160 krajinách, v ktorých EIB realizuje svoje ope-
rácie, v prípade EIF aj v rámci EÚ a krajín zapoje-
ných do procesu rozširovania.

Naša úverová činnosť sa sústreďuje na vývoj ino-
vačných produktov a partnerstiev, ktoré uľahčia 
prístup MSP k financiám vo všetkých fázach ich 
vývoja v snahe rozšíriť možnosti zamestnania, a to 
najmä pre európsku mládež.

EIB a EIF v roku 2013 mobilizovali svoje finančné aj 
odborné znalosti, čo pôsobilo ako katalyzátor pre 
investície z verejného aj súkromného sektora. Pri 
prispôsobovaní našich riešení jednotlivým potre-
bám skupina ako celok spolupracuje s vnútroštát-
nou a regionálnou správou. Koordinovaný prístup 
v rámci skupiny EIB priniesol účinok predovšet-
kým v tých sektoroch a krajinách, ktoré podporu 
potrebujú najviac.

Prístup MSP k financovaniu v roku 
2013 – hlavné body:

•	 Rekordná suma 21,9 mld. EUR pre MSP, o 50 % viac v po-
rovnaní s rokom 2012, ktorá priniesla viac než 50 mld. EUR 
ako pomoc európskym malým podnikom

•	 Mimoriadne opatrenia na podporu prístupu MSP k fina -
covaniu, ako napríklad:

•	 financie EIB na p evádzkový kapitál,

•	 prvé operácie finan ovania obchodu v Grécku  
a na Cypre.

•	 Podpora pre iniciatívu EIB Zručnosti a pracovné miesta –
investícia pre mládež schválená vo výške 9,1 mld. EUR

•	 Rekordná pomoc z EIF pre MSP vo výške 3,4 mld. EUR

•	 Podpora EIB pre poľnohospodárstvo

pre 230 000 MSP ako pomoc

pre 2,8 mil. zamestnancov

21, 9 mld.EUR
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Našou najvyššou prioritou je uvoľniť finančné prostriedky pre európske MSP.  
V roku 2013 sme takmer 30 % našich činností venovali otázke podpory pre 
zhruba 230 000 MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou, ktoré zabezpečujú 
približne 2,8 milióna pracovných miest.

Činnosti skupiny EIB 
v oblasti MSP

V spolupráci s členskými štátmi EÚ sme vytvo-
rili systémy individuálne prispôsobených zá-
ruk, ktoré poskytnú doplnkovú podporu kra-

jinám čeliacim veľkým problémom s likviditou:

Portfóliová štátna záruka podporuje snahu Portu-
galska rozvíjať rast a zamestnanosť. Týka sa najmä 
investícií, ktoré budú realizovať MSP.

Cyperský podnikateľský program umožňuje štátu 
a komerčným bankám požičiavať malým a stred-
ným podnikom na základe rozdelenia rizika, čo 
pomáha uspokojiť ich potreby z hľadiska investič-
ného a prevádzkového kapitálu.

Uskutočnili sme rozsiahle vyhodnotenie nášho 
programu Pôžičky pre MSP (2005 – 2011), v kto-
rom sa potvrdila ich zásadná úloha pri zachovaní 
toku úverov v období krízy – MSP tak majú prí-
stup k pôžičkám za prijateľné podmienky a pri-
spievajú k rastu a zamestnanosti. Z vyhodnotenia 
vyplynula potreba podnietiť banky, aby požičiava-
li aj rizikovejším MSP.

Spoločnosti so strednou kapitalizáciou – firmy za-
mestnávajúce 250 až 3 000 ľudí – sa pre EIB stá-

vajú významnejšou skupinou klientov. Spustili 
sme Iniciatívu pre spoločnosti so strednou kapita-
lizáciou (MCI) a Iniciatívu financovania rastu (GFI), 
ktoré majú stimulovať pôžičky, a to predovšetkým 
pre inovačné stredne kapitalizované podniky.  
V rámci iniciatívy GFI boli v roku 2013 v EÚ podpí-
sané pôžičky v objeme 37 mil. EUR pre spoločnos-
ti so strednou kapitalizáciou.

EIF v roku 2014 oslavuje 20. výročie svojho pôso-
benia. Aj v roku 2013 bol EIF hlavným nástrojom 
smerovania podpory do európskych MSP. Investí-
cie do vlastného imania a mezanínové investície  
v objeme 1,5 mld. EUR katalyzovali ďalších  
7,1 mld. EUR na podporu MSP, pričom 1,8 mld. 
EUR v zárukách a sekuritizáciách prinieslo v prie-
behu roka katalyzovanú sumu 8,6 mld. EUR.

Banka zdôrazňuje úlohu, ktorú fond zohráva pri 
podpore rastu, tvorbe pracovných miest a inovácií 
v Európe, a preto súhlasila s navýšením upísané-
ho imania EIF o 1,5 mld. EUR a vydaním mandátu  
v objeme 4 mld. EUR na podporu ďalších záruk EIF 
v priebehu ďalších siedmich rokov. V rámci sku-
piny koordinovane pracujeme na príprave ďalšej 
podpory MSP v Európe.

Rodinné vinárstvo v strednom Grécku 

dostalo v januári 2013 injekciu 

v podobe pôžičky EIB vo výške 

150 000 EUR na nákup zariadenia 

druhej výrobnej linky. Pôžička priniesla 

očividné výsledky – 12 nových 

pracovných miest a predpokladané 

zvýšenie obratu o približne 50 %  

v porovnaní s rokom 2012.
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Odomknutie prístupu
k financiám pre MSP

Oblasť mikrofinancovania sa stala plnohodnotným a rastúcim segmentom na 
finančnom trhu v EÚ, čiastočne aj v dôsledku pretrvávajúcich ťažkých 
hospodárskych podmienok. Mikropodniky predstavujú 91 % všetkých 
európskych podnikov a pevný zdroj zamestnanosti a začlenenia do spoločnosti.

Mikrofinancie 
na sociálne a finančné začlenenie

E urópsky nástroj mikrofinancovania Progress 
je program EÚ spoločne financovaný Eu-
rópskou komisiou a EIB. Umožňuje, aby EIF 

mohol vystupovať ako partner skupiny voči inšti-
túciám mikrofinancovania, ktoré pomáhajú eu-
rópskym podnikateľom a mikropodnikom pre-
konávať sťažený prístup k tradičným bankovým 
službám. Rok 2013 bol rekordným z hľadiska mik-
rofinancovania v EÚ. Zrealizovalo sa 26 transakcií 
v objeme 54 mil. EUR. 

EIB v roku 2013 po prvýkrát poskytovala mik-
rofinancovanie aj v Európe. Pôžička španielskej 
banke MicroBank vo výške 60 mil. EUR pomôže 
udržať projekty mikropodnikov a podnikateľov,  
čím prispeje k riešeniu vysokej nezamestnanosti  
v krajine.

Predpokladá sa, že na svete je približne 1,4 miliar-
dy ľudí žijúcich v extrémnej chudobe bez prístupu 
k základným finančným službám. Mimo Európy 
je mikrofinancovanie kľúčovým nástrojom na do-
siahnutie finančného začlenenia. Finančné služ-
by, ktoré umožnili mikrofinančné investície EIB, sú 
prístupné pre 8 miliónov ľudí.

Pestovateľ zeleniny Anton pred dvoma rokmi 

postavil skleník, ktorý plánuje rozšíriť a tak 

zvýšiť výrobu. Prostredníctvom spoločnosti 

Mikrofond, bulharského poskytovateľa 

mikrofinancovania, získal 1 150 EUR na 

financovanie rozšírenia skleníka. V dôsledku 

vyššieho pracovného zaťaženia si najíma 

brigádnikov z miestnej komunity dlhodobo 

nezamestnaných Rómov.

