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Správa o činnosti
1. diel

Výročná správa 2006

Výročná správa skupiny EIB pre rok 2006 sa skladá z troch samostatných dielov:

➾   Správy o činnosti, ktorá predstavuje činnosť skupiny EIB za posledný rok a budúce 
vyhliadky,

➾   Finančnej správy, ktorá predstavuje finančné výkazy skupiny EIB, EIB, investičného 
nástroja v rámci dohody z Cotonou, trustového fondu FEMIP a EIF spolu s príslušnými 
vysvetľujúcimi prílohami,

➾   Štatistickej správy, ktorá predstavuje zoznam financovaných projektov a podniknutých 
výpožičiek zo strany EIB v roku 2006 spolu so zoznamom projektov EIF. Obsahuje aj 
sumárne tabuľky za daný rok a za posledných päť rokov. 

Na disku CD-Rom priloženom k tejto brožúre nájdete informácie obsiahnuté v týchto 
troch dieloch, ako aj elektronické verzie týchto dielov v rôznych dostupných jazykových 
mutáciách.

Výročná správa je k dispozícii aj na internetovej stránke banky www.eib.org/report.
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Skupina EIB: kľúčové údaje

(1) Prostriedky získané v rámci 
celkového oprávnenia pre 

získavanie prostriedkov na rok 
2006 vrátane „predfinancovania“ 

vo výške 2,9 mld. EUR, 
dokončeného v roku 2005.

(2) V dodatku k nim aj fondy 
fondov NEOTEC a Dahlia, 
ku ktorým sú samostatné 
nástroje, v ktorých má EIF 

podiel vo výške 50 mil. EUR 
resp. 75 mil. EUR (RCM a EIF).

Európska investičná banka
Činnosť v roku 2006 (v mil. EUR)

Podpísané pôžičky 45 761

Európska únia �9 850
Partnerské krajiny 5 911

Schválené projekty 53 371

Európska únia 45 559
Partnerské krajiny 7 811

Platby 36 802

Zo zdrojov banky �6 5�5
Z rozpočtových zdrojov  267

Získané zdroje (pred swapom) 48 050(1)

V menách krajín Spoločenstva 26 5�5
V menách krajín mimo Spoločenstva 21 515

Stav ku dňu 31. 12. 2006

Nesplatený zostatok  

Pôžičky zo zdrojov banky �10 911

Poskytnuté záruky  68

Financovanie z rozpočtových zdrojov 1 982

Prostriedky získané v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte 246 576
Vlastné zdroje 31 172

Celková súvaha 289 158
Zisk za účtovné obdobie 2 566
Upísané základné imanie 163 654

Z toho splatené imanie a imanie určené na splatenie 8 183

Európsky investičný fond
Činnosť v roku 2006

Podpísané zmluvy 2 728

Rizikový kapitál (�4 fondov)  688(2)

Záruky (54 operácií) 2 040

Stav ku dňu 31. 12. 2006

Portfolio 14 910

Rizikový kapitál (244 fondov) � 774(2)

Záruky (188 operácií) 11 1�6
Vlastné zdroje 694

Celková súvaha 771
Zisk za účtovné obdobie 49
Upísané základné imanie 2 000

Z toho splatené imanie 400
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Finančná správa  
za rok 2006

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

Volume II

Financial Report

Annual Report 2006Skupina EIB:  
skrátená súvaha 

k 31. decembru 2006 (v tis. EUR)

PASÍVA 31. 12. 2006

 1.   Sumy dlhované úverovým inštitúciám
a) s dohodnutými dátumami splatnosti alebo výpovednými lehotami 218 967

218 967

2.   Dlhy dokladované osvedčeniami 
a) dlhové cenné papiere v emisii  ....................................................... 251 742 47�
b) iné  ..................................................................................................................... 1 090 202

252 832 675

3.   Ostatné pasíva
a) rôzni veritelia  ............................................................................................. 1 48� 201
b) rôzne záväzky  ............................................................................................ �9 7�9
c) záporné reprodukčné hodnoty  ..................................................... 15 4�7 071

16 960 011

4.   Výdaje budúcich období a výnosy budúcich období 344 285

5.   Rezervy
a) zamestnanecký dôchodkový plán  .............................................. 869 174

869 174

  PASÍVA CELKOM 271 225 112

6.   Základné imanie
– upísané  ............................................................................................................ 16� 65� 7�7
– bez výzvy ........................................................................................................ -155 471 050

8 182 687

7.   Konsolidované rezervy
a) rezervný fond  ............................................................................................. 16 �65 �74
b) dodatočné rezervy  ................................................................................ 2 511 �42

18 876 716

8.   Fondy pridelené na nástroj pre štruktúrované financovanie 1 250 000

9.   Fondy pridelené na operácie s rizikovým kapitálom 1 663 824

10.   Fond pre všeobecné bankové riziká po rozdelení výsledku 0

11.   Zisk za rozpočtový rok:
Pred čerpaním z fondu pre všeobecné  
bankové riziká  ................................................................................................. 2 259 612
Po čerpaní z fondu pre všeobecné bankové riziká 
za účtovné obdobie  .................................................................................... 975 000

   Zisk na rozdelenie 3 234 612

   ZÁKLADNÉ IMANIE CELKOM 33 207 839

   PASÍVA A ZÁKLADNÉ IMANIE CELKOM 304 432 951

AKTÍVA 31. 12. 2006

1.     Pokladničná hotovosť, saldá s centrálnymi bankami a 
poštovými bankami .................................................................................. 14 676

2.     Štátne pokladničné poukážky prichádzajúce do úvahy 
na refinancovanie s centrálnymi bankami  ............................. 2 701 696

3.     Úvery a preddavky úverovým inštitúciám
a) splatné na požiadanie  ......................................................................... 165 224
b) ostatné úvery a preddavky  ............................................................. 14 598 �26
c) úvery  ................................................................................................................ 115 846 949

130 610 499

4.     Úvery a preddavky zákazníkom
a) úvery  ................................................................................................................ 141 866 00�
b) zvláštne opravné položky  ................................................................ - 82 417

141 783 586

5.      Obligácie vrátane cenných papierov  
s pevným výnosom
a) vydané verejnými orgánmi  .............................................................  719 292
b) vydané inými dlžníkmi  ....................................................................... 10 572 110

11 291 402

6.     Akcie a iné cenné papiere s pohyblivým výnosom   ........... 1 671 533

7.     Nehmotné aktíva  ........................................................................................ 5 131

8.     Nehnuteľnosti, zariadenie  
a vybavenie  ..................................................................................................... 219 884

9.     Ostatné aktíva
 a) rôzni dlžníci  ................................................................................................. 29� 211
 b) kladné reprodukčné hodnoty  ....................................................... 14 �15 907

14 609 118

10.     Upísané základné imanie a pohľadávkové rezervy 
s výzvou na úhradu, ale nesplatené  ............................................ 1 444 700

11.    Náklady budúcich období a príjmy budúcich období  ...... 80 726

 AKTÍVA CELKOM 304 432 951
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Činnosti EIB pre rok 2006, v predvečer jej 50. výročia, 
vychádzajú z novej stratégie, o ktorej pred rokom 
rozhodla Rada guvernérov. Nová stratégia má tro-
jité zameranie: snaží sa posilniť účinok operácií EIB, 
financovanie v rámci Únie sa sústredí na šesť európ-
skych priorít, financovanie mimo Únie je v súlade 
s externými politikami Únie.

Európska investičná banka poskytla v roku 
2006 pôžičky vo výške 45,8 mld. EUR. Financie 
pre členské štáty vtedajšej EÚ-25 predstavovali  
87 % jej aktivít a rovnali sa objemu �9,8 mld. EUR. 
Európsky investičný fond – odnož skupiny EIB 
so zameraním na rizikový kapitál a poskytovanie 
záruk pre MSP – investoval takmer 700 mil. EUR 
do fondov rizikového kapitálu a celkovo posky-
tol 2 mld. EUR v zárukách pre úverové portfóliá 
bánk a inštitúcií určené pre MSP. Na financova-
nie svojich činností získala banka na medzinárod-
ných kapitálových trhoch formou emisií viac než  
�00 dlhopisov v 24 menách celkovú sumu 48 mld. 
EUR. 

Posilnenie účinku

Vyššia účinnosť operácií banky sa dá najlepšie 
dosiahnuť zintenzívnením spolupráce s inými 
verejnými alebo súkromnými inštitúciami s cieľom 
využiť synergie plynúce z kombinácie poznatkov 
a skúseností a zo spojenia grantového financo-
vania a úverových prostriedkov. Z tohto hľadiska 
je Európska komisia, ako expertný poskytova-
teľ grantových financií, prirodzeným partnerom 
EIB. V roku 2006 boli spustené tri nové spoločné 
iniciatívy, ktoré majú rozšíriť využívanie štruktu-
rálnych fondov Európskej komisie – ich objem  
na roky 2007-201� sa aj s pomocou EIB výrazne 
zvýšil na �08 mld. EUR. Časť štrukturálnych fondov 
bude preto možné prideliť na účely finančného inži-
nierstva v oblastiach, ktoré zabezpečujú podporu 
pre MSP a veľmi malé podniky (JEREMIE) alebo 
pre mestský sociálny rozvoj (JESSICA). Tretia ini-
ciatíva (JASPERS), financovaná Komisiou, skupinou 

EIB a EBRD, ponúka bezplatnú odbornú pomoc 
pri hľadaní a uskutočňovaní infraštrukturálnych 
projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie  
zo štrukturálnych fondov.

EIB a Komisia spojili sily aj v snahe posilniť inová-
cie, výskum a rozvoj. Nové finančné nástroje umož-
ňujú vyššie rozdelenie rizika a mobilizáciu ďalšieho 
verejného či súkromného kapitálu. EIF zároveň  
v zmysle rámcového programu Komisie „Konku-
rencieschopnosť a inovácie“ prevezme zodpoved-
nosť za zlepšenie prístupu k financiám, a to najmä  
pre začínajúce MSP.

Šesť priorít v rámci Únie

Ambíciou skupiny EIB v rámci Európskej únie je 
efektívne prispievať k cieľom Únie prostredníc-
tvom selektívneho výberu projektov a mobilizo-
vať prostriedky na tieto projekty aj z iných zdrojov. 
Tento cieľ, stanovený Radou guvernérov, ktorým 
je uprednostniť kvalitu pred kvantitou projektov, 
vysvetľuje mierny pokles objemu úverov v roku 
2006 (�9,8 mld. EUR v porovnaní s 42 mld. EUR 
v roku 2005). Skupina EIB vypočítala, že jej pôžičky 
poskytnuté v roku 2006 podporili celkové investí-
cie v hodnote približne 120 mld. EUR, z toho dve 
tretiny boli poskytnuté v najmenej rozvinutých 
oblastiach Únie. Stabilnejším objemom úverovej 
činnosti a miernym rastom počtu zamestnancov 
sa skupina EIB zameriava na dosiahnutie pridanej 
hodnoty tým, že sa sústreďuje na komplexnejšie 
projekty a inovatívnejšie finančné nástroje. Pri tom 
je viazaná prísľubom podpory investícií vo všetkých 
27 členských štátoch, hoci v relatívnom vyjadrení 
dostanú prioritu nové členské štáty.

Šesť priorít EÚ, na ktoré sa v roku 2006 sústredila 
úverová činnosť EIB, sú: ekonomická a sociálna súdr-
žnosť, podpora inovácií, rozvoj TEN (transeuróp-
skych sietí), udržateľnosť životného prostredia, 
podpora MSP, a udržateľné, konkurencieschopné 
a bezpečné dodávky energie. Každá priorita je 

Predhovor prezidenta
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samostatne a podrobne opísaná v prvej časti 
tejto Správy o činnosti. Úplný zoznam pôžičiek EIB 
možno nájsť v samostatne publikovanej Štatistic-
kej správe.

Podpora externých politík Európskej únie

Prínos EIB mimo Európskej únie spočíva v uplat-
ňovaní finančných aspektov politík pomoci a spo-
lupráce platných v Únii voči svojim partnerským 
krajinám. Tieto krajiny spadajú do troch širokých 
kategórií: kandidátske a potenciálne kandidátske 
krajiny, susedia EÚ na juhu a na východe a part-
nerské krajiny v Afrike, Karibiku, Tichomorí, Ázii  
a Latinskej Amerike. V každej z týchto krajín zohráva 
EIB istú úlohu, ako bude ozrejmené v jednotlivých 
častiach tejto Správy o činnosti.

V decembri 2006 Európska rada vyjadrila dôležitosť, 
akú pripisuje činnostiam EIB mimo EÚ, a na obdo-
bie rokov 2007-201� priznala banke nové externé 
mandáty v celkovom objeme 27,8 mld. EUR, čo  
v porovnaní s predchádzajúcimi mandátmi pred-
stavuje zvýšenie o viac než jednu tretinu. Hlavnými 
cieľmi týchto mandátov je príprava na pristúpenie 
budúcich členských štátov a podpora susedskej 
politiky Únie. Nové mandáty pre krajiny AKT nado-
budnú platnosť v roku 2008.

Dobrá správa a riadenie
 

Nové iniciatívy a nové finančné produkty v Európ-
skej únii, nové mandáty mimo EÚ – všetky prvky 
tohto vývoja dokazujú, že aj po 49 rokoch svojho 
pôsobenia EIB stále zostáva modernou a dynamic-
kou finančnou inštitúciou. Banka dodržiava najlep-
šiu medzinárodnú prax aj pri svojej správe a riadení. 
V posledných rokoch prijala celý rad opatrení, ktoré 
majú zlepšiť rôzne kontrolné funkcie, zvýšiť trans-
parentnosť a budovať vzťahy s občianskou spo-
ločnosťou. Zodpovednosť banky je stálou témou 

a v budúcnosti je v tomto smere stále čo zlepšovať. 
Druhá časť tejto Správy o činnosti sa týka riadenia  
a správy banky, rovnako ako Správa o zodpoved-
nosti banky, s ktorou by sa mal súbežne s predmet-
nou správou oboznámiť každý, koho zaujíma dané 
hľadisko činnosti banky.

Philippe Maystadt
Prezident skupiny Európskej investičnej banky
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Operačný plán banky na obdobie rokov 
2007- 2009

Nové strategické smerovanie započaté v roku 2005 je základom podnikateľského plánu Európskej 
investičnej banky. Nová stratégia zahŕňa schopnosť banky byť pripravenou podporovať projekty  
s vysokou potenciálnou pridanou hodnotou, dokonca i v prípade veľkého rizika. Podrobný podni-
kateľský plán sa uvádza vo verejne dostupnom dokumente Operačný plán banky, ktorý pokrýva tri 
roky 2007-2009. V rámci Európskej únie je šesť priorít: ekonomická a sociálna súdržnosť v rozšíre-
nej Európe, podpora inovácií, rozvoj transeurópskych a prístupových sietí, udržateľnosť životného 
prostredia, podpora malých a stredných podnikov a udržateľná konkurencieschopná a bezpečná 
energia.

Spájanie zdrojov a odborných znalostí  
EÚ a EIB

Priority úverovej činnosti v Európe boli upravené 
tak, aby odzrkadľovali vývoj politiky EÚ, ako sa 
predpokladá vo Finančnom výhľade na obdobie 
rokov 2007-201� a v súvisiacich nových mechaniz-
moch spolufinancovania medzi rozpočtovými pros-
triedkami EÚ a pôžičkami EIB a novými iniciatívami 
zahŕňajúcimi banku, Komisiu a členské štáty. V roku 
2006 sa uzatvorili mnohé nové operačné iniciatívy, 
ktoré budú mať v nasledujúcich rokoch výrazný 
dosah na činnosti banky ako na poskytovateľa úve-
rov, poskytovateľa poradenských služieb, aj ako 
na správcu fondov a programov EÚ.

V roku 2006 sa začali tri iniciatívy, tri J-éčka, teda JAS-
PERS, JEREMIE a JESSICA. Každá z nich svojim vlast-
ným spôsobom využíva synergický efekt z kombinácie 
odborných znalostí a spojenia grantového financova-
nia s úverovým financovaním a každá z nich pomáha 
naďalej zlepšovať kvalitu a účinnosť, ktoré EIB dokáže 
ponúknuť svojim klientom.

➾  Iniciatíva  JASPERS  (Joint Assistance to Sup-
port Projects in the European Regions, Spoločná 
pomoc na podporu projektov v európskych re-
giónoch) je program technickej pomoci, ktorý sa 
zameriava predovšetkým na vymedzenie a príp-
ravu veľkých projektov, ktoré by mohli byť financo-
vané zo štrukturálnych fondov. Silný tím, vedený  
z  ústredia banky v Luxemburgu, avšak s význam- 

 ným regionálnym zastúpením a odborníkmi  
z regionálnych centier vo Varšave, Viedni a Buku-
rešti, bude pomáhať dvanástim novým členským 
štátom pri príprave vysokokvalitných projektov 
v snahe vyťažiť maximum zo značných grantov 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
dostupných v období rokov 2007-201�. Pracov-
níci vyslaní z EIB a EBRD v spolupráci s objedna-
nými odborníkmi platenými Európskou komisiou, 
budú poskytovať pomoc, zabezpečovať koordi-
náciu, zostavovať a kontrolovať štruktúru pro-
jektov, odstraňovať prekážky, zapĺňať medzery  
a definovať problémy. Na činnostiach predstavu-
júcich viac ako 25 mld. EUR v investíciách sa už 
začali prípravné projektové práce.

➾  Program JEREMIE (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises, Spoločné európ-
ske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) 
je spoločnou iniciatívou skupiny EIB a Európskej 
komisie s cieľom zlepšiť prístup malých podnikov  
k financiám, vrátane začatia podnikateľskej činnosti  
a mikroúverov. Iniciatíva JEREMIE umožní člen-
ským štátom a regiónom využívať časť svojich 
štrukturálnych fondov na získanie súboru finan-
čných nástrojov, ktoré sú osobitne navrhnuté 
na podporu veľmi malých až malých podnikov. 
Zdroje bude riadiť Európsky investičný fond, no 
bude ich dopĺňať a posilňovať banka a iní poskyto-
vatelia úverov, pričom tieto zdroje budú dostupné 
tým inštitúciám, ktoré aktívne pôsobia v oblasti 
rizikových investícií, financovania malých a stred-
ných podnikov a mikrofinancovania.
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➾   Program  JESSICA (Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas, Spo-
ločná európska podpora udržateľných investícií  
v mestských oblastiach) je politickou iniciatívou 
Európskej komisie, no zúčastňuje sa na nej aj EIB 
a Rozvojová banka Rady Európy. Iniciatíva JES-
SICA využíva mechanizmy finančného inžinierstva  
na podporu investícií do udržateľnej obnovy 
miest v kontexte regionálnej politiky EÚ. Člen-
ské štáty môžu využívať časť svojich alokácií 
štrukturálnych fondov na investovanie do fon-
dov na rozvoj miest (Urban Development Funds), 
ktoré sa budú zameriavať na mestské programy 
vytvárajúce výnos. Banka tu bude zohrávať výz-
namnú úlohu, pretože tieto programy môže nie-
len spolufinancovať, ale orgány členských štátov 
ju dokonca môžu priamo vymenovať za správcu 
fondov iniciatívy JESSICA.

Rozdelenie rizika podporuje novú stratégiu 
banky

Rozpočtové prostriedky z EÚ a úverové prostriedky 
z EIB sa spájajú v dvoch nových finančných nástro-
joch. Finančný nástroj s rozdelením rizika, zameria-
vajúci sa najmä na investície súkromného sektoru 
do výskumu, vývoja a inovácií, bude kombinovať 
rozpočtové prostriedky EÚ a rezervy EIB na preven-
ciu rizík v prípade pôžičiek pre projekty a predklada-
teľov projektov, ktorí nedosahujú ratingový stupeň 
investície, no podporujú investície do technoló-
gií, čo je pre ekonomiku EÚ veľmi dôležité. Rovna-
kým spôsobom bude nástroj pre záruky na pôžičky  
pre dopravné projekty TEN využívať rozpočtové 
prostriedky EÚ a rezervy EIB s cieľom poskyto-
vať záruky pre zníženie výnosového rizika počas 
limitovaného obdobia po dokončení transeuróp-
skych sietí v tých prípadoch, kde sa doprava vyvíja 
pomaly. Tieto dva nové nástroje EÚ a EIB dopĺňajú 
iné novozavedené produkty vytvorené v spolupráci 
s komerčným bankovým sektorom.

Vysoká priorita energetike

Energetika sa stala kľúčovou položkou v agende poli-
tiky Európskej únie aj banky, ktorá v Operačnom pláne 
banky na obdobie rokov 2007-2009 začleňuje energe-
tiku medzi svoje prioritné ciele. Úverová činnosť EIB  
v energetickom sektore nie je ničím novým, avšak jeho 
povýšenie na prioritnú úroveň predpokladá pridele-
nie väčšieho počtu vyššie postavených odborníkov aj 
finančných prostriedkov.

Nový prioritný cieľ dostal pomenovanie „Udržateľná, 
konkurencieschopná a bezpečná energia“, pričom 
všetky tri spomenuté prvky sú rovnako dôležité.  
V súlade s orientáciou politiky EÚ sa v úverovej čin-
nosti banky definovalo 5 oblastí: energia z obnoviteľ-
ných zdrojov, energetická efektívnosť, výskum, vývoj 
a inovácie v oblasti energetiky, bezpečnosť a diverzi-
fikácia domácich dodávok (vrátane transeurópskych 

Operačný plán banky na obdobie rokov 2007- 2009
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energetických sietí) a zahraničných dodávok (vrátane 
potrubí a terminálov pre SZP).

Operačný plán banky na obdobie rokov 2007-2009 
stanovuje aj kvantifikované ciele: 4 mld. EUR v pod-
písaných pôžičkách každoročne do kombinácií 
všetkých piatich oblastí v rámci EÚ i mimo nej. Čias-
točným cieľom je poskytnutie pôžičky v hodnote 
600-800 mil. EUR ročne na projekty týkajúce sa ener-
gie z obnoviteľných zdrojov, pričom 50 % z poskytnu-
tých úverov je určených na výrobu elektrickej energie 
prostredníctvom technológií využívajúcich energiu 
z obnoviteľných zdrojov.

Priority mimo EÚ

Mimo hraníc Európskej únie bude EIB v nasledu-
júcich rokoch aktívne pôsobiť v rámci niekoľkých 
nových mandátov. Objem dostupných financií sa 
zvýšil. V rámci týchto nových mandátov môže EIB  
v období rokov 2007-201� uvoľniť až 27,8 mld. EUR, 
pričom v rámci mandátov na roky 2000-2007 to bolo  
20,7 mld. EUR.

Pre predvstupové krajiny sa plánuje úver až v hod-
note 8,7 mld. EUR. Ide o krajiny, s ktorými prebiehajú 
rokovania o pristúpení, a kandidátske krajiny Chor-
vátsko, Turecko a Bývalú juhoslovanskú republiku 
Macedónsko, ako aj o možné kandidátske krajiny 
Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Srb-
sko a Kosovo. Predchádzajúci predvstupový man-
dát bol v objeme 10,2 mld. EUR, avšak zahŕňal úvery 
v dvanástich nových členských štátoch, ktoré sú už 
teraz členmi EÚ.

Európska susedská politika nasmerováva úverovú 
činnosť EIB do krajín susediacich s Európou na juhu 
a východe. Prioritu, akú EÚ pripisuje svojim sused-
ským krajinám, zdôrazňuje skutočnosť, že v období 
rokov 2007-201� je pre tieto krajiny dostupných až 
12,4 mld. EUR. Pôjde o najväčší mandát mimo EÚ. 
Tento mandát umožní EIB naplniť vysoké očakávania 
v stredomorských partnerských krajinách (8,7 mld. 

EUR, pričom v období 2000-2006 to bolo 4,6 mld. 
EUR, nezarátavajúc úvery v Turecku), a zároveň spus-
tiť operácie na východe (Rusko, Ukrajina, Moldavsko, 
ako aj Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko).

V Ázii a Latinskej Amerike poskytne EIB v období 
rokov 2007-201� pôžičky v hodnote až �,8 mld. EUR. 
Pre Južnú Afriku je vyčlenených 900 mil. EUR, čo 
je nárast z 825 mil. EUR. Na krajiny Afriky, Karibiku  
a Tichomoria sa vzťahuje Dohoda o partnerstve  
z Cotonou, ktorá bola uzatvorená v roku 2000  
na obdobie 20 rokov. Objem úverov EIB sa odvíja 
od následných finančných protokolov. V rámci 
súčasného protokolu sú dostupné 2 mld. EUR  
z investičného nástroja resp. revolvingového fondu 
financovaného z príspevkov členských štátov pros-
tredníctvom Európskeho rozvojového fondu a ďalších 
1,7 mld. EUR z vlastných zdrojov banky. Od roku 2008 
sa investičný program doplní o ďalšiu 1,1 mld. EUR  
a 2 mld. EUR budú dostupné na úvery z vlastných 
zdrojov. K tejto sume treba ešte prirátať 400 mil. EUR  
na bonifikáciu úrokových sadzieb a technickú 
pomoc.1

Operačný plán banky na obdobie rokov 2007- 2009

1  Ďalšie informácie o činnostiach EIB  
v rámci mandátu v krajinách mimo EÚ sa 
uvádzajú v príslušných častiach Správy 
o činnosti. 
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Operačný plán banky na obdobie rokov 2007- 2009

Udržateľnosť a dobrá správa a riadenie 

Spomedzi všetkých činností banky bude trvalo 
udržateľný rozvoj i naďalej kľúčovou požiadavkou 
v rámci Európskej únie i mimo nej. S udržateľným 
rozvojom sa zvyčajne spájajú tri ciele: ochrana život-
ného prostredia, sociálna spravodlivosť a súdržnosť, 
hospodárska prosperita. Tieto tri ciele opätovne 
potvrdila aj Európska rada v júni 2006, keď prijala 
obnovenú stratégiu EÚ pre trvalo udržateľný roz-

voj. Na základe tohto EIB dolaďuje svoje techniky 
určovania, hodnotenia a monitorovania projektov  
s cieľom zabezpečiť, že pri posudzovaní pridanej hod-
noty projektu sa dostatočne a dôsledne zvažuje hľa-
disko udržateľnosti. Banka bude i naďalej pokračovať  
v budovaní svojich kapacít v oblasti trvalo udrža-
teľného rozvoja a oboznamovať verejnosť a zain-
teresované strany o podniknutých krokoch. V tejto 
súvislosti treba pripomenúť, že EIB práve prehodno-
cuje vyhlásenie ohľadom udržateľného rozvoja zve-
rejnené na svojej internetovej stránke. 

Správna rada EIB každý rok 
schvaľuje Operačný plán 
banky na ďalšie tri roky
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Činnosť skupiny EIB v roku 2006



Správa o činnosti 2006 1� Skupina EIB

Spoločné ciele a sektory 

Dominantnými sektormi úverovej činnosti banky 
v najchudobnejších regiónoch v roku 2006 boli 
doprava a telekomunikácie (4� %), energetika 
(14 %) a voda, kanalizácia a odpad (18 %).

V sektore dopravy poskytla EIB pôžičku v hodnote 
�20 mil. EUR na výstavbu úsekov diaľnice M�/M�5. 
Diaľnica je časťou transeurópskej siete a spája 
hlavné mesto Maďarska Budapešť s menej rozvi-
nutými regiónmi na východe krajiny. Ukončenie 
diaľnice má význam pre rozvoj východných oblastí 
v Maďarsku a ich integráciu do Európskej únie. Pre-
mávka sa od vstupu Maďarska do EÚ zvýšila a inves-
tície pomôžu zlepšiť bezpečnosť na cestách. 

V sektore priemyslu a služieb EIB poskytla 25 mil. 
EUR banke Hansapank. Ide o estónsku banku, ktorá 
financuje investície realizované podnikmi stred-
nej veľkosti – s počtom zamestnancov do � 000 –  
v pobaltských štátoch. Samotná Hansapank použije 
financie EIB v Estónsku, v Lotyšsku a Litve prostred-
níctvom svojich dcérskych bánk. Cieľom EIB je zlep-
šiť prístup podnikov k strednodobým až dlhodobým 
financiám. V pobaltských krajinách zostávajú ban-
kové pôžičky i naďalej dôležitým zdrojom finan-
covania firiem, pretože nový vlastný kapitál alebo 
vydávanie dlhopisov nie vždy býva východiskom. 

V Škótskej vysočine banka požičala 60 mil. GBP  
na investíciu do výstavby škôl a ich údržby. Projekt 
orgánu Highland Council Education Service, ktorý 
bol zriadený ako verejno-súkromné partnerstvo 
(VSP), zahŕňa desať škôl: tri stredné školy, päť nových 
základných škôl (vrátane školy s galským vyučova-

Vyrovnaný rozvoj v celej Európskej únii

Európska investičná banka bola vždy bankou pre regióny, podporované oblasti, ktoré takisto pri-
jímajú grantovú pomoc zo štrukturálnych fondov. V roku 2006 viac ako dve tretiny z   celkového 
objemu  úverov  EIB  smerovalo  do  najmenej  vyspelých  regiónov  Európskej  únie2.  Od  roku  2004 
dvanásť nových členských krajín výrazne prispelo k počtu a pomeru európskych občanov žijúcich  
v najmenej vyspelých častiach EÚ. Tieto časti Európy sú takisto stredobodom pozornosti európskej 
politiky súdržnosti, ako sa bude realizovať v programovom období rokov 2007-2013. 

V roku 2006 dosiahli celkové úvery v regiónoch EÚ-25 výšku 26,7 mld. EUR, čo je 67 % z celkovej úve-
rovej činnosti. Ak sa k tomu priráta 739 mil. EUR na projekty v Bulharsku a Rumunsku, celkové úvery 
poskytnuté v regiónoch EÚ-27 dosiahli sumu 27, 5 mld. EUR.
 

Regionálny rozvoj v EÚ  
Individuálne pôžičky v roku 2006: 20,2 mld. EUR
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2  Regióny s HDP na osobu menším ako 75 % 
priemeru EÚ a regióny so štrukturálnymi 
ťažkosťami.
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cím jazykom), jednu združenú základná a strednú 
školu a novú školu pre deti s osobitnými vyučovacími 
potrebami. Projekt vylepší vzdelávacie prostredie, 
pretože zároveň poskytne celoživotné vzdelávanie 
širšej komunite. Postupom času výrazne prispeje 
k hospodárskemu rastu a rozvoju regiónu. 

Mnohé projekty v regiónoch takisto podporujú iné 
prioritné ciele. V roku 2006 išlo 59 % z priamych 
úverov na podporu Lisabonskej agendy pre pod-
porované oblasti, 65 % na zlepšovanie životného 
prostredia a mestského prostredia a 7� % úverov 
išlo na siete TEN a hlavné európske siete vrátane 
energetických sietí. 

Bulharsko a Rumunsko

Bulharsko a Rumunsko vstúpili do Európskej únie 
1. januára 2007. EIB financuje projekty v týchto 
dvoch krajinách už od roku 1990. Ku koncu roku 
2006 dosiahol objem poskytnutých prostriedkov 
v Bulharsku celkovú výšku 1,� mld. EUR a v Rumun-
sku 4,9 mld. EUR. Úvery z EIB, pokrývajúce všetky 
kľúčové hospodárske sektory oboch krajín, podpo-
rovali investície potrebné na splnenie prístupových 
kritérií a vo všeobecnosti na uľahčenie budúcej 
integrácie do EÚ. 

Teraz, keď sú Bulharsko a Rumunsko členmi EÚ, 
môžu naplno využívať financovanie bankou. 
Rámce podpory uzatvorené v roku 2006 medzi EIB  
a oboma predmetnými krajinami, dávajú pred-
stavu o očakávanej úrovni činnosti v týchto dvoch 
nových členských štátoch. Zatiaľ čo financovanie  
sa bude odvíjať od konkrétnych návrhov projek-
tov, dohody naznačujú, že pôžičky EIB na inves-
tičné programy týchto krajín v období rokov  
2007-201� môžu predstavovať okolo 500-
700 mil. EUR ročne v Bulharsku a 1 mld. EUR ročne  
v Rumunsku. Spolupráca medzi týmito krajinami 
a EIB sa bude sústreďovať na spolufinancovanie  
s nástrojmi zo štrukturálnych fondov EÚ, na tri  
J-éčka (JASPERS, JEREMIE a JESSICA) a na pomoc 
vládam a súkromným partnerom pri štruktúrovaní  
a realizácii projektov verejno-súkromných part-
nerstiev.

Poskytovanie pôžičiek na účely 
štrukturálnych programov

Od roku 2001 podpísala banka množstvo rámco-
vých úverov podporujúcich operačné programy 
na roky 2000-2006, ktoré sú spolufinancované 
zo štrukturálnych fondov v členských štátoch. 
Rámcové úvery financujú viacprojektové operá-
cie, ktoré sú zvyčajne realizované verejným sekto-
rom a zaradené do investičného programu, často  
pre projekty v oblasti infraštruktúry. Cieľom tohto tzv. 
„štrukturálneho úverovania“ je podporiť systémy 
štrukturálnych fondov. Pôvodne sa tento prog-
ram uplatňoval v najchudobnejších regiónoch 
Španielska a Talianska, avšak programy štruktu-
rálneho úverovania sa momentálne uplatňujú aj 
v Nemecku, Českej republike, na Cypre, v Maďar-
sku, Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku a v Slovin-
sku a schválený objem dosiahol výšku viac než 
�,5 mld. EUR.

S iniciatívami JASPERS, JEREMIE a JESSICA dosiahne 
spolupráca medzi bankou a štrukturálnymi fondmi 
nové rozmery. 

Vyrovnaný rozvoj v celej Európskej únii

3 Pôvodne označované ako „globálne pôžičky“.

Regionálny rozvoj v EÚ
Prehľad pôžičiek podľa sektorov (v roku 2006)

(mil.)