V roku 2013 sme v Palestíne uvoľnili prvú 

mikrofinančnú pôžičku, kde sme investovali 

1 mld. USD na podporu Arabského centra 

poľnohospodárskeho rozvoja (ACAD). Chovateľ 

oviec Nethmia Salameh dostal 1 520 EUR. „Z tejto 

pôžičky by som si chcel kúpiť ďalších päť oviec, 

čo by mi umožnilo zarábať viac a mohol by som 

zaplatiť školné za synovo štúdium na vysokej škole.“

EIB je celosvetovo hlavným hráčom v oblasti mik-
rofinancovania a v roku 2013 vyčlenila na mikrofi-
nančné činnosti mimo Európy prostriedky vo výš-
ke viac ako 75,5 mil. EUR.
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Prvýkrát v EIB: 
financovanie obchodu

V roku 2013 banka schválila dve novinky týkajúce sa financovania obchodu – 
pôžičku vo výške 500 mil. EUR na podporu gréckych MSP pôsobiacich  
v zahraničnom obchode a ďalších 150 mil. EUR, ktoré sprístupnila cyperským MSP.

Ú verovú stratégiu EIB formuje dlhodobé fi-
nancovanie strategických projektov, kto-
ré presadzujú ciele politík Európskej únie.  

V portfóliu produktov sme preto nemali krátko-
dobé úverové nástroje, ako je napríklad financova-
nie obchodu. Neobvyklé časy si však vyžadujú ne-
obvyklé riešenia.

Obchod – historicky stabilný finančný segment – je 
v čase krízy citlivá oblasť, pretože hospodárskemu 
rozvoju bránia transakčné a systémové riziká spo-
jené s budovaním obchodných tokov. Grécka vláda 
ako prvý členský štát vyzvala EIB, aby vystupovala 
ako bezpečný sprostredkovateľ premosťujúci do-
máce a zahraničné banky v prospech MSP v sekto-
re dovozu a vývozu.

EIB formou nástroja financovania obchodu posky-
tuje zahraničným bankám primerané záruky za 
akreditívy domácich bánk. Tým sa zmiernia obme-
dzenia súvisiace s hotovostnými kolaterálmi, ktoré 
MSP musia splniť, a zlepší sa ich prístup k nástro-
jom medzinárodného obchodu.

Po existujúcich nástrojoch financovania obchodu 
je veľký dopyt. Druhý členský štát, ktorý ich využil, 
bol Cyprus, a banka EÚ vyvíja mechanizmus upra-
vený podľa potrieb konkrétnych trhov. EIB okrem 
toho usilovne pracuje na tom, aby nedochádzalo 
k deformácii trhov a aby zúčastnené strany mohli 
pružne určovať ceny nezávislým vyjednávaním.

Trade & Forfaiting Review (TFR), celosvetový po-
predný finančný časopis zameraný na obchod  
a dodávateľské reťazce, vyhlásil v roku 2013 nástroj 
financovania obchodu pre Grécko z dielne EIB za 
„obchod roka“. O toto ocenenie sa uchádzalo pri-
bližne 140 návrhov.

Spoločnosť SABO S.A. využila v rámci 

tejto iniciatívy pôžičku určenú pre svoje 

obchodné aktivity, ktorú sprostredkovali 

banky Eurobank a Commerzbank. Exportne 

zameraná firma Sabo stavia na kľúč fabriky 

na výrobu tehiel a škridiel. Na mieru 

prispôsobené závody predáva a montuje 

na všetkých kontinentoch okrem Austrálie. 

Priemerný vek zamestnancov je 27 rokov. 

Spoločnosť Sabo tak podporuje 

cieľ banky stimulovať 

zamestnanosť 

mladých.
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Odomknutie prístupu
k financiám pre MSP

Zručnosti a pracovné miesta – 
investícia pre európsku mládež

Jedným z hlavných problémov Európy je nezamestnanosť mladých. V snahe 
riešiť krízu pracovných miest, ktorá v EÚ postihuje mladých ľudí vo veku  
15 – 24 rokov, skupina EIB v júli 2013 spustila program pod názvom Zručnosti  
a pracovné miesta – investícia pre mládež.

V súlade s politikami zamestnanosti mladých 
na úrovni EÚ a členských štátov sa program 
osobitne venuje podpore mladých ľudí. Za-

meriava sa na financovanie nástrojov na odbornú 
prípravu a mobilitu študentov a učňov a súčasne sa 
snaží riešiť problém nedostatku pracovných miest 
pre mladých.

Na investovanie do zručností sme využili veľké 
priame pôžičky, ako aj riešenia sprostredkovaného 
financovania.

Mikroúvery, sprostredkované pôžičky a veľké pria-
me pôžičky – všetky tieto nástroje sa použili ako 
vklad skupiny do podpory pracovných miest pre 
mladých ľudí:

Francúzske vzdelávacie inštitúcie získali 

pôžičku vo výške 400 mil. EUR na výstavbu a 

modernizáciu 85 gymnázií, 14 odborných škôl a 

siedmich inštitúcií vyššieho vzdelávania  

v regióne Centre, kde nezamestnanosť 

dosahuje úroveň 28 %.

Pôžička vo výške 200 mil. EUR sprostredkovaná 

španielskou bankou Santander Bank umožní 

zrealizovať opatrenia na podporu mladých ľudí 

hľadajúcich si prvé zamestnanie a poskytnúť 

úvery mladým podnikateľom, ako aj financovať 

vyššie školstvo.

V roku 2013 sme schválili podporu v celkovej výš-
ke 4,5 mld. EUR na rozvoj zručností a takmer 
4,6 mld. EUR na zamestnanosť mladých, čím sa cie-
ľová suma programu 6 mld. EUR prekročila o 50 %. 
Banka sa zároveň snažila uprednostňovať úverové 
linky pre MSP v regiónoch s viac ako 25-percent-
nou nezamestnanosťou mladých.
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Rozvoj inovácií a zručností 
pre rastúcu ekonomiku

P rostredníctvom financovania inovácií a vý-
skumu zohráva skupina EIB dôležitú rolu  
v európskom raste, prosperite a konkuren-

cieschopnosti. Banka a fond využívajú celú škálu 
nástrojov, ktoré katalyzujú rozvoj inovačných pro-
jektov a udržiavajú tok financií z verejného a súk-
romného sektora.

Skupina vybudovala produktívne partnerstvá,  
a to najmä partnerstvo s Európskou komisiou, kto-
ré viedlo k úspechu finančného nástroja s rozdele-

ním rizika – najúčinnejšieho nástroja v našom sú-
bore inovačného financovania. Prvá fáza nástroja 
sa spustila v roku 2007 a v čase uzatvárania v roku 
2013 prekonala všetky očakávania.

Inovačné partnerstvá sú zásadné aj pre EIF. Fond 
prostredníctvom Firemnej inovačnej platformy 
vytvára partnerstvá s veľkými korporáciami, ktoré 
majú katalyzovať súkromné investície do inovácií 
a pomôcť pretaviť nápady do konkrétnych podni-
kateľských príležitostí.

Rozvoj inovácií a zručností  
pre rastúcu ekonomiku 
 
Investície do inovácií sú v strede záujmu EIB. Sú faktorom prispievajúcim  
k zamestnanosti, nástrojom na rozvoj zručností a mechanizmom umožňujúcim riešiť 
dnes problémy zajtrajška. Skupina EIB je pripravená výrazne prispieť k cieľu Európy, 
ktorým je vynakladať do roku 2020 až 3 % HDP na výskum a inovácie s cieľom 
vytvoriť 3,7 milióna pracovných miest.
 

Inovácie a zručnosti v roku 2013 – 
hlavné body:

•	 Prvé operácie v rámci iniciatívy finan ovania rastu (GFI) 
– rozvíjanie skupiny klientov z radov spoločností so 
strednou kapitalizáciou

•	 856 mil. EUR investovaných do inovačných MSP  
prostredníctvom nástroja rozdelenia rizika v rámci RSFF

•	 Príprava nástupcu RSFF v rámci nového viacročného 
finančného ámca

•	 111 mil. EUR ako podpora EIF pre transfer technológií 
pomocou deviatich transakcií

na presadzovanie inovácií 
na úrovni skupiny EIB

mld.EUR17, 2
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Kríza vyčerpala ochotu súkromného sektora investovať do začínajúcich podnikov 
a inovačných podnikateľov. EIB s cieľom prekonať túto medzeru v časoch 
úsporných opatrení rozšírila doplnkovú podporu na financovanie výskumu, 
vývoja a inovácií v akademických inštitúciách a súkromnom sektore, ktorá má 
podnietiť výmenu vedomostí medzi týmito dvoma sférami.

Skupina EIB – 
inovačné jadro

F iremné inovácie – EIB od roku 2009 poskytla 
spoločnosti Renault pôžičky vo výške takmer 
1 mld. EUR. Naša investícia sa zameriava na vý-

skum a vývoj elektrických vozidiel a konvenčných 
hnacích jednotiek. Pôžička vo výške 400 mil. EUR  
z roku 2013 je určená na financovanie výskumu a 
vývoja novej generácie efektívnych, cenovo dostup-
ných vozidiel šetrných k životnému prostrediu.

Výskumné centrá v službách všeobecného bla-
ha – v roku 2008 sme podpísali pôžičku v objeme 
50 mil. EUR na výstavbu centra klinického výskumu  
v Pavii zameraného na liečbu konkrétnych druhov 
rakoviny pomocou zložitých inovačných nukleár-
nych aplikácií. Plánuje sa nová pôžička na finan-
covanie vývoja a optimalizácie programov lieč-
by rakoviny, ako aj na základný výskum v oblasti 
rádiobiológie.

Financovanie technologických prelomov – EIF vy-
členil 15 mil. EUR pre francúzsky medziregionálny 
fond pre transfer technológií GO CAPITAL Amorça-
ge, ktorý podporuje vznik vysoko technologických 
podnikov. Z tejto investície sa podporujú podnika-
teľské ekosystémy v západofrancúzskom regióne.

Naše inovačné jadro je zároveň základom digi-
tálneho hospodárstva Európy – EIB v roku 2013 
naďalej podporovala informačné a komunikač-
né technológie (IKT) na báze internetu, ktoré sti-
mulujú technologické inovácie. Pre telekomuni-
kačný sektor boli podpísané pôžičky v objeme  
3 mld. EUR. Sumu 36 mil. EUR sme vyhradili na fi-
nancovanie veľmi vysokorýchlostnej širokopásmo-
vej siete vo francúzskom alpskom regióne Haute-
-Savoie. Tento projekt prispieva k cieľu Francúzska, 
ktorým je pripojiť 70 % obyvateľstva na veľmi vyso-
korýchlostnú širokopásmovú sieť do roku 2020.
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Rozvoj inovácií a zručností 
pre rastúcu ekonomiku

Skupina EIB v roku 2013 stavala na svojej proticyklickej činnosti v snahe 
povzbudiť inovačné začínajúce podniky, ktoré sú katalyzátorom rastu a 
zamestnanosti. EIF – špecialista skupiny na preberanie rizika MSP s cieľom 
zabezpečiť pre ne finančné prostriedky – využil viacero iniciatív na podporu 
inovačných malých podnikov vo všetkých fázach ich vývoja.

Finančné riešenia pre 
inovačné začínajúce podniky

V eľká časť práce vysokých škôl a výskumných 
centier sa môže pretaviť do konkrétnych 
podnikateľských nápadov, ktoré povedú  

k vzniku malých podnikov. Výskum sa však často 
pokladá za „príliš vysokorizikový“ na to, aby vyšiel 
von z laboratórií a získal si financie od tradičných 
investorov. Transfer technológií mení výsled-
ky výskumu, vývoja a inovácií na výrobky a služ-
by obchodovateľné na trhu, ako aj na vznik začí-
najúcich podnikov alebo spoločností vzídených  
z vysokých škôl.

EIF v roku 2013 investoval 111 mil. EUR na podpo-
ru transferu technológií prostredníctvom deviatich 
transakcií, pričom na trhu sa pozoroval silný rast.

EIF takisto sústreďuje rizikový kapitál a rasto-
vý kapitál do podpory inovácií a podnikania. 
V roku 2013 dosiahol už tretí rok po sebe rekordné 
objemy podpísaných pôžičiek, keď sa v 68 fondoch 
začínajúceho, rizikového a rastového kapitálu vy-
členilo 1,5 mld. EUR (nárast z hodnoty 1,3 mld. EUR 
v  roku 2012 a 1,2 mld. EUR v roku 2011). Činnosti 
v oblasti rizikového kapitálu sústreďujeme na kon-
krétne odvetvia a zároveň upravujeme pre potreby 
jednotlivých krajín. V roku 2013 sa uskutočnili prvé 
investície v rámci Holandskej rizikovej iniciatívy  
a Baltského inovačného fondu.

Rizikový kapitál pre inovačné MSP v ranom štádiu 
ich vývoja a vo fáze expanzie sa v roku 2013 po-
skytoval aj z Fondu pre rýchlorastúce a inovačné 
MSP (FRI) z rámcového programu pre konkuren-
cieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý spravuje EIF.  
Z programu CIP sa doposiaľ podporilo viac ako  
275 000 MSP v 17 krajinách.

Významné odborné skúsenosti sme získali aj v od-
vetviach biologických vied, ekologických techno-
lógií a IKT. Európsky fond Angels pôsobiaci v Ne-
mecku so sumou 70 mil. EUR je za takmer dva a pol 
roka činnosti a tri roky pred termínom skoro celý 
vyčerpaný a jeho objem sa bude v roku 2014 na-
vyšovať. V decembri 2013 vznikol európsky fond 
Angels aj v ďalších dvoch krajinách (Španielsko  
a Rakúsko).
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Jednou z najzaujímavejších úloh banky v poslednom desaťročí bola jej rola 
katalyzátora financií určených na inovácie. V spolupráci s predkladateľmi 
projektov, bankami a finančnými partnermi dokážeme niesť časť rizika, ktoré je 
nedeliteľnou súčasťou inovačných podnikov. Konečnými príjemcami sú 
európske inovačné podniky – veľké spoločnosti, spoločnosti so strednou 
kapitalizáciou rovnako ako MSP.

Belgická spoločnosť EVS Broadcast Equipment 

SA získala pôžičku vo výške 12 mil. EUR 

na svoj ambiciózny program výskumu, 

vývoja a inovácií, ktorý má podnietiť 

konkurencieschopnosť v rámci firmy a 

ponúknuť zamestnanie stovkám súčasných a 

budúcich inžinierov.

F inančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF) – 
kooperačný podnik medzi EIB a Európskou 
komisiou – bol uvedený v roku 2007 s cieľom 

podporiť investície do rizikovejšieho dlhodobé-
ho výskumu, vývoja a inovácií. Tento mechaniz-
mus dospel v roku 2013 ku koncu prvého obdo-
bia dostupnosti. Financovalo sa z neho približne 
114 projektov z oblasti výskumu, vývoja a inovácií 
v súhrnnej sume 11,3 mld. EUR. Predpokladá sa, že 
RSFF katalyzoval ďalších 37,2 mld. EUR v súkrom-
ných investíciách do európskych inovácií. Prebie-
ha vývoj nástupcu nástroja RSFF na obdobie rokov 
2014 – 2020 s pravdepodobným rozpočtom v obje-
me zhruba 2,5 mld. EUR.

V roku 2013 EIB vytvorila Iniciatívu financovania 
rastu (GFI), v rámci ktorej ponúka európskym spo-
ločnostiam so strednou kapitalizáciou širokú škálu 
individuálne upravených finančných riešení, počí-
najúc priamymi dlhovými, kvázi-majetkovými rizi-
kovými nástrojmi až po mezanínové nástroje. EIB 
zabezpečí financie v objeme 7,5 mil. EUR až 25 mil. 
EUR na podporu až 50 % investícií, ktoré realizujú 
európske firmy v oblasti výskumu, vývoja a inová-
cií. Iniciatíva GFI dostala v rámci RSFF počiatočnú 
kapitálovú podporu vo výške 150 mil. EUR.

Rozdelenie rizika v záujme 
úspešných inovácií 

V roku 2013 EIB poskytla pôžičku dánskej 

spoločnosti H. Lundbeck vo výške 150 mil. 