Suma  Spolu %

Komunikácie 8 760 44

Energetika 2 857 14

Zdravotníctvo, vzdelávanie 2 4�6 12

Voda, kanalizácia,  
odpad 2 115 10

Rozvoj miest 1 446 7

Priemysel 1 4�8 7

Iné služby 1 169 6

Individuálne pôžičky spolu  20 220 100

Úverové linky� 6 500
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JASPERS:  
technická pomoc  
na prípravu projektov 

V roku 2006 Európska komisia spojila svoje sily 
s EIB a Európskou bankou pre obnovu a roz-
voj a vytvorili program JASPERS (Spoločná 
pomoc na podporu projektov v európskych 
regiónoch) v snahe zlepšiť prípravu projek-
tov navrhnutých na grantové financovanie 
zo štrukturálnych fondov EÚ a pomôcť člen-
ským štátom využívať granty Únie rýchlejšie a efektívnejšie. V období 2007-2013 sú pre regióny vyčle-
nené granty v celkovej výške 308 mld. EUR. 

Pomoc z programu JASPERS sa príjemcom poskytuje bezplatne. Program sa sústreďuje na prípravu 
vysokokvalitných projektov vo všetkých členských štátoch EÚ, na ktoré sa vzťahuje konvergenčný 
cieľ, no prednosť budú mať veľké projekty a projekty v dvanástich nových členských štátoch. Pro-
jektová príprava je dostupná pre infraštruktúrne projekty zamerané na zlepšenie dopravných sietí, 
environmentálne programy a investície do zlepšovania energetickej efektívnosti a využitia energie 
z obnoviteľných zdrojov. Program JASPERS pokrýva aj zlepšenie intermodálnych dopravných systémov  
a mestskej dopravy. 

Iniciatívu JASPERS realizuje skupina približne 20 odborníkov, ktorým pomáha ďalší podporný tím z Eu-
rópskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Očakáva sa, že s finančnou pomo-
cou od Komisie k tomuto tímu pribudne do leta 2007 ďalších 32 nových inžinierov a ekonómov. Tím 
pôsobí v ústredí EIB v Luxemburgu a v troch regionálnych kanceláriách vo Varšave, Viedni a Bukurešti. 
Na konci roku 2006 už bol zapojený do viac ako 100 investičných projektov a programov s celkovými 
investičnými nákladmi v hodnote 25 mld. EUR.

Jasnejší cieľ

V programovom období rokov 2007-201� sa v oblasti 
štrukturálnych a kohéznych fondov rozlišujú tri ciele: 
➾  konvergencia (zbližovanie): podporovať rast s cie-

ľom dosiahnuť konvergenciu najmenej rozvinutých 
regiónov Únie, 

➾  regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť: 
mimo konvergentných regiónov očakávať ekono-
mické zmeny posilňovaním konkurencieschopnosti 
a podporou pre vytváranie väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest,

➾  európska územná spolupráca: cezhraničná, trans-
národná a medziregionálna spolupráca pre ďalšie 
rozvíjanie integrácie EÚ. 

EIB víta regióny  
v Bruseli
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Vyrovnaný rozvoj v celej Európskej únii

V tejto obnovenej politike súdržnosti sa konvergen-
cii dostáva najsilnejšej podpory zo štrukturálnych 
a kohéznych fondov, zatiaľ čo cieľ regionálnej kon-
kurencieschopnosti a zamestnanosti sa vo veľkej 
miere odvíja od Lisabonskej stratégie. 

S cieľom zohľadniť nový rámec EÚ banka v roku 
2007 nahradí svoju tradičný cieľ „sociálnej a eko-
nomickej súdržnosti“ (v minulosti označovaný ako 
„regionálny rozvoj“) za cieľ   „konvergencie“. S výnim-
kou konvergenčných regiónov, cieľmi politiky EÚ 
podporovanými z EIB pritom zostáva: podpora ino-
vácií, ochrana životného prostredia, transeurópske 
siete, udržateľná, konkurencieschopná a bezpečná 
energia a podpora malých a stredných podnikov. 

Úverová činnosť EIB v oblasti konvergencie bude 
pokrývať vyčlenené konvergentné regióny, ako aj 
vyraďované a zaraďované regióny. Spolu to pred-
stavuje 11� regiónov v EÚ-27 so 190 miliónmi oby-
vateľov. Konvergencia, s predpokladaným 40% 
objemom z celkových ročných úverov v nasledu-
júcich rokoch, zostáva pre banku i naďalej hlav-
ným cieľom.
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Odvtedy poskytla EIB v rámci tejto iniciatívy úvery 
v hodnote 45,7 mld. EUR. V roku 2006 úverová 
činnosť v oblasti inovácií v EÚ dosiahla hodnotu 
10,4 mld. EUR. Ten istý objem bol poskytnutý aj 
v predchádzajúcom roku. Je preto pravdepodobné, 
že cieľ banky poskytnúť v priebehu aktuálneho 
desaťročia 50 mld. EUR v podpísaných pôžičkách, 
bude prekročený. 

Od roku 2000 sa okolo 70 % zo všetkých podporo-
vaných investícií sústreďuje do najchudobnejších 
oblastí EÚ. Inovačné projekty v najmenej vyspelých 
regiónoch dosiahli v roku 2006 výšku 5,6 mld. EUR, čo 
predstavovalo 59 % z úverov EIB na inovácie (v roku 
2005 to bolo 8,8 mld. EUR, 84 %). Financovanie ino-
vačných projektov v podporovaných regiónoch 
pomáha vyvažovať tendenciu sústreďovať investí-
cie do najbohatších regiónov presunom vedomostí 
do zaostávajúcich regiónov. EIB takto kombinuje 
Lisabonskú agendu s ďalšími z jej politických priorít, 
sociálnou súdržnosťou a konvergenciou. 

Tri široké sektory: 

V procese prípravy technologickej modernizácie 
a prispôsobovania ľudského kapitálu európskej eko-
nomike, ako sa predpokladá v Lisabonskej stratégii, 
sa iniciatíva Inovácia 2010 zameriava na tri oblasti 
investícií: 

➾  Výskum, vývoj a inovácie – investície súkromného 
a verejného sektora do výskumu, rozvoja centier 
excelentnosti a akademických výskumných stre-
dísk, ako aj do neskorších fáz investície (výrobky 
a procesy) v súkromnom sektore.

➾  Vzdelávanie a príprava – podpora univerzitného 
vzdelávania zlepšovaním prístupu k odbornej 
príprave, ako aj celoživotnému vzdelávaniu, integ-
rácia výskumu do projektov terciárneho vzdelania, 
zlepšovanie súvisiacej infraštruktúry IT, digitálna 
gramotnosť a e-learning. 

➾  Šírenie technológií a rozvoj informačných  
a komunikačných technológií – zahŕňa uvoľňo-
vanie pevných a mobilných širokopásmových 
sietí a prístupových technológií, vytváranie sietí 
vo viacerých sektoroch (zdravotníctvo, doprava) 
a rozvoj platforiem pre elektronické obchodo-
vanie.

Pri realizácii Lisabonskej stratégie zohráva významnú 
úlohu aj Európsky investičný fond (EIF), ktorý je 
dcérskou spoločnosťou EIB. EIF investuje do fondov 
rizikového kapitálu, ktoré poskytujú malým a stred-
ným podnikom kapitálové zdroje. V roku 2006 pod-
písal EIF dohody o poskytnutí rizikového kapitálu  
vo výške 688 mil. EUR, čím zvýšil celkový objem svo-
jich záväzkov ku koncu roku na �,8 mld. EUR investo-
vaných do 244 fondov. 

Výskum, vývoj a inovácie 

Výskum, vývoj a inovácie (RDI, research, develop-
ment and innovation) sa v posledných rokoch stali 
najdôležitejšími oblasťami činnosti banky. V roku 
2006 smerovalo do tejto sféry 6,7 mld. EUR, pri-
čom polovica týchto prostriedkov išla do investí-
cií v Nemecku. Približne 1,9 mld. EUR smerovalo 
do nemeckého automobilového priemyslu. Banka 
má veľký záujem o projekty v tejto oblasti, pretože 
nielenže pomáhajú rozvíjať špičkové technológie  

Podpora inovácií

V  Lisabonskej  stratégii  si  Európska  únia  v  roku  2000  vytýčila  strategický  cieľ  stať  sa  konkuren-
cieschopnou,  inovačnou a vedomostnou európskou ekonomikou, schopnou udržateľného rastu 
s väčším počtom nových a lepších pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou. V roku 2000 
spustila skupina EIB iniciatívu Inovácia 2010, ktorá má byť akýmsi úverovým oknom na financova-
nie investícií posilňujúcich Lisabonskú stratégiu. 
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v EÚ, ale častokrát podporujú aj iné ciele politiky 
EÚ, ako napríklad energetickú efektívnosť či znižo-
vanie emisií CO

2
. 

EIB financuje výskum, vývoj a inovácie ako v súkrom-
nom, tak aj vo verejnom sektore. V Poľsku naprí- 
klad banka poskytla prostredníctvom ministerstva 
financií úver v hodnote 500 mil. EUR na financova-
nie časti rozpočtových výdavkov roku 2006, ktorá 
je určená na kapitálové investície do vedeckej 
a technologickej infraštruktúry a vybavenia, stálych 
mzdových nákladov vedeckých pracovníkov Poľ-
skej akadémie vied, štátnych vedeckých univerzít, 
akreditovaných verejných univerzít, technických 
akadémií pri vysokých školách a podobných inšti-
túcií, ako aj na vedecké granty pre výskumných 
pracovníkov. Na rozdiel od všeobecného modelu 
v EÚ-25, v Poľsku vláda zostáva hlavným investorom 
do výskumu a vývoja, pričom výdavky v podnika-
teľskom sektore na výskum a vývoj, ako pomerná 
časť z celkových výdavkov na výskum a vývoj, 
za posledné roky poklesli. Zahraničné spoločnosti 
svoje výrobné závody síce umiestnili v Poľsku, no 
výskum a vývoj mal tendenciu zostávať v mater-
skej krajine v zahraničí. Pôžička od EIB má pomôcť 
krajine zvrátiť tento negatívny trend vo výdavkoch 
na výskum a vývoj a to stabilizovaním a postup-
ným navyšovaním verejných investícií na výskum 
a vývoj v snahe vylepšovať všeobecnú výskumnú 
infraštruktúru a tak podnecovať financovanie  
zo strany súkromného sektoru. 

V Španielsku banka financovala rozšírenie vedec-
kého parku Parc Cientific de Barcelona (PCB) v areáli 
Barcelonskej univerzity. Cieľom projektu je poskyt-
núť dodatočné zariadenia, vhodné pre biolekárske 
spoločnosti a výskumné ústavy pôsobiace v oblasti 
prírodných vied a biológie. Tento park je domovom 
pre mnohé vedecké skupiny z verejného i súkrom-
ného sektora a ponúka širokú škálu technologic-
kých zariadení. 

Takisto univerzity v mestách Mainz, Kaiserslautern, 
Tübingen a Freiburg, všetko popredné nemecké 
výskumné univerzity, dostali takmer 900 mil. EUR 

na investície do základného výskumu a moderných 
výskumných zariadení. 

Vzdelávanie a odborná príprava 

EIB poskytla viac ako 1,9 mld. EUR na celú škálu 
investícií do ľudského kapitálu, počnúc výstavbou 
a rekonštrukciou školských a univerzitných budov 
až po samotné programy prípravy. Na Univerzite 
v Benátkach banka napríklad financovala moderni-
záciu vyučovacích zariadení a to pôžičkou vo výške 
25 mil. EUR. Univerzita v Benátkach má dobré meno 
vo výučbe istých humanitných predmetov. Katedry 
ekonómie, cudzích jazykov, literatúry a filozofie sa 
považujú za najlepšie katedry v Taliansku. Projekt 
navyše prispeje aj k záchrane svetového dedičstva 
mesta Benátky, keďže sa zrenovuje a opraví množ-
stvo historických budov a častí. 

Na nemeckých univerzitách banka financovala 
základný výskum. V tej istej krajine banka uvoľnila 
úverovú linku pre KfW vo výške 200 mil. EUR. Pros-
triedky poslúžia na financovanie mikroúverovej zložky 
nemeckého vládneho programu odborného vzdeláva-
nia a podnikateľských schopností pre kvalifikovaných 
pracovníkov, ktorý realizuje KfW. Cieľom tohto prog-
ramu je, aby jeho účastníci získali vedomosti a zruč-
nosti, predovšetkým v oblasti riadenia, účtovníctva 
a práva, ako aj vyššie odborné kvalifikácie, aby si ako 
podnikatelia mohli zriadiť vlastné firmy alebo získať 
pozíciu s vyššou úrovňou zodpovednosti v sektore, 
v ktorom pôsobia. Tento program je súčasťou nemec-
kého vzdelávacieho systému, podporujúceho občanov 

Podpora inovácií
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v neakademickom celoživotnom vzdelávaní. Zohráva 
podstatnú úlohu pri vytváraní vysokokvalifikovanej 
pracovnej sily v celom reťazci výroby a služieb, pričom 
umožňuje pracovnú flexibilitu a postupné a kumula-
tívne inovácie. 

Sektor zdravotníctva, niekedy spájaný so vzdelávaním 
a odbornou prípravou, nepochybne zohráva dôležitú 
rolu v oblasti ľudského kapitálu. Z tohto dôvodu EIB 
financovala aj modernizáciu a renováciu nemocníc, 
ako napríklad nemocnice Arras Hospital v Pas-de-
Calais a nemocnice v Marseille a Nice vo Francúzsku, 
rotterdamskú univerzitnú nemocnicu v Holandsku či 
Royal London Hospital a Barts Hospital v Spojenom 
kráľovstve. 

Siete informačných a komunikačných 
technológií 

Investície do týchto sietí podporili pôžičky banky 
v hodnote viac ako 1,� mld. EUR. Tieto siete majú 
význam pre šírenie inovácií a zdieľanie údajov. 
Dôležitým prvkom je rozvíjanie širokopásmových 
prístupových sietí. Banka poskytla úver spoločnosti 
Telecom Italia v hodnote 160 mil. EUR na investova-
nie do širokopásmového prístupu vo Francúzsku. 
Projekt tvorí súčasť stratégie predkladateľa, ktorou je 
rozvíjať konkurenčné projekty na vybraných nových 
trhoch v Nemecku, Holandsku a Francúzsku. 

V Prahe banka financovala nové Centrum služieb 
informačných technológií pre Deutsche Post, ktoré 
integruje balíkové, expresné, poštové a logistické 
operácie firmy. Toto nové centrum vytvára spoločnú 
platformu IT pre skupinu Deutsche Post World Net. 
Služby spoločnosti sa do značnej miery odvíjajú  
od konkurenčného náskoku výkonnej spracovateľ-
skej technológie, pričom nárast efektívnosti sa dosa-
huje zavedením špičkových technológií. 

Súčasťou úverovej činnosti banky v oblasti infor-
mačných a komunikačných technológii sú aj  
audiovizuálne projekty. Podpora EIB sa zameriava  

na posilňovanie medzinárodnej konkuren-
cieschopnosti tohto odvetvia. Úvery smeru-
júce do audiovizuálneho sektoru sa zvyčajne 
sústreďujú na úvery s rozdelením rizika, ktoré 
sa dojednávajú s odbornými finančnými inšti-
túciami. V roku 2006 banka uvoľnila úver  
pre spoločnosť BBC Worldwide v hodnote 75 mil. 
EUR, určený na investície do nového audiovizuálneho 
obsahu siete BBC v období rokov 2006-2008. Nové 
relácie budú tvoriť predovšetkým dokumentárne, 
prírodovedné i zábavné programy.

Úverové produkty s rozdelením rizika

Sektor inovácií je špecifický v tom zmysle, že sa 
častokrát pohybuje na hrane nových technológií, 
kde načrtáva nové cesty. V dôsledku toho sa inves-
tície často nedajú podporovať štandardnými pôžič-
kami, ale si vyžadujú finančné produkty, v ktorých 
sa riziko delí.

EIB si uvedomuje túto skutočnosť, a preto vyvinula 
nástroj pre štruktúrované financovanie (SFF, Struc-
tured Financing Facility), ktorý umožňuje podporo-
vať prioritné projekty, ktoré nedosahujú ratingový 
stupeň investície, a predkladateľov, vyčlenením 
časti z voľných prostriedkov banky na zabezpeče-
nie vyššieho súvisiaceho úverového rizika. Nástroj 
nie je určený výlučne pre sektor inovácií, môže 
byť využitý aj v iných sektoroch. V roku 2006 Rada 
guvernérov schválila zvýšenie rezervy zo 750 mil. 
EUR na 1 250 mil. EUR a rozhodla aj o celkovom 
strope pre budúce kapitálové alokácie SFF v sume 
� 750 mil. EUR. 

Časť z SFF sa alokuje do nového programu s roz-
deleným rizikom, na ktorom participuje aj Európ-
ska komisia. Ide o finančný nástroj s rozdelením 
rizika (RSFF, Risk Sharing Finance Facility). Komisia 
prispieva na zabezpečenie úverového rizika čas-
ťou finančných prostriedkov, ktoré sú dostupné  
zo 7. rámcového programu pre výskum. Od roku 2007 
RSFF zlepší prístup súkromných spoločností a ve-

Podpora inovácií
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Podpora inovácií

rejných organizácií k dlhovému financovaniu, a to 
prostredníctvom doplnkových finančných produk-
tov, akými sú napríklad podmienené a podriadené 
pôžičky, mezanínové financie, deriváty a nepriame 
nástroje a nástroje na financovanie formou majetko-
vej účasti. Prostriedky s rozdeleným rizikom sa vyzna-
čujú intenzívnymi zdrojmi, pokiaľ ide o personál, ale 
vytvárajú pridanú hodnotu a sú schopné posunúť 
Lisabonskú stratégiu ďalej dopredu.