EUR na vývoj inovačných liekov na liečbu 

chorôb centrálnej nervovej sústavy. Investícia 

z nástroja RSFF pomôže udržať a vytvoriť 

pracovné príležitosti v oblasti výskumu, vývoja 

a investícií a posilní konkurencieschopnosť 

tejto stredne veľkej európskej spoločnosti.
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Rozvoj inovácií a zručností 
pre rastúcu ekonomiku

Ďalším aspektom nástroja RSFF je presadzovanie inovácií na trhu MSP. Nástroj 
rozdelenia rizika získal v roku 2013 ďalšiu váhu ako úspešný prostriedok 
podporujúci financovanie inovačných MSP a malých spoločností so strednou 
kapitalizáciou.

T ento program spravuje EIF a financuje sa  
z nástroja RSFF. Poskytuje záruky a protizá-
ruky bankám a lízingovým spoločnostiam, 

aby sa nezdráhali poskytovať ďalšie úvery a lízin-
gy inovačným spoločnostiam za zaujímavých fi-
nančných podmienok. EIF vykryje maximálne 50 % 
akejkoľvek straty pri každej novej pôžičke inovačne 
zameranému malému alebo strednému podniku. 
Podnecuje tak finančných sprostredkovateľov, aby 
prijímali ďalšie riziko s cieľom zvýšiť výstupy v ob-
lasti výskumu, vývoja a inovácií.

Nástroj rozdelenia rizika je už od svojho uvedenia  
v roku 2012 zodpovedný za záruky poskytnuté  
v celkovej výške 1,2 mld. EUR (856 mil. EUR len  
v roku 2013) v 14 krajinách EÚ a predvstupových kra-
jinách prostredníctvom 25 finančných transakcií.

V roku 2013 bol rozšírený tak, aby zahŕňal päť ďal-
ších krajín: Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko 
a Turecko.

Medzi najvýznamnejšie udalosti roka 2013 patrila 
vôbec prvá zmluva o záruke z nástroja rozdelenia ri-
zika v Portugalsku pre inovačné podniky, ktorá zdô-
razňuje náš záväzok podporovať hospodársky roz-
voj tejto krajiny. Banco Português de Investimento 
(BPI) podpísala s EIF zmluvu na sumu 160 mil. EUR. 

Rizikové financovanie 
na podporu inovačných MSP

Trotter Holding International, inovačný 

holandský MSP, pracuje s priemyselnými 

billboardami pre trh mobilnej exteriérovej 

reklamy. Pôžička na prevádzkový kapitál od 

banky ABN Amro s 50 % zárukou fondu EIF 

v rámci nástroja rozdelenia rizika umožnila 

spoločnosti Totter začať rozširovať svoje 

podnikania a vstúpiť na nové trhy.

Zeta Biopharma je rakúska spoločnosť 

s 237 zamestnancami, ktorá zhotovuje 

vedeckovýskumné zariadenia pre veľké 

farmaceutické spoločnosti. Pôžička v objeme 

2,5 mil. EUR od banky UniCredit Bank Austria so 

zárukou z nástroja rozdelenia rizika vykryje veľké 

požiadavky spoločnosti Zeta na prevádzkový 

kapitál pri dlhých realizačných dobách 

konštruovania a výroby zariadení.
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Strategická infraštruktúra 
pre súdržný rast

Zlepšenie hospodárskych 
vyhliadok a zbližovanie 
regiónov

Moderná prístavná 
infraštruktúra

Efektívne 
elektrické 
  sústavy

Infraštruktúra 
regionálneho 
rozvoja

Udržate°ná 
mestská 
infraštruktúra

Železni˝né 
dopravné koridory
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Konkurencieschopné 
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  Bezpe˝ná 
cestná doprava

Bezpe˝né letisk á
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Budovanie
strategickej infraštruktúry

V ládne rozpočtové obmedzenia počas fi-
nančnej krízy viedli k tomu, že niektoré in-
fraštruktúrne projekty boli – bez ohľadu na 

ich strategický význam – odsunuté na zadnú koľaj. 
EIB nielenže financuje veľké projekty, ale v roku 
2013 zároveň stimulovala prílev investícií späť do 
tohto zásadného sektora prostredníctvom dlhopi-
sov na projekty.

Aktivity EIB v Európe v oblasti infraštruktúry sú 
hlavným prvkom nášho prínosu k podpore so- 
ciálnej súdržnosti medzi 28 členskými štátmi Únie. 

Investície do infraštruktúry mimo EÚ pomáhajú 
modernizovať ekonomiky a vytvárajú príležitosti 
na rozvoj. 

Banka ponúka oveľa viac než financie na projekty 
infraštruktúry. Odborné poradenstvo a poraden-
ské služby sú dôležitou súčasťou našej ponuky 
produktov. Zabezpečujú rozvoj infraštruktúry udr-
žateľným spôsobom. Program JASPERS pomáha  
v rámci EÚ maximalizovať vplyv štrukturálnych 
fondov EÚ tam, kde sú najviac potrebné.

Budovanie strategickej 
infraštruktúry 
 
Efektívne energetické siete, rozvinuté dopravné spojenia, najmodernejšie 
informačné technológie a vysokovýkonná mestská infraštruktúra sú základné 
štruktúry potrebné pre dnešné hospodárske, spoločenské a environmentálne 
potreby. EÚ v období rokov 2014 – 2020 strojnásobí financovanie určené len pre 
samotnú dopravnú infraštruktúru na sumu 26 mld. EUR. EIB má dlhú tradíciu vo 
financovaní infraštruktúry, a preto aj jedinečnú príležitosť tieto financie 
maximalizovať.
 

Strategická infraštruktúra v roku 2013 –  
hlavné body:

•	 6,4 mld. EUR na strategické dopravné projekty v Európe

•	 5,2 mld. EUR na strategické energetické projekty v Európe

•	 4,2 mld. EUR na projekty obnovy a sanácie miest v Európe

•	 Uvedenie revidovaných kritérií na poskytovanie úverov 
do energetiky 

•	 Vytvorenie prísnej politiky fosílnych palív

•	 Podpísanie prvých dvoch dlhopisov EIB na projekty

na podporu strategickej 
infraštruktúry v Európe

15, 9 mld.EUR
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EÚ v októbri 2013 uviedla revidovanú politiku dopravnej infraštruktúry, ktorá má 
pomôcť európskemu hospodárstvu rozvíjať sa a prosperovať s efektívne 
prepojenou infraštruktúrou.

Všestranná  
doprava

Č isto a bezpečne – financovaním dopravy 
chceme zabezpečiť jednoznačné prínosy pre 
podniky, občanov aj pre klímu.

14 členských štátov EÚ a tri krajiny zapojené do 
procesu rozširovania využili v roku 2013 poraden-
stvo v rámci programu JASPERS (Spoločná pomoc 
na podporu projektov v európskych regiónoch) 
vo fáze projektovej prípravy s cieľom zlepšiť čer-
panie štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fon-
du. Úloha programu JASPERS pri budovaní ka-
pacít sa v marci 2013 upevnila ešte viac, keď bola  
v Bruseli oficiálne uvedená platforma na vytvára-
nie sietí. Táto platforma dopĺňa poradenské ope-
rácie programu JASPERS. Venuje sa horizontálnym 
problémom pri príprave projektov, skvalitňuje čin-
nosti výmeny poznatkov a šírenie osvedčených po-
stupov a skúseností medzi stranami zúčastnenými  
v programe JASPERS.

Od zavedenia programu JASPERS v roku 2006 sa 
schválilo 310 veľkých projektov s podporou progra-
mu, ktoré predstavovali investície v objeme takmer 
56,4 mld. EUR, z ktorých 17,4 mld. EUR sa zrealizo-
valo v roku 2013.

V roku 2013 banka 

uvoľnila tretiu pôžičku 

od roku 1996 pre litovskú 

štátnu železničnú 

spoločnosť Lietuvos 

Geležinkeliai (LG). 

Investície EIB okrem 

podpory výstavby 

transeurópskych  

sietí prispeli aj  

k vyššej bezpečnosti a 

efektívnosti, ako aj  

k zníženiu emisií.

 

V roku 2013 EIB v Európe poskytla:

5,3 mld. EUR na bezpečnú cestnú infraštruktúru, 

3,6 mld. EUR na železničné projekty,

2,9 mld. EUR na projekty mestskej dopravy,

212 mil. EUR na námornú infraštruktúru, 

511 mil. EUR na projekty leteckej dopravy.
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Budovanie
strategickej infraštruktúry

EIB patrí medzi popredných hráčov vo financovaní energetického odvetvia  
v Európe. Zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní bezpečnej, 
konkurencieschopnej a udržateľnej energie na celom svete. 

Hnacia sila 
udržateľného hospodárstva

V roku 2013 sme podpísali pôžičky v hodnote 
5,2 mld. EUR na európske projekty podpo-
rujúce konkurencieschopné a bezpečné do-

dávky energie. 

V máji EIB podpísala prvú pôžičku s Nepálskou 

republikou. Úver vo výške 55 mil. EUR sa 

použije na výstavbu a prevádzku vodnej 

elektrárne Tanahu, ktorá bude zabezpečovať 

čistý a spoľahlivý zdroj elektriny v krajine  

s akútnymi výpadkami napájania. 

EIB odsúhlasila pôžičku 

vo výške 140 mil. EUR 

pre poľskú spoločnosť 

Elektrocieplownia 

Stalowa Wola na výstavbu 

moderného paroplynového 

cyklu, ktorý zlepší interné 

dodávky energie a zvýši 

konkurencieschopnosť na 

domácom trhu  

s elektrinou. 

Najdôležitejšou akciou banky v roku 2013 v oblasti 
energetiky bolo zavedenie revidovaných kritérií na 
poskytovanie úverov do energetického odvetvia 
po rozsiahlej verejnej konzultácii. Musíme sa zame-
riavať na financovanie energetickej hospodárnos-
ti, energie z obnoviteľných zdrojov, energetických 
sietí a súvisiaceho výskumu a inovácií. Nové krité-
riá obsahujú efektívnejšie pravidlá poskytovania 
úverov na projekty v oblasti energetickej účinnosti 
s cieľom posilniť spolufinancovanie národných plá-
nov energetickej efektívnosti. 

Zaviedli sme novú emisnú normu (ESP), ktorá sa 
bude používať pri všetkých projektoch výroby 
energie z fosílnych palív, aby sa zachytili projek-
ty, kde emisie uhlíka prevyšujú prahovú úroveň  
v zmysle európskych a vnútroštátnych limitov. 
Predpokladá sa, že plyn zostane prechodným pa-
livom na ceste k nízkouhlíkovému hospodárstvu, 

pričom emisná norma zabezpečí, že úverovanie sa 
obmedzí na tie projekty, ktoré pozitívne prispievajú  
k hospodárskemu rastu EÚ a sú v súlade s politikou 
EÚ v oblasti zmeny klímy.
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P odľa Komisie môžu potreby týkajúce sa in-
vestícií Európskej únie do infraštruktúry  
s cieľom splniť ciele stratégie Európa 2020 

predstavovať sumu až 2 trilióny EUR. Iniciatíva dlho-
pisov na projekty je navrhnutá tak, aby predklada-
teľom oprávnených infraštruktúrnych projektov –  
obvykle verejno-súkromným partnerstvám (PPP) –  
umožnila pritiahnuť ďalšie súkromné finančné 
zdroje od inštitucionálnych investorov, ako naprí-
klad od poisťovní a dôchodkových fondov.

V roku 2013 bola spustená pilotná fáza na od-
skúšanie koncepcie dlhopisov na projekty. Vhod-
né projekty sa musia finančne uzavrieť do konca  
roka 2016.

Spoluprácou 
k úspechu – dlhopisy na projekty

Iniciatíva dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 je spoločný 
program medzi Európskou komisiou a EIB, ktorý sa začal realizovať v minulom 
roku. Má stimulovať financie kapitálového trhu na rozvoj infraštruktúry  
v doprave, energetike a informačných a komunikačných technológiách.

Pobrežná prenosová elektráreň Greater Gabbard je prvý infraštruktúrny projekt 

v Spojenom kráľovstve, v ktorom sa využije iniciatíva zvýšenia kreditnej kvality 

dlhopisov na projekty. Na podporu projektu sa vydali dlhopisy v celkovej hodnote 

305 mil. GBP, pričom EIB poskytla záruku vo výške 45,8 mil. GBP ako úverovú 

podporu. 

Skúšobná fáza je financovaná v objeme 230 mil. 
EUR poskytnutých z rozpočtových zdrojov EÚ  
z nečerpaných rozpočtových položiek na existu-
júce programy. EIB by to malo umožniť financo-
vať infraštruktúrne projekty v hodnote viac ako  
4 mld. EUR v troch sektoroch. Prvé dva projekty dl-
hopisov zo Španielska a Spojného kráľovstva nie-
lenže preukázali kapacity trhu, ale aj prínosy za-
pojenia sa EIB do oceňovania a plnenia veľkých 
kapitálových projektov.



232013 Správa o činnosti 

Budovanie
strategickej infraštruktúry

Inteligentné mestá – 
náš prirodzený biotop

Približne 53 % obyvateľov sveta žije v mestských oblastiach. Len v samotnej EÚ 
to predstavuje až 75 %. V mnohých krajinách sveta sa môže stať, že do roku 2030 
bude žiť v mestách zhruba 90 % obyvateľstva. Mestá – náš nový prirodzený 
biotop – sa musia stať inteligentnejšie, aby tento prílev zvládli.

EIB v roku 2013 investovala 4,2 mld. EUR 

do projektov mestského rozvoja, sanácie  

a zdravotnej starostlivosti. 

V priebehu vlaňajška banka pomohla 

financovať výstavbu alebo modernizáciu:

7 projektov metra, 
2 projektov mestskej železnice,

5 projektov električkovej dopravy,

2 projektov ľahkej železnice, 

V Spojenom kráľovstve bol v rámci programu 

JESSICA vytvorený fond North West Evergreen 

Fund. Tento fond rozvoja mesta sa zameriava na 

sanáciu opustených priemyselných pozemkov, 

vytváranie nových priestorov a rekonštrukciu 

nepoužiteľných priestorov s cieľom vytvárať 

pracovné miesta.

V júni 2013 sme pôžičkou v objeme 15 mil. 

EUR pre finančnú inštitúciu Shelter Afrique 

zameriavajúcu sa na špecializovanú výstavbu 

podporili výstavbu cenovo dostupného 

bývania v komunitách v subsaharskej Afrike. 

Táto finančná inštitúcia poskytne pôžičky 

od EIB miestnym staviteľom na výstavbu 

vhodného cenovo dostupného bývania 

na sídliskách s čistou vodou, kanalizáciou, 

energiou a cestnými komunikáciami.

V programe JESSICA (Spoločná európska pod-
pora udržateľných investícií v mestských ob-
lastiach) sa spájajú odborné skúsenosti a fi-

nančná sila Európskej komisie, EIB a Rozvojovej 
banky Rady Európy. Fondy rozvoja miest v Európe, 
ktoré sa vytvárajú v programe JESSICA, pomáhajú 
orgánom používať štrukturálne fondy EÚ tak, aby 
generovali výnosy. Do konca roka 2013 sa v progra-
me JESSICA podpísalo celkovo 18 holdingových 
fondov v sume 1,76 mld. EUR. Okrem toho sa vy-
tvorilo celkovo 42 fondov rozvoja miest v hodno-
te 1,56 mld. EUR a zadalo sa 82 hodnotiacich štúdií.

4  projektov mestských 
cestných komunikácií.
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Konať udržateľne
v záujme ochrany našej klímy

R ok 2013 priniesol veľký pokrok v činnos-
tiach EIB týkajúcich sa opatrení na ochra-
nu klímy. Klimatické projekty predstavovali  

27 % nášho celkového úverového portfólia, čo 
podčiarkuje naše presvedčenie, že vnímanie opat-
rení na ochranu klímy cez ekonomický a spolo-
čenský uhol pohľadu pomôže zabezpečiť udrža-
teľný rast a stálu zamestnanosť.