Kvantifikované výsledky

(v mld. EUR)

2006 2005 2000-2006

Výskum, vývoj a inovácie 6,7 6,2 2�,0

Vzdelávanie/odborná príprava 1,9 2,� 11,1

Informačné a komunikačné siete 1,� 1,9 9,9

Spolu i2i v EÚ  10,4 10,7 44,84

4 Zahŕňa 300 mil. EUR pre laboratóriá CERN vo Švajčiarsku.
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Priame pôžičky na environmentálne investičné pro-
jekty dosiahli v roku 2006 hodnotu 10,9 mld. EUR  
a predstavovali 24 % z celkovej úverovej činnosti. 
Environmentálne investície možno takisto financo-
vať prostredníctvom úverových liniek. Dexia Crediop  
v Taliansku získala úverovú linku v hodnote 50 mil. 
EUR, ktorá je určená výhradne na menšie environmen-
tálne investičné programy, zatiaľ čo nemecká Helaba 
(Landesbank Hessen-Thüringen) získala úverovú linku  
v hodnote 151 mil. EUR a BayernLB úverovú linku 

v hodnote �00 mil. EUR na financovanie menších pro-
jektov v oblasti inovácií, životného prostredia a zdra-
votnej starostlivosti.

Boj s klimatickými zmenami

Vzhľadom na známky tempa a závažnosti klimatických 
zmien, ktoré sa v roku 2006 ešte zintenzívnili, v envi-
ronmentálnej agende i naďalej dominuje otázka kli-
matických zmien. V nadväznosti na Kjótsky protokol, 
ktorý si kladie za cieľ znížiť do obdobia rokov 2008 
až 2012 emisie skleníkových plynov o 8 % v porov-
naní s hodnotami z roku 1990, sa vyvinulo osobitné 
úsilie poskytnutím čiastky 2,� mld. EUR na investície 
do energií z obnoviteľných zdrojov a do energetickej 
efektívnosti.

V Španielsku napríklad poskytla EIB pôžičku v hod-
note 70 mil. EUR na financovanie veľkej komerčnej 
slnečnej elektrárne, prvej svojho druhu v Európskej 
únii. Elektráreň sa nachádza v širšom údolí severne 

Udržateľnosť životného prostredia

Činnosti banky v oblasti udržateľnosti životného prostredia pokrývajú celú škálu environmen-
tálnych otázok, vrátane klimatických zmien, ochrany prírody a voľne žijúcich zvierat, zdravia, 
prírodných zdrojov a odpadového hospodárstva. Takisto sem spadá aj zlepšovanie kvality života 
v mestskom prostredí.

Životné prostredie a kvalita života

Individuálne pôžičky v roku 2006

(v mil. EUR)

Spolu

Klimatické zmeny 2 158,7

Životné prostredie a zdravie 2 ��4,5

Životné prostredie v mestách 4 058,1

Príroda, biodiverzita a prírodné  
zdroje 47�,8

Prírodné zdroje a odpadové hospodárstvo 624,4

Individuálne pôžičky celkom 9 650,0

Životné prostredie a kvalita života 
Individuálne pôžičky v 2002-2006:  
52,9 mld. EUR
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Udržateľnosť životného prostredia

od pohoria Sierra Nevada, asi 60 km od mesta Gra-
nada, čo je ideálna poloha práve z hľadiska vyso-
kých úrovní žiarenia. V elektrárni Andasol sa zároveň 
otestuje nový vysokoteplotný tepelný akumulátor 
v snahe predĺžiť dennú výrobu elektrickej energie 
na viac ako 12 hodín v zime a až na 20 hodín v lete. 
Generátory na solárnu energiu nahradia elektrárne 
na fosílne palivá, a tak pomôžu čeliť klimatickým 
zmenám. Predpokladá sa, že elektráreň bude mať aj 
demonštračný účinok a napomôže šíriť v EÚ využíva-
nie technológií novej generácie s využitím koncentrá-

cie solárnej energie. Pôžička poskytnutá zo strany EIB 
získala Cenu finančnej investície do projektu za naj-
lepšiu finančnú investíciu roka týkajúcu sa energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Medzičasom sa rozvíjal aj systém EÚ obchodovania 
s emisiami (ETS, Emissions Trading Scheme). V rámci 
tohto systému musí približne 12 000 priemyselných 
závodov v EÚ stanoviť stropy na emisie oxidu uhliči-
tého a môže predávať a kupovať emisné práva, a tak 
si splniť v tomto smere svoje právne záväzky. EIB je 

Stopa EIB

Na kvalitu života vplýva úverová činnosť EIB, ale aj samotná existencia banky: jej pobočky a ľudia, 
ktorí v nich pracujú. Toto je ekologická stopa banky. 

EIB neustále pracuje na zlepšovaní environmentálneho 
výkonu svojich budov a na udržiavaní svojich pobočiek. 
Hlavnými oblasťami činností je zlepšovanie energetic-
kej efektívnosti, zber a recyklácia odpadových tokov 
a postupné zavádzanie environmentálne zodpoved-
ného obstarávania ako súčasti integrovaného systému 
environmentálneho manažérstva.

Nová budova banky, ktorá je vo výstavbe neďaleko jej 
ústredia v Luxemburgu, poskytuje príležitosť ako už  
od samotného začiatku včleniť environmentálne 
otázky. Cieľom je minimalizovať negatívny vplyv  
na životné prostredie, spôsobený výstavbou a prevádz-
kou kancelárskej budovy, a podporovať riešenia, ktoré zaistia dobré podmienky pre jej obyvateľov. 
Vplyvy nových budov na životné prostredie sa brali úvahy už v počiatočnej fáze projektovania. Jednou 
z otázok bolo aj racionálne využívanie energie: zvolené technológie pomôžu v porovnaní so zvyčaj-
nými kancelárskymi budovami znížiť spotrebu energie o viac ako 50 %. 

Nová budova EIB, ktorá by mala byť dokončená začiatkom roka 2008, je prvým stavebným projektom 
na európskom kontinente, certifikovaným v súlade s metodikou hodnotenia životného prostredia 
Ústavu pre stavebný výskum (Building Research Establishment), ktorý projektu budovy udelil známku 
„veľmi dobrá“.
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aktívnym hráčom aj na rozvoji uhlíkového trhu. Založila 
a spoluriadi dva fondy obchodovania s uhlíkom – jeden 
s EBRD a jeden so Svetovou bankou – pričom oba fondy 
začali svoju činnosť na konci roku 2006.

Mnohostranný fond uhlíkových kreditov EBRD a EIB 
(MCCF, EBRD-EIB Multilateral Carbon Credit Fund) 
so záväzkom 165 mil. EUR pochádzajúcich zo šies-
tich členských štátov a šiestich energetických spo-

Udržateľnosť životného prostredia

Mestské prostredie a JESSICA

Ochrana mestského prostredia sa stala kľúčovým cieľom európskych činností. Tvorcovia politiky  
na európskej, regionálnej a miestnej úrovni si čoraz viac uvedomujú dôsledky lokalizovanej deprivácie 
a sociálnej exklúzie na kvalitu života a na hospodársku výkonnosť v mestských oblastiach. Úverová 
stratégia EIB odráža politiku EÚ a podporuje mestskú koncentráciu v snahe zabrániť živelnej zástavbe 
plôch, znižujúc tak dopyt po zástavbe vzácnych pozemkových zdrojov v odľahlých oblastiach. Konsoli-
dácia miest je takisto energeticky efektívnejšia, znižuje dopyt po využívaní osobnej dopravy a uľahčuje 
využívanie mestskej dopravy. EIB má takisto záujem o bohaté kultúrne a architektonické dedičstvo 
starších miest ako cenného zdroja oživenia mestských oblastí. V roku 2006 poskytla banka úvery  
vo výške 4,1 mld. EUR na obnovu miest a dopravu v Európskej únii. 

Čenstochová v severnom Sliezsku v Poľsku je mestečko strednej veľkosti s približne 250 000 obyvateľmi. 
Sídli tu aj Paulínsky kláštor na Jasnej Góre zo 14. storočia, ktorý je jedným z najnavštevovanejších kres-
ťanských pútnických miest. Každoročne sem prichádzajú viac ako 4 milióny turistov, čo kladie nepri-
merané požiadavky na mestskú infraštruktúru. Pre miestnu ekonomiku sú návštevníci veľmi dôležití. 
Banka preto v roku 2006 poskytla pôžičku vo výške 29 mil. EUR na zlepšenie mestskej infraštruktúry 
a komunálnych služieb. 

Mnohé európske mestá majú vypracované plány mestského rozvoja, pod ktoré spadajú štvrte so znám-
kami fyzického rozpadu a v ktorých si celková sociálna a ekonomická deprivácia vyžaduje osobitnú 
pozornosť. Napríklad vo Francúzsku sa banka v roku 2006 stala partnerom národného programu 

mestskej a sociálnej obnovy v objeme 
500 mil. EUR v snahe podporiť investova-
nie zo strany miestnych úradov do 200 cit-
livých mestských oblastí v celej krajine. 

Investovanie do udržateľnej mestskej 
verejnej dopravy ide ruka v ruke s ob-
novou miest a pozitívne prispieva k ži-
votnému prostrediu v mestách, keďže 
podporuje využívanie iných dopravných 
prostriedkov než osobných vozidiel. V Ru-
munsku banka napríklad poskytla úver  
vo výške 63 mil. EUR na rozšírenie a moder-
nizáciu metra v Bukurešti. Pôžička dopĺňa 
pôvodné pôžičky na ten istý účel v sume 
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215 mil. EUR. Vo Valencii v Španielsku banka financovala výmenu zastaranej prímestskej železnice, 
na ktorej sa prevádzkovali staré dieselové vlaky, za nové linky metra premávajúce na tej istej trase, 
avšak s vyššou kapacitou a obslužným intervalom. 

Rok 2006 bol rokom prípravy iniciatívy JESSICA (Spoločnej európskej podpory udržateľných investícií 
v mestských oblastiach). Ide o novú politickú iniciatívu Európskej komisie podporovanú EIB, ktorá má 
slúžiť na obnovu miest v oblastiach, pre ktoré sú v rozpočtovom období rokov 2007-2013 dostupné 
štrukturálne fondy EÚ (Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond). Prispievať budú 
takisto Rozvojová banka Rady Európy a zapojiť sa môžu aj iné medzinárodné finančné inštitúcie spolu 
s komerčnými bankami a súkromným sektorom. 

Cieľom programu JESSICA je dať dodatočný podnet na obnovu miest využitím nových finančných 
produktov. Zabezpečuje využívanie predbežných platieb zo štrukturálnych fondov na investovanie 
do zdrojov na obnovu miest prostredníctvom recyklovateľných a návratných finančných mechaniz-
mov, predovšetkým vlastného kapitálu, záruk alebo podriadených pôžičiek. Zhodnotené financie sa 
môžu opätovne investovať do mestských projektov, takisto vo forme dotácií. Spoločnou črtou zdro-
jov na rozvoj miest je komerčný prístup, pretože sa očakáva prinajmenšom vrátenie investície, ako aj 
skutočnosť, že tieto zdroje sa musia investovať do projektov vytvárajúcich výnos a to v rámci dobre 
definovaných integrovaných plánov na obnovu a rozvoj miest. Členské štáty môžu dezignovať EIB 
za správcu fondu. V takomto prípade sa spolufinancovanie s úvermi od EIB stáva ľahším a odborné 
znalosti a skúsenosti banky v oblasti obnovy miest budú priamo k dispozícii. 

Výhody programu JESSICA sú v tom, že iniciatíva bude: 

➾   získavať dodatočné úverové zdroje pre VSP a iné projekty určené pre rozvoj miest v regiónoch, 
➾   prispievať finančnými a manažérskymi špecializovanými znalosťami odborných inštitúcií, ako 

napríklad EIB alebo Rozvojovej banky Rady Európy,
➾   vytvárať silnejšie stimuly pre úspešnejšiu implementáciu zo strany príjemcov, a to kombinovaním 

grantov s pôžičkami a inými finančnými nástrojmi,
➾   zabezpečovať dlhodobú udržateľnosť prostredníctvom revolvingového charakteru príspevkov 

z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Sociálneho fondu do fondov špecializujúcich sa  
na investície do obnovy miest. 



Správa o činnosti 200626Skupina EIB

Udržateľnosť životného prostredia

ločností, by mal výrazne prispieť k tvorbe uhlíkových 
kreditov v krajinách od strednej Európy až po strednú 
Áziu. Tento región sa vyznačuje obrovským potenciá-
lom na efektívne zníženie emisií skleníkových plynov 
prostredníctvom zlepšenia energetickej efektívnosti 
a EIB a EBRD sú v tomto smere pripravené financovať. 
Vedľajším produktom takejto investície sú obchodo-
vateľné uhlíkové kredity a vstupom do fondu MCCF 
môžu krajiny – ktoré musia byť akcionármi EBRD 
a EIB – a firmy nakupovať uhlíkové kredity vytvorené 
na základe projektov financovaných v tomto regióne 
ktoroukoľvek z inštitúcií. V tom istom duchu Svetová 
banka a EIB zriadili Uhlíkový fond pre Európu (CFE, 
Carbon Fund for Europe), ako prostriedok pre členské 
štáty a spoločnosti EÚ na získanie uhlíkových kredi-
tov a ako miesto obchodovania s uhlíkovými kreditmi  
pre projekty, ktoré pripravuje a financuje Svetová 
banka alebo EIB. Fond CFE bol spustený s počiatočnou 
tranžou v hodnote 50 mil. EUR.

Jednou z výhod, prečo sa EIB, EBRD a Svetová banka 
angažujú v oblasti uhlíkových kreditov, je priamy prí-
stup k ich vlastným portfóliám projektov, z ktorých 
mnohé majú potenciál vytvárať kredity. Všetky tieto 
tri inštitúcie využívajú dobré vzťahy s hostiteľskou 
krajinou a jej projektovými celkami, ktoré sa vytvorili 
v priebehu rokov činností na podporu základných pro-
jektov. Na podporu týchto iniciatív môže EIB ponúknuť 
technickú pomoc financovanú z osobitne zriadeného 
nástroja technickej pomoci pre problematiku kli-
matických zmien (CCTAF, Climate Change Technical 
Assistance Facility), ktorý poskytuje grantové finan-
cie pre rozvoj investičných projektov vytvárajúcich 
uhlíkové kredity. Tento program začal naplno svoju 
činnosť v roku 2006.

Vodohospodárske projekty 

Riadenie vodných zdrojov je ústredným článkom envi-
ronmentálnej, regionálnej a rozvojovej politiky EÚ. 
Za posledných desať rokov bolo hlavným investič-
ným stimulom v EÚ sprísňovanie environmentálnych 
noriem, a to predovšetkým smerníc EÚ o odvádzaní 

a čistení mestských odpadových vôd, kvalite pitnej 
vody a vody na kúpanie. V budúcnosti bude hlavným 
riadiacim mechanizmom Rámcová smernica o vodách, 
ktorá podporuje riadenie udržateľných zdrojov pros-
tredníctvom plánov pre integrované riadenie riek. 
Cieľom je dosiahnuť dobrý ekologický stav všetkých 
vodných plôch v EÚ do roku 2015. 

Väčšina financovaných projektov zahŕňa modernizáciu 
a rozširovanie už existujúcich sietí na rozvod, odvod 
a čistenie vody ako súčasť rozsiahlych vnútroštátnych, 
regionálnych a komunálnych investičných programov. 
Takto v roku 2006 získala vodárenská spoločnosť Águas 
de Portugal 420 mil. EUR určených na investície do re-
gionálnych verejných koncesií na hromadné dodávky 
vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v celom 
Portugalsku. Z investície bude mať úžitok okolo päť 
miliónov obyvateľov Portugalska, čo je asi polovica 
portugalskej populácie. Hlavným zámerom je znížiť 
riziko pre verejné zdravie, a to konkrétne zlepšením 
kvality vodných zdrojov v regiónoch, ako napríklad 
spodných vôd, riek a pobrežných vôd, a zároveň znížiť 
cenu dodávky pitnej vody a zlepšiť rekreačný poten-
ciál povrchových vôd.

Iba environmentálne zdravé projekty

EIB ako európska inštitúcia prijíma zodpovednosť  
za to, že všetky projekty, ktoré v Európe financuje, sú 
v súlade s environmentálnymi politikami EÚ, jej zása-
dami a normami. V členských a kandidátskych kraji-
nách EIB preveruje dodržiavanie príslušnej legislatívy 
EÚ, ako i vnútroštátnej environmentálnej legislatívy, 
a to predovšetkým smernice EÚ o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie a smerníc EÚ súvisiacich 
s priemyselným znečistením, vodou a odpadovým 
hospodárstvom, znečistením ovzdušia a pôdy, ochrany 
a bezpečnosti pri práci a ochrany prírody. 