Vydali sme vyhlásenie EIB o klíme, v ktorom pred-
stavujeme naše ciele a prístupy k opatreniam na 
ochranu klímy. Revíziou Environmentálnej a so-
ciálnej príručky sme znovu potvrdili náš záväzok 
uplatňovať environmentálne a spoločenské hľa-
diská vo všetkých projektoch, ktoré EIB financuje, 
a to v záujme ľudí, planéty a zisku.

Konať udržateľne v záujme 
ochrany našej klímy
 
Veda potvrdzujúca zmenu klímy je nesporná – častejšie prírodné katastrofy, vyššie 
teploty, stúpajúce hladiny morí je len pár ukazovateľov, ktoré o tom svedčia. Všetky 
však predstavujú významné riziká pre hospodársky rozvoj, pričom najviac postihnú 
oblasť distribúcie potravín a vody. EIB patrí medzi popredných globálnych hráčov  
v oblasti financovania klímy. Podporuje nízkouhlíkový rast odolný voči zmene klímy 
a katalyzuje financie na investície do opatrení na ochranu klímy.

Oblasť klímy v roku 2013 – hlavné body:

•	 Projekty týkajúce sa opatrení na ochranu klímy predsta-
vujú 27 % úverového portfólia EIB

•	 214 mil. EUR na inovačné finan ovanie klímy prostred-
níctvom siedmich klimatických fondov

•	 Rekordná emisia dlhopisov Climate Awareness Bond – 
1,4 mld. EUR ku koncu roka

•	 Uvedenie vyhlásenia EIB o klíme

•	 Revízia Environmentálnej a sociálnej príručky EIB

na globálnu podporu opatrení 
na ochranu klímy

19mld.EUR
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Pri posudzovaní každého projektu predloženého EIB na financovanie sa berú do 
úvahy otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia aj spoločenské otázky. Na 
posúdenie vplyvov projektu a zmiernenie rizík sa používa desať 
environmentálnych a sociálnych štandardov. Pomáhajú klientom zlepšiť ich 
výkonnosť prostredníctvom zavedenia správnych environmentálnych  
a spoločenských postupov, transparentnosti a zodpovednosti.

E IB je jediná medzinárodná finančná inštitú-
cia, ktorá si vytvorila takéto environmentálne  
a sociálne kritériá. V niektorých prípadoch 

naše štandardy prevyšujú štandardy stanovené  
v smerniciach EÚ, ako napríklad v prípade biodiver-
zity. Revízia Environmentálnej a sociálnej príručky 
EIB lepšie objasnila naše stanovisko k ľudským prá-
vam a pracovnoprávnym štandardom.

Pri skúmaní uhlíkovej stopy (CFE) odhadujeme 
a vykazujeme emisie skleníkových plynov z pro-
jektov, v ktorých sa predpokladajú vysoké emisie, 
napr. ak presahujú niektorý z týchto dvoch prahov, 
prípadne oba:

•		absolútne	 emisie	 (skutočné	 emisie	 z	projektu)	>	
100 000 t CO2-ekv./ročne za bežný rok fungovania 
činností projektu,

a/alebo

•		relatívne	emisie	(zvýšenie	alebo	zníženie	odhado-
vaných emisií v porovnaní s predpokladanou al-
ternatívou)	>	20	000	t	CO2-ekv./ročne.

Uplatňovanie 
klimatického hľadiska

Zabezpečenie ochrany prírody a voľne 

žijúcich zvierat je z hľadiska klímy absolútnou 

nevyhnutnosťou. V roku 2013 sme podpísali 

dohodu o pôžičke vo výške 72,24 mil. USD 

pre jordánsku veternú elektráreň Tafila 

Windfarm, ktorá sa bude nachádzať pozdĺž 

východoafrickej migračnej trasy. Naši 

odborníci na ochranu životného prostredia 

spolupracovali s predkladateľom projektu pri 

realizácii monitorovacieho programu s cieľom 

prispôsobiť činnosti veternej elektrárne tak, 

aby neohrozovali migrujúce vtáctvo.

EIB podporuje klimatické projekty s pozitívnymi sociálnymi výsledkami, 

ktoré ďalej posilňujú ich vplyv. EIB poskytla pôžičku vo výške 60 mil. EUR 

na projekt rozvoja vodného hospodárstva a kanalizácie v Nikarague, ktorý 

pomôže znížiť znečistenie a skvalitní vodu distribuovanú obyvateľom.

Jadrom prístupu zameraného na meranie stopy sú 
absolútne emisie z každého projektu. Pri posudzo-
vaní a vykazovaní nárastu a poklesu emisií – čo nám 
v porovnaní s inými technológiami alebo projekt-
mi poskytne dôležitý údaj o emisiách – pokladáme 
absolútne emisie za zásadný prvok, ktorý napokon 
bude ovplyvňovať našu klímu. Výsledky skúmania 
uhlíkovej stopy z roku 2013 sa uvádzajú v Správe  
o udržateľnosti za rok 2013.
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Konať udržateľne
v záujme ochrany našej klímy

Jadrom reakcie na zmenu klímy je potreba znížiť emisie. Teploty na svete by sa bez 
zmierňujúcich opatrení v tomto storočí zvýšili až o 6,4 °C. Úspech projektov 
zmierňujúcich zmenu klímy si vyžaduje stimuly – politické aj finančné – a inovácie.

E IB reaguje na všetky tieto požiadavky. Ako 
banka EÚ podporujeme politiku EÚ tým, že 
uprednostňujeme projekty zamerané na 

zmierňovanie klimatických zmien pred menej udr-
žateľnými alternatívami. Ako katalyzátor udrža-
teľných financií podporujeme prílev kapitálu do 
zmierňujúcich opatrení. A ako jeden z popredných 
svetových poskytovateľov financií na inovácie pod-
porujeme vývoj najmodernejších technológií, kto-
ré posunú zmierňovacie opatrenia vpred.

V roku 2013 sme vyčlenili 17,8 mld. EUR na projekty 
týkajúce sa zmierňovania zmeny klímy.

Zmierňovanie 
budúceho rozkladu

Nemeckú námornú veternú elektráreň 

Butendiek sme podporili pôžičkou v sume 450 

mil. EUR. Tento ambiciózny projekt  

v hodnote 1,4 mld. EUR pozostávajúci  

z 80 turbín bude mať celkový výrobný výkon 

288 MW. Projekt bol pre nás príležitosťou 

podporiť rozvíjajúce sa technológie v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov a pomôcť 

naplniť európske aj vnútroštátne nemecké 

ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Zmierňovanie
17,8 mld. EUR

	 Energia z obnoviteľných zdrojov 6,4
	 Energetická účinnosť 2,2
	 Výskum, vývoj a inovácie 2,5
	 Udržateľná doprava 6,2
	 Iné 0,5

Francúzske mesto Metz v októbri uviedlo do 

prevádzky systém Mettis – sieť autobusových 

liniek a vysoko úsporných autobusov, na ktorú 

dostalo pôžičku z EIB vo výške 80 mil. EUR. Nové 

autobusy znížia emisie CO2 v priemere o 1,53 tony 

za bežný pracovný deň a o 374 ton ročne.
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J edným z najdôležitejších znakov stratégie EÚ 
na adaptáciu, ktorá bola uvedená v apríli 2013, 
je snaha o koordináciu úsilia a výmenu infor-

mácií medzi členskými štátmi. Vďaka nášmu glo-
bálnemu pohľadu na problematiku klímy je EIB 
šampiónom tohto prístupu. Pôžičky na adaptáciu, 
ktoré sme poskytli v roku 2013, sa niesli v duchu 
tejto dlhodobej stratégie a zameriavali sa na veľké 
projekty, ktorých pozitívne účinky by mali pretrvať 
aj po skončení financovania bankou.

V roku 2013 sme na projekty týkajúce sa adaptácie 
na zmenu klímy vyčlenili 1,2 mld. EUR.