Mimo Európy banka takisto presadzuje najvyššie 
možné normy, pričom berie do úvahy nevyhnutné 
lokálne podmienky. V niektorých prípadoch môžu 
finančné alebo riadiace dôvody sťažovať úplné uplat-
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ňovanie európskych environmentálnych noriem, treba 
sa však na ne zamerať v neskoršom štádiu.

Banka túto politiku verejne vyhlásila pri príležitosti 
uvedenia Európskych zásad pre životné prostredie 
(EPE, European Principles for the Environment) v roku 
2006. Zásady EPE, podporujúc prístup EÚ k environ-
mentálnym otázkam, predstavujú verejné potvrdenie 
silného angažovania sa EIB v oblasti environmentál-
neho riadenia. EPE prijali aj ďalšie štyri multilaterálne 
finančné inštitúcie: Rozvojová banka Rady Európy, 
EBRD, Severská investičná banka (NIB) a Severská 
finančná korporácia pre životné prostredie. Zásady 
EPE, ktoré silno podporuje Európska komisia, teda 
umožňujú lepšiu harmonizáciu environmentálneho 
prístupu inštitúcií, pričom poskytujú konzistentný a vi-
diteľný mechanizmus pre spoluprácu s predkladateľmi 
projektov pri riešení environmentálnych otázok. 

Sociálne posudzovanie 

EIB tradične narába so širokou definíciou termínu 
„prostredie“, aby doňho zahrnula množstvo súvisia-
cich spoločenských otázok. Týmto otázkam sa v roku 
2006 venovala pozornosť systematicky, keďže sociálne 
posudzovanie sa ukazuje byť kľúčovou oblasťou 
záujmu, a to najmä pri projektoch realizovaných mimo 
Európskej únie. 

Pri zmierňovaní spoločenských obáv banka nadväzuje 
na existujúcu dobrú prax vyvinutú medzinárodnými 
finančnými inštitúciami pri uskutočňovaní sociálneho 
posúdenia v rozvojových krajinách. Jej prístup spočíva 
vo vymedzení možných nepriaznivých spoločenských 
dosahov a s tým súvisiacimi kompenzačnými opatre-
niami a zmierňovaním. Analýza investície zvyčajne 
zahŕňa skúmanie akýchkoľvek výrazných vplyvov  
na rozloženie príjmu a pravdepodobný dosah na zmier-
ňovanie chudoby. Takisto zahrňuje hodnotenie pracov-
ných noriem, ochrany a bezpečnosti pri práci, otázky 
súvisiace s presídlením, dosahy na pôvodné obyva-
teľstvo a kultúrne dedičstvo. Skúma sa účasť zaintere-
sovaných strán a konzultácie s nimi, ako aj iné otázky 

riadenia a správy. Takýmto spôsobom je možné získať 
úplnú predstavu o sociálnych možnostiach, ktoré pro-
jekty financované EIB môžu priniesť miestnym komuni-
tám a širším spoločenstvám, do ktorých sú zasadené.

Od roku 2006 sa EIB a jej činnosť na podporu udrža-
teľnosti životného prostredia podrobnejšie uvádza 
vo výročnej správe o zodpovednosti banky, ktorá sa 
dá získať na vyžiadanie. 
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Vo vytváraní vnútorného trhu a posilňovaní ekono-
mickej a sociálnej súdržnosti je rozvoj transeuróp-
skych sietí (TEN) kľúčovým prvkom. EIB je hlavným 
dlhodobým poskytovateľom úverov v EÚ pre oblasť 
infraštruktúry a financovanie transeurópskych sietí 
v dopravnej infraštruktúre je jednou z ústredných 
činností banky.

Siete TEN sa stali prioritným cieľom banky v roku 199� 
a banka ich odvtedy podporila pôžičkami v celkovej 
výške 77 mld. EUR. Siete TEN, spolu s výskumom, 
vývojom a inováciami, sú jadrom Európskej akcie  
pre rast z roku 200�. Ako súčasť tejto iniciatívy, 
zameranej na posilnenie dlhodobého rastového 
potenciálu Európy, bolo stanovených �0 prioritných 
dopravných projektov, z ktorých banka v súčasnosti 
podporuje 21. Banka sa takisto zaviazala, že v období 
rokov 2004-201� poskytne pre tento sektor úvery 
v hodnote 75 mld. EUR. 

TEN v roku 2006 

V roku 2006 predstavovali  f inancie banky  
pre dopravné siete TEN v EÚ-25 hodnotu 7,� mld. EUR. 
Z tejto sumy išlo �,2 mld. EUR (4� %) do cestných pro-
jektov, 2,8 mld. EUR (�8 %) do železničnej dopravy, 
ktorá je v sektore dopravy prioritnou oblasťou EÚ 
a EIB, a zvyšok bol smerovaný do prístavov a letísk.

V prijímaní úverov z banky na transeurópske siete 
boli dominantnými krajinami Španielsko a Portu-
galsko. Úvery pre tieto krajiny dosiahli v roku 2006 
výšku �,171 mld. EUR, z toho 2,9 mld. EUR bolo uvoľ-
nených v samotnom Španielsku, pričom 1,1 mld. EUR 
bolo vyčlenených na prioritné transeurópske siete. 
V Španielsku sa podporila výstavba vysokorýchlost-
ných železničných liniek na trati Madrid-Barcelona-
Figueres a Cordoba-Malaga a v Portugalsku zas trať 
Linha do Norte. V baskickom regióne banka financo-
vala zlepšenie diaľničnej infraštruktúry. 

V Poľsku banka poskytla úver vo výške �00 mil. EUR  
na výstavbu a rekonštrukciu úsekov troch diaľnic 

5  Táto časť sa zaoberá transeurópskymi 
sieťami v dopravnom sektore. Siete TEN 
v energetickom sektore sa uvádzajú  
v časti „Udržateľná, konkurencieschopná 
a bezpečná energia“, ktorá sa v roku 2006 
stala samotným cieľom politiky EIB.

Sektory energetiky a dopravy sa často označujú ako tepny modernej priemyselnej spoločnosti a ich 
efektívne fungovanie je nevyhnutné pre zdravie a vitalitu Európy. Energetika a doprava sú navzá-
jom od seba závislé, keďže doprava si vyžaduje energiu, a dodávky energie zasa vo veľkej miere 
závisia od dopravného prepojenia5.

Transeurópske siete 
2002-2006: 36 mld. EUR
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v západnej časti krajiny s cieľom zlepšiť spojenie a prí-
stupnosť k iným členským štátom: úsek na diaľnici A1 
spájajúci Katovice a ich predmestia s českou hrani-
cou, úsek diaľnice A4 spájajúci Katovice s nemeckou 
hranicou a úsek diaľnice A6 v blízkosti mesta Štetín, 
ktorý zabezpečuje prepojenie na nemeckú hranicu 
a ďalej do Berlína. 

Vo Francúzsku sa banka zapojila do viacerých inves-
tícií týkajúcich sa vysokorýchlostných železničných 
tratí: TGV Atlantique, TGV Nord Europe, TGV Médi-
terranée a TGV Est. V roku 2006 banka podporila 
výstavbu prvej fázy východnej vetvy novej vyso-
korýchlostnej železničnej trate LGV Rýn-Rhôna 
medzi mestom Dijon a nemeckou hranicou. Nová 
trať vypĺňa medzeru v prioritnom železničnom 
projekte TEN, ktorý skvalitní železničné spojenie 
na osi Lyon/Ženeva-Duisburg-Antwerpy/Rotterdam. 
Postupne s realizáciou prvej fázy projektu a zlepšo-
vaním prístupnosti k regiónu využívajúcemu pomoc  
zo štrukturálnych fondov príde pozitívny dosah  
aj na regionálny rozvoj. Zaujímavou črtou pôžičky je 
to, že jej objem 150 mil. EUR bol uvoľnený až na ob-
dobie 50 rokov. Táto skutočnosť zároveň vypovedá 
o pridanej finančnej hodnote EIB.

V roku 2006 boli takisto financované letiská, kon-
trolné strediská vzdušnej premávky a prístavy, ktoré 

sú súčasťou transeurópskych sietí. Prostriedky boli 
poskytnuté Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku 
a Grécku, a to v celkovej výške 1,� mld. EUR. 

Až 7�8 mil. EUR išlo do projektov pozdĺž hlav-
ných dopravných trás v susedných krajinách. Banka 
poskytla úver v hodnote 210 mil. EUR na výstavbu 
konečného úseku diaľnice Rijeka-Záhreb v Chorvát-
sku, pozdĺž paneurópskeho koridoru od maďarskej 
hranice cez Chorvátsko ku slovinskej hranici. Úver 
v sume 112 mil. EUR išiel do Nórska na výstavbu štvor-
prúdového úseku diaľnice E-18, ktorý je pokračova-
ním nordického trojuholníka, prioritného projektu 
TEN-T spájajúceho Nórsko, Švédsko, Fínsko a Dánsko 
vzájomne a so zvyškom Európskej únie. 

Financovanie a odborné znalosti 

V hodnotení ex-post úverovej činnosti EIB pre TEN6, 
ktoré uskutočnil nezávislý útvar banky Hodnote-
nie operácií a ktoré bolo uverejnené v roku 2006, sa 
konštatovalo, že najsilnejšia stránka banky spočíva 
v jej úlohe poskytovať požadované, častokrát obje-
movo veľké, finančné zdroje podľa potrieb žiadateľa  
a za výhodných podmienok a sadzieb. Hodnotenie 
však uvádzalo aj jeden dôležitý nefinančný prínos. 
EIB disponuje skúsenosťami a profesionálnymi zna-
losťami a jej včasné angažovanie sa do štruktúrovania 
projektov môže prispieť ku skorej dohode o podni-
kovej, projektovej a finančnej štruktúre.

EIB zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní súkrom-
ných investícií do sietí TEN a už od konca osem-
desiatych rokov sa zapája do verejno-súkromných 
partnerstiev, kedy sa v Spojenom kráľovstve vytvo-
rili prvé VSP. Je jedným z najväčších poskytovateľov 
financií pre VSP s úverovým portfóliom s viac ako 100 
VSP v celkovej sume približne 20 mld. EUR. Na žia-
dosť rakúskych úradov EIB participovala v roku 2006 
na prvom projekte typu VSP pre rakúsku diaľnicu 
(tiež ide o projekt TEN). Banka uvoľnila �50 mil. EUR  
na naplánovanie, výstavbu a prevádzku južného 
úseku diaľnice A5 na severovýchod od Viedne, 

6  „Hodnotenie cezhraničných projektov 
TEN“ je dostupné na internetovej stránke 
EIB www.eib.org
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TEN: dopravné siete pre Európu

severnej diaľnice a úsekov viedenského severného 
rýchlostného obchvatu a viedenského vonkajšieho 
rýchlostného okruhu. Investícia poslúži na zlepšenie 
prioritnej siete Gdaňsk-Katovice-Žilina/Brno-Viedeň. 
Projekt sa udeľuje ako koncesia na báze poplatkov 
za dostupnosť a platieb tieňového mýta na obdobie 
�� rokov. Účasť EIB na tomto vzorovom projekte VSP 
výrazne zlepšila podmienky pre dlžníka, čo takisto 
bude znamenať nižšie náklady pre verejný sektor. 

V starostlivosti o úverové riziko, ktoré obnášajú 
niektoré dopravné siete TEN, môže EIB využiť svoj 

nástroj pre štruktúrované financovanie, ktorý jej 
umožňuje poskytnúť úver na projekty, ktoré nedosa-
hujú ratingový stupeň investície. Od roku 2007 bude 
zavedený aj nástroj záruk na pôžičky pre dopravné 
siete TEN, financovaný z rezerv SFF a rozpočtových 
prostriedkov EÚ pre pohotovostné úvery, s cieľom 
pokryť riziko vyplývajúce z výpadkov v dopravných 
výnosoch v počiatočnom štádiu. Okrem toho sa 
predpokladá, že odborná pomoc poskytovaná pros-
tredníctvom programu JASPERS7 bude mať výrazný 
vplyv na rozvoj a realizáciu dopravných transeuróp-
skych sietí.

7  Časť „Vyrovnaný rozvoj v celej Európ-
skej únii“.
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Úverové linky: ako sa EIB dostáva k MSP 
 

EIB vo vzťahu k malým a stredným podnikom fun-
guje tak, že sprostredkovateľským bankám posky-
tuje zaujímavé finančné prostriedky, ktoré potom 
môžu použiť na financovanie investícií MSP. Tieto 
úverové linky sú rozhodujúcim finančným nástro-
jom pre EIB, sprostredkovateľov a prijímajúce MSP. 
Finančná obratnosť EIB a odborné poznatky spro-
stredkovateľských a finančných inštitúcií o miest-
nom trhu spájajú svoje jednotlivé silné stránky  
a zlepšujú prístup malých podnikov k financiám. 
Bez úverových liniek sprostredkovateľom by banka 
mohla financovať iba veľké projekty. Objem čerpaný 
zo strany MSP sa značne líši, avšak maximálna výška 
dostupná v rámci úverovej linky na jednu investíciu 
je 12,5 mil. EUR.

V roku 2006 bolo v EÚ podpísaných 107 nových úve-
rových liniek EIB cez 118 sprostredkovateľov. Celkovo 
sa odhaduje, že v roku 2006 využilo financie EIB až 
�0 000 MSP. V celej Európskej únii sa otvorilo 75 úve-
rových liniek pre MSP v celkovej výške 6 mld. EUR. 

Tak ako v prípade priamych pôžičiek EIB, tak aj finan-
covanie cez úverové linky môže mať pákový efekt 
a prinášať iné zdroje financovania. Úverová linka 
v sume takmer 100 mil. EUR, ktorú v roku 2006 dostala 
Société Régionale d’Investissement de Bruxelles, regio-
nálna investičná spoločnosť pre región Bruselu, bola 
osobitne štruktúrovaná na tento účel. Finančné pros-
triedky EIB pôjdu na spolufinancovanie MSP a budú 
určené na podporu investícií v oblasti priemyslu a slu-
žieb vrátane investícií do energií, ochrany životného 
prostredia, vzdelávania a zdravotníctva. Výber inves-
tícií MSP sa bude odvíjať od návrhov predložených 

spoločnosti skupinou etablovaných komerčných 
bánk, ktoré budú projekty spolufinancovať zo svojich 
vlastných fondov na báze rozdelenia rizika. 

Prístup SME k financiám sa takisto zvyšuje aj pomo-
cou diverzifikácie sprostredkovateľských bánk. Čím 
väčší je počet sprostredkovateľských bánk využíva-
júcich financie EIB na akomkoľvek trhu, tým väčšia 
je konkurencia u klientov z radov MSP a tým lepšie 
podmienky pre MSP. Napríklad v Českej republike sa 
Komerční banka stala novou sprostredkovateľskou 
bankou. Komerční banka je jednou z najväčších čes-
kých komerčných bánk a dokonale pozná miestny 
trh, predovšetkým vďaka svojej silnej sieti pobočiek. 
S úverovou linkou v hodnote �7,5 mil. EUR od EIB 
v roku 2006 sa stala desiatou sprostredkovateľskou 
bankou v Českej republike. 

Úverové linky EIB môžu takisto smerovať ku špecific-
kým, dobre vymedzeným segmentom MSP. V roku 
2006 bola napríklad v Nemecku otvorená s Deutsche 
Bank prvá jednoúčelová úverová linka pre investíciu 
strednej veľkosti na výskum, vývoj a inovácie. Suma 
100 mil. EUR z prostriedkov EIB pôjde do investí-
cií na výskum, vývoj a inovácie (náklady na projekt 
sú 25 mil. EUR, pričom polovica bude financovaná 
z prostriedkov EIB), ktoré realizujú väčšie MSP, ako aj 
iné súkromné spoločnosti alebo verejno-súkromné 
subjekty, ako napríklad výskumné konzorciá. 

Úverová linka Deutsche Bank sa zameriava na rozsa-
hovo vyššie investície MSP, pokiaľ ide o objem. Iné 
úverové linky sa zameriavajú na rozsahovo menšie 
investície, t. j. investície podniknuté malými a veľmi 
malými spoločnosťami s menej ako desiatimi zamest-
nancami. Napríklad v Poľsku poskytla banka 50 mil. 
EUR spoločnosti Raiffeisen Leasing Polska na finan-

Podpora malých a stredných podnikov (MSP) 

EIB a Európsky investičný fond spájajú svoje odborné znalosti a skúsenosti na podporu malých 
a stredných podnikov v Európskej únii. Ich finančné nástroje zhodne zaručujú, že skupina EIB je 
schopná financovať čo najširšiu škálu investícií MSP. Novootvorené úverové linky EIB, investície 
EIF do rizikového kapitálu a záruky pre MSP dosiahli v roku 2006 spoločne hodnotu 8,6 mld. EUR, 
pričom podporu od EIB alebo EIF získalo až okolo 209 000 malých a stredných podnikov.
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Podpora malých a stredných podnikov (MSP)

covanie investícií v rozpätí od 10 000 do 250 000 EUR. 
Prostriedky sa využijú na financovanie projektov v ob-
lasti priemyslu, a to najmä na nákup dopravného vyba-
venia, ako aj v oblasti služieb alebo cestovného ruchu. 
Daná finančná operácia je inovatívne štruktúrovaná 
ako nákup cenných papierov na základe aktív, ktoré 
sú zabezpečené nárokmi z lízingových zmlúv uzatvo-
rených poprednou poľskou lízingovou spoločnosťou 
Raiffeisen Leasing Polska a členom skupiny Raiffeisen 
International Group. Takáto štruktúra umožňuje EIB, 
aby bola zaangažovaná do financovania MSP aj inými 
prostriedkami ako úverovými linkami. Európsky inves-
tičný fond je do celej operácie zapojený ako garant. 

EIF

Európsky investičný fond je jediným orgánom Európ-
skej únie, ktorý sa osobitne zameriava na financova-
nie MSP. Väčšinovým akcionárom fondu je EIB, ktorá 
vlastní 61,2 % akcií, spolu s Európskou komisiou (�0 % 
akcií) a finančnými inštitúciami v 16 krajinách (ktoré 
vlastnia zvyšných 8,8 % akcií). Činnosť EIF sa sústre-
ďuje na rizikový kapitál, záruky a súvisiace produkty. 
V roku 2006 EIF podporil 18� 000 MSP, z toho až tak-
mer dve tretiny boli mikropodniky s menej ako desia-
timi zamestnancami.

JEREMIE

V roku 2006 sa zrodil program JEREMIE, Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky, 
ďalší nástroj pre MSP, ktorý obohacuje škálu finančných produktov skupiny EIB. 

JEREMIE je spoločná iniciatíva Európskej komisie/skupiny EIB, ktorej cieľom je poskytnúť členským štá-
tom EÚ možnosť využiť časť svojich alokácií zo štrukturálnych fondov v rozpočtovom období 2007-
2013 na vytvorenie revolvingového fondu, spravovaného sprostredkovateľom, a tak zlepšiť prístup 
malých podnikov k financiám, vrátane financií na začatie podnikateľskej činnosti a poskytnutie mik-
roúveru v oblastiach regionálneho rozvoja prostredníctvom na mieru pripraveného balíka finančných 
produktov. V EIF bol pre program JEREMIE vytvorený špeciálny tím. Títo odborníci v spolupráci s or-
gánmi v členských štátoch v súčasnosti - až do konca roku 2007 - posudzujú pridanú hodnotu, ktorú 
program JEREMIE môže priniesť v každom jednom prípade. V roku 2006 boli podpísané memorandá 
o porozumení so Slovenskou republikou, Gréckom, Rumunskom a Portugalskom, pričom s mnohými 
ďalšími členskými štátmi prebiehajú rokovania v pokročilej fáze. 

Program JEREMIE predstavuje inovatívne východiská pre financovanie MSP, zahŕňajúce výrazné pôso-
benie štrukturálnych fondov a zriadenie revolvingového mechanizmu prostredníctvom holdingového 
fondu. Vytvára nové možnosti a predstavuje odklon od pôvodného prístupu financovania zo štruktu-
rálnych fondov jedine na báze grantového financovania.
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EIF funguje ako fond fondov, ktorý investuje do rizi-
kového kapitálu, predovšetkým do fondov špičko-
vých technológií v počiatočnej fáze, na podporu 
MSP. Takisto ponúka záruky pre MSP a mikroúverové 
záruky finančným inštitúciám. Podobne ako EIB pod-
poruje malé a stredné podniky, aj podpora zo strany 
EIF prebieha prostredníctvom finančných spros-
tredkovateľov, pričom náprotivkami fondu sú fondy 
rizikového kapitálu a banky. EIF využíva buď svoje 
finančné prostriedky, ktoré ku koncu roka 2006 pred-
stavovali hodnotu 694 mil. EUR, alebo prostriedky, 
ktoré mu zverili jeho akcionári alebo tretie strany.

V roku 2006 podpísal EIF záväzky v rizikovom kapitáli 
v hodnote 688 mil. EUR8, pričom na konci roku pred-
stavovali celkové záväzky v rizikovom kapitáli hod-
notu �,8 mld. EUR. S investíciami do 244 fondov je 
EIF lídrom v oblasti európskeho rizikového kapitálu. 
Nie je tomu tak len vďaka škále a rozsahu investícií, 
ale takisto aj vďaka jeho katalytickej úlohe. Tým, že 
EIF zaujíma minoritnú pozíciu a financiám v skutoč-
nosti udeľuje „značku kvality“, fond  podporuje vznik 
záväzkov zo strany mnohých investorov, obzvlášť  
zo súkromného. V roku 2006 pokračoval fond v úsilí 
rozšíriť svoju investičnú stratégiu nad rámec fondov  
v počiatočnej fáze pridružením fondov aj v strednej 
a neskoršej fáze, ako aj investíciami do prenosu tech-
nológií v snahe zjednodušiť komercializáciu výskumu. 
V roku 2006 sa okrem toho uskutočnil aj prvý príklad 
investície EIF do čistého ekofondu, fondu environ-
mentálnych technológií, zriadeného pomocou zdro-
jov z Európskej komisie. 

Záručné operácie EIF predstavovali v roku 2006 hod-
notu 2 mld. EUR a celkové záručné portfólio dosiahlo 
na konci roku hodnotu 11,1 mld. EUR a zahŕňalo 
188 transakcií. Vo svojej činnosti záruk pre MSP 
ponúka EIF dve hlavné produktové línie: poisťovanie 
úverov a znižovanie úverového rizika (sekuritizácia).

Poisťovanie úverov EIF zahŕňa krytie zárukami alebo 
protizárukami vo vzťahu k portfóliu protistrany obsa-
hujúcemu pôžičky pre SME, mikroúvery alebo lízingy, 
kde fond preberá až 50 % z úverového rizika na každú 
jednu pôžičku alebo lízing v portfóliu. Zámerom je 

poskytnúť protistrane kapitálovú úľavu a tak vytvoriť 
priestor na rozšírenie ďalších pôžičiek pre MSP. Pro-
tistranami môžu byť banky, lízingové spoločnosti, 
záručné inštitúcie alebo všeobecné investičné fondy. 
Časť z tejto činnosti EIF sa realizuje s financiami z Eu-
rópskej komisie v rámci mandátu a časť z vlastných 
prostriedkov EIF. 

EIF takisto podporuje sekuritizáciu pôžičiek a lízin-
gov MSP zhromaždených finančnými inštitúciami 
s cieľom ich predaja na kapitálových trhoch. V roku 
2006 bolo uzatvorených približne 20 nových operácií  
na zníženie úverového rizika, medzi nimi aj prvá  
sekuritizácia na báze viacerých krajín a viacerých 
pôvodcov (pod pojmom pôvodca sa chápe banka,  
ktorá zhromažďuje aktíva MSP) zahŕňajúca KfW  
a Raiffeisenbank v Českej republike a Raiffeisenbank 
Polska v Poľsku. Časť týchto aktív mimochodom zakú-
pila EIB (pozri financovanie činnosti spoločnosti Raif-
feisen Leasing Polska v oblasti SME a mikroúverov 
zo strany banky v prvej časti vyššie). EIF zabezpečuje 
pridanú hodnotu tým, že využíva rating AAA v snahe 
podporiť záruky pre MSP a sekuritizačné transakcie.

Podpora malých a stredných podnikov (MSP)

8  Činnosti EIF sa hodnotia samostatne 
a nie sú zahrnuté do údajov o úveroch 
poskytnutých EIB.
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9   Časť „Udržateľnosť životného prostre-
dia“.

Energetické otázky v agende Európy výrazne nedomi-
novali až do ropnej krízy v 70. rokoch a jej dôsledkov. 
Tromi kľúčovými otázkami pre EIB a EÚ sú udržateľ-
nosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok. 
Udržateľnosť súvisí s využívaním konečných surovín 
z neobnoviteľných zdrojov a kumulatívnym dosahom 
na prírodné prostredie, a to predovšetkým pôsobe-
ním emisií CO

2
. Konkurencieschopnosť je kľúčovým 

hľadiskom hospodárskeho rozvoja Európskej únie, 
keďže energetika zohráva ústrednú úlohu vo všetkých 
sektoroch hospodárstva. Bezpečnosť napokon odráža 
vyššiu závislosť Európy od externých dodávok, ktorá sa 
znásobuje prítomnosťou mnohých rizikových faktorov 
na medzinárodnej úrovni.

V úverovej činnosti EIB v energetickom sektore bolo 
zvolených päť oblastí: energia z obnoviteľných zdro-
jov, energetická efektívnosť, výskum, vývoj a inovácie 
v energetickom sektore, bezpečnosť a diverzifikácia 
domácich dodávok (vrátane transeurópskych ener-
getických sietí), bezpečnosť zahraničných dodávok 
a hospodársky rozvoj. Od roku 2007 by objem úverov 
spojených s energetikou v rámci EÚ aj mimo nej mal 
predstavovať približne 4 mld. EUR ročne. Z tejto cel-
kovej sumy by 600-800 mil. EUR malo ísť na projekty 
týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov, zatiaľ čo 
polovica úverov banky určených na novovytvorenú 
výrobu elektrickej energie by sa mala týkať technológií 
využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

Energia z obnoviteľných zdrojov 

Pôžičky na projekty týkajúce sa energie z obnoviteľ-
ných zdrojov dosiahli v roku 2006 výšku 524 mil. EUR 

(cieľ na rok 2007 je minimálne 600-800 mil. EUR), čo 
predstavuje �1 % z úverov banky určených na výrobu 
elektrickej energie. V päťročnom období od roku 
2002 do 2006 dosiahli pôžičky celkovú výšku 2,2 mld. 
EUR, alebo v priemere �5 % z úverov poskytnutých 
na výrobu elektriny. 

V Španielsku poskytla banka v roku 2006 úver v sume 
450 mil. EUR koncernu Iberdrola, svetovému líd-
rovi na trhu s veternou energiou. Doteraz najväčšia 
pôžička zo strany EIB v oblasti energie z obnoviteľ-
ných zdrojov je určená na rozvoj �1 veterných fariem 
a dvoch malých vodných elektrární. 

V posledných rokoch pohltila veterná energia naj-
väčšiu časť financií určených na energiu z obnovi-
teľných zdrojov, čím sa pokračuje v investičných 
trendoch. Cieľom však je diverzifikovať portfólio EIB 
týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov, upred-
nostňujúc menej používané obnoviteľné zdroje, 
ako napríklad slnečnú energiu a predovšetkým bio-
palivá, a nové obnoviteľné technológie s dobrým 
ekonomickým výhľadom z dlhodobého hľadiska. 
Pôžička banky v hodnote 70 mil. EUR pre španielsku 
elektráreň Andasol9, prvú veľkú komerčnú slnečnú 
elektráreň v Európskej únii, naznačuje cestu, ktorou 
sa treba uberať. 
 

Energetická efektívnosť

EIB chce sústrediť pozornosť na problematiku ener-
getickej efektívnosti vo všetkých oblastiach hos-
podárskej činnosti (v priemysle, doprave, bývaní, 
službách atď.). V roku 2006 banka poskytla úvery 

Udržateľná, konkurencieschopná  
a bezpečná energia

Keďže  EIB  je  aktívnym  zástancom  obnovenia  pozornosti  voči  problematike  dodávok  energií  
v Európe, v roku 2006 sa rozhodla zjednotiť rôznorodé prúdy svojej činnosti v energetickom sektore 
a dať im štatút prioritnej politiky. Udržateľná, konkurencieschopná a bezpečná energia je odteraz 
jednou zo šiestich kľúčových cieľov politiky banky v EÚ. 
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v sume �17 mil. EUR na investície do energetickej  
efektívnosti v Európskej únii. Prioritou banky je  
združená výroba tepla a elektrickej energie a koge-
nerácia, ako aj siete diaľkového vykurovania. Veľké 
investície do úspory energií sa javia ako možné 
a žiaduce, predovšetkým v krajinách, ktoré vstú-
pili do Únie v roku 2004, a v nových členských kra-
jinách Rumunsku a Bulharsku, ako aj v susedných 
krajinách. 
 

V Taliansku banka uvoľnila úver pre IRIDE, úrad 
pre elektrickú energiu a plyn, na zlepšenie výrobnej 
kapacity elektrickej energie a inštalovanie diaľkových 
elektronických meracích zariadení v elektrickej dis-
tribučnej sieti v Turíne. Zámerom tejto investície je 
zlepšiť energetickú efektivitu a racionálne využívanie 
energie s cieľom pokryť domáci dopyt po elektrine, 
a to spôsobom, ktorý by bol cenovo priaznivý a neza-
ťažoval životné prostredie. Staršie tepelné technoló-
gie využívajúce vykurovacie oleje budú nahradené 
čistejšími, energeticky efektívnejšími modernými 
plynovými technológiami s kombinovaným cyklom 
na výrobu elektrickej a tepelnej kapacity pre diaľ-
kové vykurovanie. Inštalácia digitálnych meračov 
stimuluje kontrolu na strane spotreby a lepšie ria-
denie zaťažovania systému, čo prispieva k úspore  
a racionálnejšiemu využitiu energie. 

Výskum, vývoj a inovácie v oblasti 
energetiky 

Financovanie investícií na výskum, vývoj a inovácie 
v energetickom sektore je dôležitou časťou pod-
pory banky pre inovácie10 . Ako dobré príklady môžu 
poslúžiť pôžičky v Nemecku na veľký investičný prog-
ram v oblastiach bezpečnosti a znižovania emisií 
a na vývoj osobného vozidla na vodíkový pohon.  
V kontexte výskumu, vývoja a inovácií v oblasti ener-
getiky banka podrobne sleduje činnosti realizované 
na európskych technologických platformách, ako 
napríklad činnosti týkajúce sa vodíka a palivových 
článkov, fotoelektrických článkov a tepelnej ener-
gie Slnka.

Transeurópske energetické siete 

Projekty transeurópskej energetiky sa vyznačujú 
dlhými prípravnými a realizačnými fázami a ročná 
miera investovania – a financovania – nutne kolíše. 
Úvery EIB do energetických sietí TEN dosiahli v roku 
2006 celkovú hodnotu �21 mil. EUR, čo je relatívne 
malý objem v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 
Pôžičky smerovali do projektov týkajúcich sa plynu 
a elektrickej energie v Írsku, Spojenom kráľovstve 
a Grécku. 

Jedným z dvoch projektov financovaných 
v Grécku je prioritná energetická sieť TEN a týka sa  
výstavby a prevádzky prenosového plynovodu 
dĺžky 85 km, ktorý prepája grécky a turecký plyno-
vodný systém medzi mestami Komotini v Grécku  
a grécko-tureckou hranicou. Cieľom je, aby Grécko 
bolo schopné dovážať plyn zo zdrojov v kaspickej 
oblasti a na Blízkom východe cez Turecko, čím sa 
uspokojí narastajúci dopyt a zlepší sa bezpečnosť 
dodávok. Plynovod však takisto poskytuje kapa-
citu pre možný budúci tranzit na širší európsky trh 
cez plánované plynovodné spojenie do Talianska  
a na Balkán. 

Bezpečnosť zahraničných dodávok  
a hospodársky rozvoj

Mimo Európskej únie EIB podporuje cieľ EÚ vytvo-
riť so susednými aj partnerskými krajinami celo-
európske energetické spoločenstvo. Podporuje aj 
investície, ktoré prispievajú k bezpečnosti dodávok 
energie do Únie. Banka taktiež vytvára zásobník 
projektov venovaných klimatickým zmenám a pris-
pieva k zlepšeniu prístupu obyvateľov, a to najmä  
v najchudobnejších segmentoch, k moderným zdro-
jom energie.  

V roku 2006 poskytla EIB úvery do energetických 
investícií mimo EÚ v hodnote okolo 1 mld. EUR, 
z toho 594 mil. EUR išlo do oblasti Stredomoria. 

Udržateľná, konkurencieschopná a bezpečná energia

10  Časť „Podpora inovácií“.
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11  Časť „Susedia na juhu a východe“.

Stredomorské partnerské krajiny11  čelia značnému 
energetickému obmedzeniu, ktoré sa v nasledu-
júcich rokoch ešte zvýši, pretože dopyt po elek-
trine sa neustále rozširuje. V súčasnosti až okolo 
16 miliónov ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých 
oblastiach stredomorského regiónu nemá prístup 
k elektrickej energii. 

Európsko-stredomorské partnerstvo má v oblasti 
energetiky rovnaké ciele ako samotná EÚ: zaiste-
nie bezpečných dodávok energie, konkurencie-
schopný energetický priemysel a zdokonalená 
energetická efektívnosť, a to pri udržaní environ-
mentálne zdravých podmienok. Pokiaľ ide o podporu 
týchto cieľov, úverová činnosť EIB v rámci programu 
FEMIP sa sústreďuje na výstavbu a zlepšovanie 
národnej a regionálnej energetickej infraštruktúry  
a na zlepšovanie integrácie európsko-stredomor-
ských energetických trhov, čím prispieva k bez-
pečnosti dodávok pre všetky predmetné krajiny.  
Od roku 2002 sa v programe FEMIP podpísalo 20 pôži- 
čiek na energetické projekty v stredomorských  
partnerských krajinách, čo predstavovalo 2,8 mld. 
EUR alebo 42 % z celkového objemu úverov FEMIP.