Adaptácia a zachovanie 
odolnosti

Predpokladá sa, že zmena klímy bude výrazne ovplyvňovať rôzne sektory 
hospodárstva. Niektoré vplyvy síce možno oslabiť zmierňujúcimi opatreniami, 
ale určitej zmene klímy už nemožno predísť. Prispôsobenie sa je teda zásadným 
prvkom opatrení na ochranu klímy.

Banka EÚ poskytla druhú pôžičku vo výške 

450 mil. EUR na jeden z najväčších nemeckých 

environmentálnych projektov, ktorým je 

rekultivácia rieky Emscher v Severnom Porýní 

– Vestfálsku. Z našej pôžičky sa financuje 

investičný program Emschergenossenschaft 

na obdobie rokov 2014 až 2016, ktorý pomôže 

zvrátiť úpadok prírodného biotopu v dôsledku 

dlhodobého pôsobenia ťažkého priemyslu. 

Projekt má zároveň pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, keďže v regióne zabezpečil  

3 700 pracovných miest.

V decembri sme druhou pôžičkou v sume 

150 mil. EUR opätovne potvrdili podporu pre 

obnovu lesov, zalesňovanie a kontrolu erózie 

v Turecku. Okrem environmentálnej hodnoty 

tento projekt zameraný na zalesňovanie 

priniesol prácu pre 6 500 ľudí vo vidieckych 

oblastiach. Obnova lesov takisto pomôže 

uspokojiť energetické potreby v oblastiach, 

kde je palivové drevo zo štátnych lesov 

hlavným zdrojom energie. 
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Konať udržateľne
v záujme ochrany našej klímy

Inovačné financie 
na klímu 

EIB okrem tradičnejších finančných produktov ponúka aj viacero inovačných 
finančných nástrojov pre oblasť klímy, ktoré dopĺňa odborným a finančným 
poradenstvom.

V roku 2013 banka podporila sedem dlho-
vých a ekvitných fondov zameraných osobit-
ne na oblasť klímy. Celkový investovaný ob-

jem predstavoval 214 mil. EUR. Okrem toho sme 
aj naďalej spravovali iné vysoko strategické fondy 
a iniciatívy vrátane úspešného fondu GEEREF, kto-
rý prostredníctvom súkromnej investície poskytu-
je globálny rizikový kapitál na projekty týkajúce sa 
energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov v rozvojových krajinách a ekonomikách vo 
fáze prechodu. Fond GEEREF prejde v roku 2014 do 
novej vývojovej fázy, do ktorej prvýkrát vstúpia aj 
súkromné financie.

Vôbec prvú investíciu v celkovej výške 15 mil. EUR 

sme uskutočnili vo fonde REDD+ (znižovanie emisií 

z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových 

krajinách). Ide o trhový mechanizmus, ktorý má 

podporu v OSN a ktorý je určený na ochranu lesov 

a podporu ich úlohy pri stratégiách na znižovanie 

zmeny klímy tým, že speňažuje hodnotu ich 

ochrany. Fond Althelia bude investovať do zhruba 

20 projektov z celého sveta s osobitným dôrazom 

na Afriku a Latinskú Ameriku.

Banka taktiež podpísala malú, ale významnú 

investíciu vo fonde EcoEnterprises II zameranom 

na biodiverzitu. Vyčlenili sme na to sumu  

6 mil. USD. Fond poskytuje mezanínové 

financovanie a vlastné zdroje na podporu 

spoločností, ktoré generujú prínosy pre 

biodiverzitu prostredníctvom udržateľného 

využívania prírodných zdrojov. Zameriava sa aj na 

Latinskú Ameriku, kde sa nachádzajú najbohatšie 

regióny sveta z hľadiska biodiverzity.

Rok 2013 znamenal pre EIB prvé kroky v oblas-
ti úverov na udržateľné poľnohospodárstvo. Tento 
trend sa odzrkadľuje v našich investíciách na finan-
covanie klímy, kde sú hlavnými príjemcami fondy 
zamerané na lesníctvo a biodiverzitu.

Osobitný význam pri presadzovaní inovácií vo fi-
nancovaní klímy majú partnerstvá. S Európskou ko-
misiou spolupracujeme na viacerých klimatických 
mechanizmoch. Zároveň budujeme partnerstvá  
s partnerskými finančnými inštitúciami, ako je 
napríklad Program OSN pre životné prostredie 
(UNEP), ktorými prispievame k iniciatíve Udržateľ-
ná energia pre všetkých (SE4All).



EÚ 

Celkový objem úverov 64 mld. EUR 

Rast a zamestnanosť – vybaviť mladých  
Európanov zručnosťami pre budúcnosť 
 
 
Krajiny EZVO a krajiny zapojené do  
procesu rozširovania

Celkový objem úverov 3,1 mld. EUR 

Otvorením projektu Bosporský tunel sa veľká  
investícia EIB stala fungujúcou realitou
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Stimulácia rastu  
v EÚ a mimo EÚ
 
EIB pôsobí v zhruba 160 krajinách sveta. 
EIB v čase krízy kládla mimoriadny dôraz na osobitnú podporu krajinám a regiónom 
v rámci EÚ-28, ktorých prístup ku kapitálovým trhom je obmedzený. Poskytovala im 
vyššie úverové možnosti, ktoré boli priamym výsledkom rozšíreného mandátu od 
guvernérov banky – členských štátov. Úverová činnosť mimo EÚ podchytáva 
podporu EIB pre externé priority EÚ cez dlhodobé investície. Zameriavame sa na 
rozvoj miestneho súkromného sektora, sociálnu a hospodársku infraštruktúru  
a zmiernenie vplyvov zmeny klímy a podporujeme priame zahraničné investície.



EnCA a Rusko
Celkový objem úverov 1,8 mld. EUR 

Konferencia Východného partnerstva 
organizovaná spoločne s EIB na 
prediskutovanie politických a obchodných 
väzieb s EÚ

FEMIP 
Celkový objem úverov 583 mil. EUR 

Neustála podpora pre rozvoj miestneho 
súkromného sektora v Stredozemí počas 
politickej krízy

Krajiny ALA

Celkový objem úverov 1,2 mld. EUR 

V roku 2012 sa podpísala dohoda s Nepálom 
o budúcich činnostiach EIB; v roku 2013 
sa podpísala prvá pôžička pre Nepál na 
podporu udržateľnej energie

Krajiny AKt, ZKÚ a Juhoafrická republika 

Celkový objem úverov 988 mil. EUR 

50. výročie operácií EIB v krajinách AKT 
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Stimulácia rastu  
v EÚ a mimo EÚ



A kcionármi EIB je 28 členských štátov EÚ. Kaž-
dý z nich si upisuje podiel na imaní banky  
v pomere k svojej hospodárskej váhe v čase 

pristúpenia. EIB teda nesie absolútnu zodpoved-
nosť voči vládam členských štátov.

Banka je však finančne autonómna. Na financova-
nie operácií si požičiava na medzinárodných ka-
pitálových trhoch. Naša finančná sila sa odvíja od 
kvality aktív, pevnej podpory akcionárov, dobrého 
spravovania, obozretného riadenia rizík, neustálej 
ziskovosti a silnej likvidity.

Ukazovateľ kapitálovej primeranosti (CAD) banky 
sa ku koncu roka 2013 zlepšil na 28,7 % z hodno-
ty 23,1 % na začiatku roka, a to najmä vďaka vlo-
ženému kapitálu od akcionárov. Vyplýva to z histo-
rického rozhodnutia akcionárov banky z roku 2012 
o prakticky zdvojnásobení vloženého kapitálu 
o 10 mld. EUR, čo umožní poskytovať ďalšie úvery 

Podpora operácií  
finančnou silou
 
EIB je najväčším mnohostranným dlžníkom a veriteľom na svete. V roku 2013 sme na 
medzinárodných kapitálových trhoch získali sumu 72 mld. EUR. Našu finančnú silu 
využívame na čerpanie pôžičiek za zaujímavé sadzby. Túto výhodu potom 
prenášame na ekonomicky životaschopné projekty, ktoré presadzujú ciele politík EÚ.
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Rozloženie emisií dlhopisov 
EIB podľa regiónov:

	 Európa – 63 %
	 Ázia – 27 %
	 Severná a Južná Amerika – 7 %
	 Blízky východ a Afrika – 3 %



až do výšky 60 mld. EUR po dobu troch rokov na 
podporu spoločnej reakcie EÚ na krízu.