Investície v oblasti energetiky zohrávali významnú 
úlohu aj v afrických, karibských a tichomorských 
krajinách a v roku 2006 predstavovali 185 mil. EUR 
z pôžičiek EIB. V Kamerune banka financovala popri-
vatizačný investičný program spoločnosti AES Sonel 
v tepelných a vodných elektrárňach a zdokonalila 
prenos a distribúciu energie. V Ghane podporila 
výstavbu plynovodu na prenos zemného plynu  
z Nigérie do Ghany, Toga a Beninu, a prietočná 
vodná elektráreň v Mali pomôže zlepšiť dodávky 
elektriny v samotnej krajine, ako i v Mauretánii  
a Senegale. Banka financovala výstavbu veternej 
farmy na Barbadose v karibskej oblasti a vodnej 
elektrárne na Fidži v Tichomorí. Značná časť pro-
jektov venovaných energii z obnoviteľných zdrojov, 
ktoré banka v posledných rokoch financovala, bola 
lokalizovaná mimo EÚ.

V rámci nového prioritného cieľa zameraného 
na energiu sa venuje mimoriadna pozornosť pro-

jektom mimo Únie, ktoré prispievajú k bezpečnosti 
dodávok do EÚ, ako napríklad výstavbe potrubných 
sietí a terminálov na zemný plyn slúžiacich na prí-
vod energie do Európy.
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Bulharsko

Úvery poskytnuté Bulharsku zo strany EIB v rokoch 
vedúcich k vstupu do EÚ pokrývali všetky kľúčové 
sektory krajiny, počínajúc základnou infraštruktú-
rou až po výrobu a služby vrátane podpory pre malé  
a stredné podniky a obce prostredníctvom miestnych 
finančných inštitúcií. V roku 2006 EIB odsúhlasila  
dve úverové linky, každú za �0 mil. EUR, pre HVB  
Bank Biochim a pre DSK Bank na financova-

nie menších investícií podnikov a miestnych  
o rg á n ov.  Ce l k ové  ú ve r y  p o s k y t n u té  E I B  
pre Bulharsko v predvstupovom období dosiahli 
výšku 467 mil. EUR.

EIB podpísala s Bulharskom v roku 2006 Memoran-
dum o porozumení, v ktorom sa stanovuje rámec 
podpory  pre úvery banky vo výške približne 500-
700 mil. EUR ročne na obdobie rokov 2007-201� 
pre investičné priority bulharskej vlády. Spolupráca 
sa bude zameriavať na skvalitnenie a modernizáciu 
základnej infraštruktúry krajiny v sektore dopravy 
a životného prostredia (spoločne s grantmi z EÚ  
a iných zdrojov), poskytovanie technickej podpory 
a sprostredkovanie odborných znalostí z vybraných 
projektov Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov 
EÚ určených v národnom akčnom programe inicia-
tívy JASPERS, a pomoc bulharskej vláde pri uplatňo-
vaní národného programu VSP.

Rumunsko

Úvery poskytnuté EIB v Rumunsku v roku 2006 
dosiahli výšku 679 mil. EUR. Sektor dopravy hrá 
už tradične dôležitú úlohu, a pôžičky v roku 2006 
boli poskytnuté na prebiehajúci program obnovy 
ciest a modernizácie metra v Bukurešti. Podpora 
EIB pre malé a stredné obchodné investície a komu-
nálne projekty je prioritou, pričom banka sa zame-
riava aj na projekty v sektore vodohospodárstva.  
Na výstavbu novej čističky odpadových vôd  
v Bukurešti bol poskytnutý úver vo výške 25 mil. EUR. 
Na obnovu kanalizácie v obciach išlo 41,5 mil. EUR 
a 29,5 mil. EUR išlo na skvalitnenie služieb dodávok  
pitnej vody v obciach. Tento projekt je súčasťou  

EIB a Bulharsko podpisujú 
dňa 5. októbra 2006 
zmluvu o spolupráci

Krajiny rozšírenia
Pôžičky poskytnuté v roku 2006

(mil.)

Spolu

Turecko 1 827

Rumunsko 679

Chorvátsko 270

Bulharsko 60

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko 10

Západný Balkán 40�

Krajiny rozšírenia 3 248

Príprava rozšírenia Európskej únie

Zo všetkých krajín, v ktorých EIB pôsobí mimo Európskej únie, sú najbližšie pristupujúce krajiny  
a kandidátske krajiny, ako aj krajiny západného Balkánu, ktoré možno vnímať v ďalšom slede ako 
potenciálne kandidátske krajiny. Bulharsko a Rumunsko boli v roku 2006 ešte len pristupujúce kra-
jiny, ale do Európskej únie vstúpili 1. januára 2007.
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Fórum EIB 2006: 
Juhovýchodná Európa -  
región v pohybe

Každoročné fórum EIB predstavuje platformu pre diskusie a konzultá-
cie na aktuálne témy medzi predstaviteľmi banky, odborníkmi a par-
tnermi na vysokej úrovni z politickej, akademickej a podnikateľskej 
sféry. V októbri 2006 sa v Aténach na pozvanie EIB zhromaždilo 600-
členné publikum s cieľom preskúmať možnosti posilnenia politickej 
a ekonomickej integrácie v juhovýchodnej Európe, aby sa podporila 
stabilita a rast, demokracia a prosperita.

Účastníci fóra diskutovali o tom, akými podnetmi by Európska únia 
mohla prispieť k tomuto procesu, ako aj o úlohe politických lídrov 
a podnikateľských komunít v danom regióne, ktorí by mohli uľahčiť 
a podnecovať cestu k dosiahnutiu regionálnej spolupráce a európ-
skej integrácie. Keďže obchod a efektívne infraštrukturálne siete sú 
kľúčom k hospodárskej dynamike regiónu, prednášajúci zdôrazňo-
vali úlohu verejného a súkromného sektora pri podpore infraštruk-
turálnych projektov, podpore cezhraničných investícií a pri rozvoji 
služieb vrátane prístupu verejného sektora a súkromných podnika-
teľov k financovaniu (podrobné informácie o rokovaniach sa uvá-
dzajú v Informačnom magazíne EIB č. 125 alebo na internetovej 
stránke banky).

Po fórach venovaných trvalo udržateľnému životnému prostrediu 
(Dublin 200�), investíciám v nových členských štátoch (Varšava 2004), 
Lisabonskej stratégii (Helsinki 2005) a po aténskom fóre venovanom 
juhovýchodnej Európe v roku 2006 sa ďalšie fórum EIB bude konať  
v septembri 2007 v Slovinsku a bude sa zameriavať na problematiku 
investovania v oblasti energetiky a na riešenie klimatických zmien. 
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programu rozvoja infraštruktúry v malých a stred-
ných mestách (SAMTID, Small and Medium-sized 
Towns Infrastructure Development Programme). 
Program SAMTID podnecuje menšie obce v rámci 
jednej župy zoskupiť sa do združení a prevádzkou 
a riadením poveriť regionálne prevádzkové spoloč-
nosti. Vďaka projektu sa skvalitnia služby dodávok 
vody, dôjde k úspore nákladov a zníženiu únikov 
výmenou sieťových potrubí a starých čerpadiel 
a nainštalovaním meračov spotreby vody. Úver  
od EIB je spojený s grantmi z programu PHARE 
Európskej únie.

Pri príležitosti aténskeho fóra EIB z októbra 2006 
(v rámčeku) banka podpísala rámcovú zmluvu 
s Rumunskompodobného znenia, aké má zmluva 
s Bulharskom. Ročná výška poskytnutých úverov by 
mohla v nasledujúcich rokoch dosiahnuť 1 mld. EUR 
a súčasťou úlohy banky bude zabezpečiť, aby sa pro-
jekty financovali a realizovali efektívne a hospodárne. 
Očakáva sa, že prebiehajúce štrukturálne reformy 
a silnejšia prítomnosť vďaka miestnej pobočke EIB 
a pobočke programu JASPERS, ktorá sa otvorí začiat-
kom roka 2007, posilnia spoluprácu ešte viac. Takisto 
sa očakáva rast financovania investícií v súkromnom 
sektore bankou, akcelerovaný makroekonomickou 
stabilitou a neustálym silným prílevom priamych 
zahraničných investícií.

Chorvátsko a Turecko sú krajiny, s ktorými prebie-
hajú rokovania o pristúpení do EÚ, pričom Bývalá 
juhoslovanská republika Macedónsko je kandidát-
ska krajina, pretože rokovania s ňou sa ešte nezačali.  
Na obdobie rokov 2007-201� prijala EIB pre tieto 
krajiny a západobalkánske krajiny (Albánsko, Bosnu 
a Hercegovinu, Čiernu Horu, Srbsko a Kosovo) pred-
vstupový mandát od EÚ na poskytnutie úveru  
vo výške 8,7 mld. EUR. EIB zváži aj doplnenie sumy 
úveru dostupného v rámci mandátu o úvery poskyt-
nuté na vlastné riziko banky.

Chorvátsko

Na podporu ponuky členstva Chorvátska v EÚ 
úvery zo strany EIB podporujú projekty, ktoré kra-
jine pomôžu splniť prístupové kritériá a rýchlo sa 
včleniť do Európskej únie. Úvery poskytnuté EIB 
v Chorvátsku od roku 2001 už prevýšili čiastku 900 
mil. EUR. Úvery sa tradične zameriavajú na výstavbu 
a obnovu infraštruktúry krajiny, a to najmä doprav-
nej siete. To platilo aj v roku 2006, keď EIB zapožičala 
rekordných 270 mil. EUR na dopravnú infraštruktúru 
vrátane výstavby konečného úseku rýchlostnej cesty 
Rijeka-Záhreb, ktorý predstavoval chýbajúci článok 
celoeurópskeho koridoru od maďarskej hranice cez 
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Chorvátsko po slovinskú hranicu. V nasledujúcich 
rokoch banka plánuje rozšíriť úvery poskytované 
Chorvátsku aj na sektor životného prostredia a ľud-
ského kapitálu v úzkej spolupráci s Komisiou a ná-
strojom EÚ pre predvstupovú pomoc.

Turecko

Rok 2006 bol dôležitým rokom pôsobenia EIB 
v Turecku. Na pozadí rastúcich investícií v krajine, 
ktoré urýchlili začiatok prístupových rokovaní s EÚ, 
dosiahli úvery poskytnuté Turecku zo strany EIB 
v roku 2006 výšku 1,8 mld. EUR, čo je približne o 50 % 
viac ako v predchádzajúcom roku. EIB je partnerom 
domácich aj zahraničných investorov a prostredníc-
tvom spolupráce so širokou sieťou miestnych bánk 
podporuje prekvitajúci sektor MSP. Takisto podpo-
ruje veľké priemyselné investície poskytnutím úveru 
vo výške 175 mil. EUR pre spoločnosť Turk Otomo-
bil Fabrikasi na vývoj a výrobu komerčných vozi-
diel pre európsky trh spolu s automobilkami PSA 
Peugeot Citroën a Fiat.

Pevné obchodné väzby a efektívna infraštruktúra 
vrátane dopravných koridorov budú podporovať 
prosperitu krajiny a jej smerovanie k členstvu v EÚ. 
V tomto duchu bol veľký podiel úverov poskytnu-
tých bankou venovaný investíciám do komunikácií, 
ako napríklad výstavbe vysokorýchlostnej želez-
ničnej trate medzi Istanbulom a Ankarou, obnove 
a rozšíreniu strojového parku Tureckých aerolínií 
a investícii do mobilnej telefonickej siete spoločnosti 
Vodafone Turkey.

Dôležitou oblasťou činnosti banky je aj zlepšenie 
mestského dopravného systému v Istanbule. V roku 
2006 bol poskytnutý úver 400 mil. EUR na nákup 
vozňov, ktoré sa budú používať na železničnej trati 
spájajúcej európsku časť mesta s predmestím Gedze 
na ázijskej strane tunelom popod úžinu Bospor. Výs-
tavbe samotného tunela už pomohol aj predchádza-
júci úver vo výške 650 mil. EUR. Banka financovala aj 
kúpu dvoch rýchlostných trajektov v sume 50 mil. EUR,  

premávajúcich v úžine Bospor, z ktorých každý má 
kapacitu 1 200 cestujúcich a 200 vozidiel. 

Ako krajina, s ktorou prebiehajú rokovania o pristú-
pení, bude Turecko dostávať rozpočtové príspevky 
EÚ poskytnuté novým nástrojom predvstupovej 
pomoci (IPA) na obdobie rokov 2007-201�. EIB úzko 
spolupracuje s Európskou komisiou a tureckými 
úradmi na definovaní budúcich prioritných investí-
cií v súlade s národnými rozvojovými plánmi a priori-
tami EÚ. Banka v blízkej budúcnosti plánuje otvorenie 
zastúpenia v Ankare a Istanbule.

Západný Balkán

Aj v krajinách západného Balkánu napomáhajú finan-
čné operácie EIB procesu integrácie do Európskej 
únie. Všeobecnejšie povedané, podpora Európskej 
únie a EIB pomáha presadzovať politickú a ekono-
mickú reformu a podnecuje k sociálnemu zmieru v re-
gióne. Úspech tohto procesu je prvoradým záujmom 
daných krajín aj Európskej únie ako celku. V roku 
2006 poskytla EIB úvery v celkovej výške 412,5 mil. 
EUR na projekty v oblasti západného Balkánu, čo 
predstavuje najvyššiu sumu poskytnutú jednému 
regiónu v danom roku. Celkové úvery poskytnuté 
od roku 1995 sa ku koncu roka 2006 rovnali sume 
2,1 mld. EUR.

EIB i naďalej diverzifikovala poskytované úvery 
do relatívne nových sektorov, ako napríklad zdra-
votníctva a školstva. V Albánsku banka zapožičala 
12,5 mil. EUR na školskú reformu, pričom v Srbsku 
sa pôžička v sume 80 mil. EUR použila na moderni-
záciu kliník. Banka okrem toho rozšírila poskytova-
nie úverov aj na projekty zamerané na skvalitnenie 
životného prostredia a kvalitu života v tomto regi-
óne, napríklad prostredníctvom 5 mil. EUR zapožiča-
ných na zmodernizovanie vodovodnej a kanalizačnej 
infraštruktúry v obciach v Čiernej Hore.

Modernizácia infraštrukturálnych sietí s dôrazom  
na posilnenie regionálnej integrácie a odstránenie 
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problematických miest v cestných, železničných 
a energetických systémoch zostala i naďalej v centre 
záujmu úverov poskytnutých EIB pre západný Bal-
kán. V roku 2006 banka financovala obnovu cestných 
komunikácií v Republike srbskej v Bosne a Hercego-
vine, opravy ciest a mostov v Srbsku a Čiernej Hore, 
výstavbu nového trajektového terminálu pre osobnú 
dopravu v prístave Durrës v Albánsku a obnovu úse-
kov srbskej železničnej siete, ktoré urgentne vyža-
dovali opravu a odstránenie nepriechodných miest 
systému, čo predstavuje obzvlášť dôležitý projekt, 
keďže dané úseky ležia v prioritnom celoeurópskom 
koridore. Súčasťou tohto projektu bolo aj zakúpenie 
vozňov pre srbské železnice, financované Európskou 
bankou pre obnovu a rozvoj.

Úverové linky pre miestne banky na podporu inves-
tícií MSP a malých obecných programov dosahovali 
v roku 2006 výšku 145 mil. EUR.

EIB spolufinancuje veľké projekty v regióne spolu 
s medzinárodnými finančnými inštitúciami, a to 
najmä s EBRD, Svetovou bankou a Rozvojovou ban-
kou Rady Európy, ako aj s bilaterálnymi darcami. 
Banka takisto úzko spolupracuje s Európskou komi-
siou a Európskou agentúrou pre obnovu na príprave 
a spolufinancovaní projektov s rozpočtovými prís-
pevkami EÚ poskytovanými cez nový nástroj pred-
vstupovej pomoci (IPA).

Príprava rozšírenia Európskej únie
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Nástroj FEMIP pre Stredomorie

Nástroj FEMIP (nástroj pre európsko-stredomorské 
investície a partnerstvo), ako súčasť Barcelonského 
procesu a v súčasnosti aj v rámci európskej susedskej 
politiky, presadzuje hospodársky rozvoj a sociálnu 
modernizáciu stredomorských partnerských krajín 
a podporuje lepšiu regionálnu integráciu, a to najmä 
v začiatkoch postupného vytvárania zóny voľného 
obchodu s EÚ do roku 2010. V rámci programu FEMIP 
banka využíva široké spektrum nástrojov určených 
na pomoc hospodárskemu rozvoju stredomorských 
partnerských krajín. EIB sa stala hlavným finančným 
partnerom regiónu Stredomoria, keďže v rokoch 2002 
až 2006 poskytla financie v objeme viac než 11 mld. EUR, 
z čoho 1,4 mld. EUR bolo poskytnutých v roku 2006.

Aktivity programu FEMIP sa sústredia na podporu 
súkromného sektora a na vytváranie prostredia priaz-
nivého pre investovanie, a to najmä financovaním, 
ktoré umožňuje rozvoj infraštruktúry pre hospodársky 
rozvoj. V rámci programu FEMIP sa okrem toho usku-
točňuje politika lepšieho dialógu so všetkými stra-
nami zapojenými v euro-stredomorskom partnerstve 
a to na inštitucionálnej úrovni, ako aj s predstaviteľmi 
súkromného sektora a občianskej spoločnosti.