Kvalita aktív zostáva naďalej vysoká, pričom mie-
ra znehodnotených úverov v celkovom úverovom 
portfóliu sa na konci roka približuje úrovni nula 
percent (0,2 %). Čistý ročný prebytok predstavoval 
2,5 mld. EUR podobne ako v minulom roku.

Kombinácia týchto silných finančných atribútov za-
bezpečuje, že banka sa môže naďalej tešiť z výbor-
nej kreditnej pozície a dokáže získavať prostriedky 
za veľmi zaujímavých podmienok. Banka ako inšti-
túcia, ktorá nemá za cieľ maximalizovať zisk, prená-
ša tieto výhodné podmienky na svojich klientov, 
ktorým poskytuje pôžičky.

Rok 2013 bol dobrým rokom na výpožičnú činnosť. 
Program financovania v objeme 70 mld. EUR sa za-
vŕšil do konca októbra. Na trhu sme však pôsobili aj 
naďalej až do konca roka a splnili sme jeden z na-

Najväčší ekologický dlhopis na svete
V júli sme emitovali náš doposiaľ najväčší dlhopis Climate Awareness Bond vo výške 650 mil. EUR. Tento 
dlhopis bol následne ku koncu roka navýšený na sumu 1,15 mld. EUR, čím sa stal najväčším dlhopisom 
nadnárodného dlžníka na trhu ekologických dlhopisov. Emisia tohto dlhopisu vygenerovala silný 
dopyt zo strany mnohých investorov, ktorých lákali udržateľné znaky transakcie, a prispela k rozvoju 
spoločensky zodpovedného investičného trhu. 

šich doposiaľ najväčších programov financovania  
v objeme 72,1 mld. EUR.

Banka získava financie globálne priťahovaním in-
vestícií z EÚ aj mimo nej, preto je dôležitým pros-
triedkom vedenia investícií z krajín mimo EÚ do EÚ.

Rok 2013 bol významný aj pre dlhopisy Climate 
Awareness Bond (CAB) – spoločensky zodpoved-
ný investičný produkt prispôsobený potrebám in-
vestorov. Prostriedky získané prostredníctvom dl-
hopisov CAB sú vyčlenené na vyplatenie v rámci 
úverových projektov EIB týkajúcich sa opatrení na 
ochranu klímy v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov a energetickej účinnosti, ktoré podporujú 
cieľ EIB, ktorým je celosvetový nízkouhlíkový rast 
odolný voči zmene klímy.
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Podpora operácií
finančnou silou



E IB je inštitúcia EÚ, ktorá sa zodpovedá člen-
ským štátom, a zároveň banka uplatňujúca 
osvedčené postupy verejného aj súkromného 

sektora v rozhodovaní, riadení a kontrole. Banka sa 
opiera o tri orgány s rozhodujúcimi právomocami: 
radu guvernérov na ministerskej úrovni, správnu 
radu, ktorej nerezidentných členov nominuje kaž-

dý členský štát, a predstavenstvo, rezidentný roz-
hodujúci orgán EIB, ktorému predsedá prezident 
EIB. Internú kontrolu operácií banky vykonáva ne-
závislý výbor audítorov. 

Rada guvernérov sa skladá z ministrov z každého  
z 28 členských štátov. Zvyčajne ide o ministrov  

Štruktúra riadenia EIB:

Správa a riadenie EIB
 
EIB je verejná banka vo vlastníctve 28 členských štátov EÚ. Štruktúra riadenia 
zabezpečuje, že banka prijíma zodpovednosť, je riadne spravovaná a účinne 
presadzuje udržateľný rast a zamestnanosť vo všetkých svojich aktivitách. 
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 Akcionári  28 členských štátov EÚ

 Rada guvernérov  Ministri členských štátov 

 Správna rada 

 Predstavenstvo 
 Výbor audítorov 

- Prezident
- 8 viceprezidentov

Nominovaná  
členskými štátmi



financií. Zasadá raz ročne, určuje usmernenia úve-
rovej politiky banky a schvaľuje účtovnú závierku a 
súvahu. Rozhoduje o navýšení kapitálu aj o účasti 
banky na finančných operáciách mimo EÚ. Taktiež 
menuje členov správnej rady, predstavenstva a vý-
boru audítorov. 

Správna rada je orgán s konečným slovom pri všet-
kých pôžičkách, výpožičných programoch a iných fi-
nančných záležitostiach, ako je napríklad vydávanie 
záruk. Zasadá desaťkrát ročne s cieľom zabezpečiť 
riadnu správu banky v súlade so zmluvami EÚ, štatú-
tom banky a všeobecnými smernicami ustanovený-
mi radou guvernérov.

Tvorí ju 29 členov, pričom každý členský štát no-
minuje jedného člena a jedného člena nominuje 
Európska komisia. Určených je aj 19 zástupcov.  
V záujme rozšírenia odbornosti správnej rady 
možno kooptovať šiestich odborníkov (troch čle-
nov a troch zástupcov), ktorí sa budú zúčastňovať 
zasadnutí rady ako nehlasujúci poradcovia. Roz-
hodnutia sa prijímajú väčšinou, ktorú predstavu-
je najmenej 50 % kapitálu upísaného členskými 
štátmi a jedna tretina členov oprávnených voliť, 
pokiaľ nie je v štatúte stanovené inak. Rade pred-
sedá prezident banky Werner Hoyer, ktorý nemá 
právo voliť.

Predstavenstvo je rezidentný výkonný orgán banky. 
Sleduje bežný chod banky, pripravuje rozhodnutia 
pre správnu radu a kontroluje ich vykonanie. Zasa-
dá raz týždenne. Predstavenstvo pracuje pod dohľa-
dom prezidenta banky a pod dohľadom správnej 
rady. Ôsmi členovia predstavenstva sú vicepreziden-
ti EIB. Členovia sú menovaní na obnoviteľné obdo-
bie šiestich rokov a zodpovedajú sa výhradne ban-
ke. Štyria najväčší akcionári – Francúzsko, Nemecko, 
Taliansko a Spojené kráľovstvo – majú v predstaven-
stve stále miesto. 

Výbor audítorov je nezávislý orgán podliehajúci 
priamo rade guvernérov. Zodpovedá za audit účtov 
banky a overenie, či jej činnosti prebiehajú v súlade 
s osvedčenými bankovými postupmi. Správy výboru 
audítorov sa predkladajú rade guvernérov spoločne 
s výročnou správou správnej rady. Výbor audítorov 
sa skladá zo šiestich členov menovaných na neob-
noviteľné funkčné obdobie šiestich po sebe idúcich 
finančných rokov. 

Európsky investičný fond je súčasťou skupiny EIB. 
Akcionármi EIF sú Európska investičná banka, Eu-
rópska komisia a široká škála verejných a súkrom-
ných finančných inštitúcií. V sedemčlennej Správnej 
rade EIF zasadajú viceprezidenti EIB Dario Scanna-
pieco (predseda rady) a Pim Van Ballekom.

Členovia predstavenstva zľava doprava: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer, Jonathan Taylor, 

Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer a Mihai Tănăsescu.
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EIB vyjadruje poďakovanie nasledujúcim predkladateľom a dodávateľom za poskytnutie fotografií na ilustráciu 
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phe Philippe Gisselbrecht, © wpd, © Emschergenossenschaft, © Siemens AG Munich/Berlin.

Grafická úprava EIB GraphicTeam.

Vytlačené spoločnosťou Imprimerie Centrale na papieri MagnoSatin pomocou atramentov na báze rastlinného oleja. 
Papier certifikovaný podľa pravidiel Lesnej dozornej rady (FSC) obsahuje 100 % čerstvej drevoviny (z ktorej minimálne  
50 % pochádza z dobre spravovaných lesov).
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