Podpora súkromnému sektoru v roku 2006

V Egypte napríklad EIB poskytla úver vo výške 200 mil. 
EUR pre závod svetovej triedy na výrobu metanolu. 
Projekt zahŕňa naprojektovanie, výstavbu a prevádzku 
závodu, ktorý bude ročne vyrábať okolo 1,� miliónov 

Hnacou silou aktivít EIB v krajinách hraničiacich s Európou na juhu a na východe je európska sused-
ská politika. Význam týchto krajín pre EÚ vidieť v rozhodnutí Rady z roku 2006 poskytnúť EIB nový 
mandát na financovanie vo výške 12,4 mld. EUR pre susedné krajiny EÚ na obdobie rokov 2007-
2013, čo  je najväčší mandát udelený doposiaľ mimo Únie, čím sa účinne zdvojnásobuje činnosť 
EIB v stredomorských partnerských krajinách (bez Turecka) a možné financovanie vo východných 
susedských krajinách sa zvyšuje šesťnásobne.

ton určených najmä na export. S rozvíjajúcim sa domá-
cim dopytom sa metanol bude predávať aj pre egypt-
ský priemysel. Po objavení významných rezerv 
zemného plynu v Egypte v deväťdesiatych rokoch 
si egyptská vláda stanovila strategický cieľ podporo-
vať využívanie tohto prírodného zdroja ako pohon-
nej hmoty na domácom trhu, východiskovej suroviny  
v petrochemickom priemysle, aj ako vývoznej  
komodity.

V ústredí aktivít v rámci nástroja FEMIP pre súkromný 
sektor boli úverové linky vo výške 165 mil. EUR poskyt-
nuté finančným sprostredkovateľom a investova-
nie do rizikového kapitálu vo fondoch pôsobiacich 
v stredomorských partnerských krajinách. Úverové 
linky poskytnuté sprostredkovateľským bankám slúžia  
na ďalšie postúpenie malým a stredným podnikom, 
ktoré v Stredomorí, ako napokon všade inde, tvoria 
dôležitý pilier hospodárstva. Po obnovení svojej čin-

Stredomorské krajiny
Pôžičky poskytnuté v roku 2006

(mil.)

Zdroje

Spolu Vlastné Rozpočtové

Egypt 550 550 -

Maroko 290 280 10

Izrael 275 275 -

Tunisko 154 154 -

Sýria 45 45 -

Regionálne 40 - 40

Stredomorské krajiny 1 354 1 304 50

Susedia na juhu a na východe
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nosti v Izraeli po desiatich rokoch 
neprítomnosti teda EIB poskytla 
banke Hapoalim úver vo výške  
75 mil. EUR na podporu MSP  

v oblasti priemyslu, služieb, zdravotníctva a školstva. 

Rizikový kapitál FEMIP je taktiež účinným nástrojom 
stimulovania súkromného sektora. V roku 2006 EIB 
investovala 10 mil. EUR do každého zo štyroch regio-
nálnych viacsektorových fondov: do fondu Euromena 
so sídlom v Bejrúte, do súkromného kapitálového 
fondu Maghreb Private Equity Fund II pôsobiaceho 
v rámci regiónu, do fondu Euromed, ktorý pôsobí  
z Talianska a do fondu SGAM Al Kantara Fund, prvého 
fondu tohto druhu, ktorého garantom je skupina  

Société Générale. Takisto investovala 8,5 mil. EUR 
do potravinárskeho a poľnohospodárskeho fondu 
Horus, ktorý sa špecializuje na sektor agropodnika-
nia v Egypte.

Zdroje rizikového kapitálu sa použili aj na mikroúver 
poskytnutý EIB pre Stredomorie. Dlžníkom je tuniská 
mimovládna organizácia Enda inter-arabe, ktorá 
od roku 1995 poskytla služby mikroúveru pre približne 
�0 000 mikropodnikateľov, z čoho 85 % predstavovali 
ženy. Cieľom tejto operácie financovania z nástroja 
FEMIP je posilniť kapitál organizácie Enda inter-arabe 
a umožniť tejto mimovládnej organizácii rozšíriť svoju 
pôsobnosť aj do najmenej rozvinutých regiónov kra-
jiny. Túto pôžičku od EIB sprevádzala aj technická 
pomoc financovaná z rozpočtových zdrojov EÚ.

Energetika a životné prostredie

Zameranie nástroja FEMIP na stredomorský energetický 
sektor je úzko v súlade s prioritami EÚ pre daný sektor: 
trvalo udržateľný rozvoj energetiky, konkurencieschop-
nosť a bezpečnosť dodávok. V roku 2006 poskytla EIB 
úver vo výške 600 mil. EUR na energetické projekty 
v Egypte, Maroku a Tunisku, ktoré spoločne predstavo-
vali 44 % celkových úverov pre Stredomorie.

V Tunisku EIB poskytla 114 mil. EUR na výstavbu 
elektrárne na zemný plyn s kombinovaným cyklom  
v Ghannouch. Investícia pomôže splniť neustále naras-
tajúci dopyt krajiny po elektrickej energii a zároveň 
zvýši príťažlivosť Tuniska ako miesta na investovanie 
do priemyselných činností a služieb, a to najmä do sek-
toru cestovného ruchu. Ďalšie dve elektrárne s kom-
binovaným cyklom v Egypte dostali podporu formou 
úveru vo výške 260 mil. EUR. Budú vyrábať elektrickú 
energiu za konkurenčné ceny a s obmedzeným vply-
vom na životné prostredie.

V súčasnosti sa realizujú tri štúdie financované z trus-
tového fondu FEMIP s cieľom rozšíriť predmet budú-
cej investície do sektora trvalo udržateľnej energetiky. 
Jedna – venovaná energii z obnoviteľných zdrojov 
v stredomorských partnerských krajinách – sa usku-

Výročná správa 
FEMIP
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točňuje sa v partnerstve s „Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise d’Energie“ (ADEME) a „Agence fra-
nçaise de développement“ (AFD). Ďalšia štúdia skúma 
možnosti aktivít financovania a udeľovania kreditov  
za uhlík v regióne Stredomoria s cieľom určiť prioritné 
sektory a vybudovať zásobník projektov, ktoré by EIB 
mohla v budúcnosti podporovať. Napokon sa začala 
aj štúdia, ktorej cieľom je vyhodnotiť potenciál výroby 
biologických pohonných hmôt neškodiacich život-
nému prostrediu v krajinách FEMIP, o čom v súčasnosti 
existujú len útržkovité informácie.

Projekty ochrany životného prostredia v Stredomorí 
predstavovali �25 mil. EUR z úverov poskytnutých 
EIB v roku 2006. Financie, určené na riešenie najna-
liehavejších environmentálnych potrieb, sa sústredili 
na sektor vodárenstva a kanalizácie v Izraeli, Maroku, 
Sýrii. Konkrétne v Maroku sa poskytlo 40 mil. EUR  
na obnovu a rozšírenie kanalizačných systémov  
v mestských centrách v údolí wádí Sebou, ktoré 

sa nachádza medzi Tazou na východe a Chenitrou  
na pobreží Atlantického oceánu. Pôžička sa použije  
na vybudovanie zbernej siete splaškových vôd a siete 
na odvod dažďovej vody, ako aj na výstavbu podružnej 
čističky odpadových vôd. Z dôvodu značného vplyvu 
na životné prostredie je projekt podporovaný aj úro-
kovou subvenciou z rozpočtových zdrojov EÚ. Pre úsek 
vedenia projektu a pre prácu na zvyšovaní inštitucio-
nálnej kapacity dlžníka boli z technickej pomoci  
pre nástroj FEMIP vyčlenené 4 mil. EUR.

Všeobecnejšie povedané, Európska komisia v súčas-
nosti pre Stredomorie vyvíja dlhodobý rozsiahly prog-
ram zníženia znečistenia. Táto iniciatíva, označovaná 
ako Horizont 2020 je postavená na koalícii partnerov 
vrátane EIB. V rámci nástroja FEMIP sa banka bude 
snažiť zredukovať najdôležitejšie zdroje znečistenia  
a v úzkej spolupráci s inými viacstrannými bankami 
a GR Komisie pre životné prostredie vytvorí zásobník 
investičných projektov prijateľných pre banku.

Ministerské stretnutie 
v rámci programu 
FEMIP v Tunise
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v Monaku na tému investícií potrebných v dopravných 
systémoch v oblasti Stredomoria. 

Rusko a ďalší susedia na východe 

Hoci EIB pôsobí v Stredomorí už okolo tridsať rokov, 
prvý úver poskytnutý EIB na projekt v Rusku bol 
poskytnutý v roku 200�. Mandáty upravujúce pôsob-
nosť EIB na východe sú v porovnaní so Stredomorím 
len na relatívne malé sumy. Keďže však záujem EÚ 
o túto časť sveta narastá, zväčšuje sa aj rozsah man-
dátov z počiatočných 100 mil. EUR pre Rusko v roku 
2001 až 500 mil. EUR pre Rusko, Bielorusko, Moldav-
sko a Ukrajinu do januára 2007 a až po �,7 mld. EUR 
pre tieto krajiny plus južný Kaukaz na obdobie rokov 
2007-201�.

Prvý mandát EIB na 100 mil. EUR sa zameriaval kon-
krétne na projekty ochrany životného prostredia 
na ruskom pobreží Baltického mora. Výsledkom boli tri 
bankou financované operácie v súhrnnej výške 85 mil. 
EUR, všetky spolufinancované zo strany EBRD a NIB 
(Nordickej investičnej banky), ktoré prispeli k vodohos-
podárskym projektom v oblasti Petrohradu.

Druhý mandát (500 mil. EUR) bol určený na finan-
covanie projektov veľkého záujmu pre EÚ v Rusku, 
na Ukrajine, v Moldavsku a Bielorusku v sektore och-
rany životného prostredia, ako aj v projektoch doprav-
nej, telekomunikačnej a energetickej infraštruktúry, 
týkajúcich sa prioritných transeurópskych sietí s cez-
hraničnými vplyvmi na niektorý členský štát EÚ. V roku 
2006 banka schválila prvý úver vo výške 200 mil. EUR 
pre Ukrajinu na obnovu konečných úsekov rýchlost-
nej cesty M-06 medzi mestami Kyjev a Brody pozdĺž 
celoeurópskeho koridoru III. a V. Projekt bude spolufi-
nancovaný s EBRD.

Aby EIB mohla v rámci mandátu pôsobiť v jednotli-
vých krajinách, je potrebné uzavrieť rámcové zmluvy 
medzi bankou a danou krajinou. V minulosti podobné 
zmluvy existovali len s Ruskom a Ukrajinou, avšak 
v roku 2006 sa dosiahla dohoda aj s Moldavskom, čo 
dláždi cestu budúcemu pôsobeniu EIB v tejto krajine. 

Na pomoc Libanonu

Pri príležitosti Medzinárodnej donorskej konferen-
cie, ktorá sa konala v Paríži v januári 2007, EIB prisľú-
bila podporu pre plán zotavenia, obnovy a reformy 
vypracovaný libanonskou vládou a na obdobie nasle-
dujúcich šesť rokov poskytla 960 mil. EUR na kľúčové 
programy v rámci verejného investičného programu 
a na investície v súkromnom sektore. Ako dlhodobý 
partner Libanonu bude banka i naďalej zaviazaná 
venovať sa infraštrukturálnym projektom (najmä 
doprave a odpadovým vodám) a poskytovať nové 
financovanie EIB pre MSP, ktorých činnosť bola 
narušená nedávnym konfliktom, s cieľom podchytiť 
reformu sektoru (najmä v energetike), ako aj pod-
porovať investície do súkromného sektora. Granty 
z oblasti technickej podpory okrem toho pomôžu 
pri príprave a realizácii projektov, ako aj pri procese 
privatizácie.

Uplatňovanie nového mandátu FEMIP 

Finančná podpora predstavuje základ úlohy EIB v Stre-
domorí. Partnerstvo však nevyhnutne zahŕňa aj dia-
lóg o politike so zaangažovanými stranami: danými 
krajinami, súkromným sektorom a občianskou spo-
ločnosťou.

Nový mandát je určený na posilňovanie partnerstva 
a interakcie na troch úrovniach. Na vládnej úrovni budú 
za tvorbu strategických politík na vysokej úrovni zod-
povedné schôdze Rady ministrov FEMIP. Prvé minister-
ské stretnutie v rámci nového mandátu sa bude konať 
na Cypre v máji 2007. Výbor zástupcov EÚ, stredomor-
ských partnerských krajín a Európskej komisie bude 
pravidelne na praktickejšej úrovni diskutovať o straté-
gii FEMIP, poskytovať usmernenie pre ministrov ohľa-
dom zvláštnej problematiky, ako napríklad sektorovú 
analýzu alebo určenie nových nástrojov financovania, 
a bude schvaľovať výročnú správu FEMIP. Na konferen-
ciách FEMIP sa napokon stretnú predstavitelia súkrom-
ného a verejného sektora a akademických kruhov, ako 
aj iné zúčastnené strany s cieľom prebrať témy zvolené 
Radou ministrov. V roku 2006 sa konferencia konala 
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Poskytovaniu úverov bankou vo východných sused-
ských krajinách pomohlo aj podpísanie Memoranda 
o porozumení medzi Európskou komisiou, EIB a EBRD 
z dňa 15. decembra 2006, ktorým sa posilní úzka spo-
lupráca medzi predmetnými krajinami.

Investície v Rusku, na Ukrajine a v Moldavsku, ako aj 
v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku na južnom 
Kaukaze sa budú v roku 2007-201� zameriavať na sek-
tory, na ktoré sa vzťahovali predchádzajúce mandáty, 
obnoví sa však priorita prikladaná projektom z ener-
getického sektoru, a to najmä strategickým projektom 
dodávok a dopravy energie. 

EIB, EBRD a Komisia 
spájajú sily vo 
východnej Európe, 
na južnom Kaukaze, 
v Rusku a strednej Ázii
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12  Vrátane 8,5 mil. EUR v rámci Doho-
voru z Lomé 4b.

Africké, karibské, tichomorské štáty a južná Afrika
Pôžičky poskytnuté v roku 2006

(mil.)

Zdroje

Spolu Vlastné Rozpočtové

Afrika 564 1�� 4�1

západná 218 115 103

južná a Indický oceán 146 18 128

stredná a rovníková 101 - 101

východná 56 - 56

multiregionálne 43 - 43

Karibik 41 10 �1

Tichomorie �7 25 1�

ZKT - - -

Multiregionálne 10� - 10�

AKT-ZKT 745 167 578

Južná Afrika 80 80 -

EIB financuje investície v Afrike, Karibiku a Tichomorí (AKT), ako aj v Ázii a Latinskej Amerike (ALA). 
Banka poskytuje úvery v rámci mandátu Európskej únie, ale charakter mandátov v krajinách AKT 
a ALA je pomerne odlišný. V krajinách AKT pomáha EIB uskutočňovať rozvojovú politiku EÚ, pričom 
v krajinách ALA sa zameriava na hospodársku spoluprácu medzi Úniou a partnerskými krajinami.

Podpora partnerským krajinám

EIB v krajinách AKT

Základom aktivít EIB v krajinách AKT je Dohoda 
o partnerstve z Cotonou medzi EÚ a 79 krajinami 
AKT. Ústredným cieľom Dohody z Cotonou, ktorá 
nahradila predchádzajúce Dohovory z Yaoundé 
a Lomé, je zníženie a odstránenie chudoby a zač-
lenenie ekonomík krajín AKT do svetového hos-
podárstva. V období rokov 200�-2007 môže EIB 
poskytnúť zo svojich zdrojov úvery do výšky 1,7 
mld. EUR a ďalšie 2 mld. EUR z investičného nástroja 
(IN), revolvingového fondu financovaného z Európ-
skeho rozvojového fondu a spravovaného bankou. 

IN bol zriadený na podporu investícií do súkromných 
podnikov a subjektov verejného sektora prevádz-
kovaných na komerčnej báze, pôsobiacich v oblasti 
dopravy, vodohospodárstva, energetiky a telekomu-
nikácií, pričom investície smerujú do infraštruktúry, 
čo je nevyhnutnou podmienkou rozvoja súkrom-
ného sektora. Projekty s významným environmen-
tálnym resp. sociálnym prvkom alebo projekty  
pre súkromný sektor v krajinách uplatňujúcich prog-
ramy hospodárskeho prispôsobenia sú zvyčajne pro-
jekty oprávnené pre bonifikáciu úrokových sadzieb. 
Úvery poskytnuté EIB v Južnej Afrike spadajú pod 
samostatný mandát, ktorý na obdobie rokov 2000-
2006 poskytuje až 825 mil. EUR.

Úvery poskytnuté EIB v krajinách AKT dosiahli v roku 
2006 výšku 745 mil. EUR (v porovnaní s 5�7 mil. EUR 
v roku 2005), z čoho 578 mil. EUR pochádzalo zo zdro-
jov ERF12 a 167 mil. EUR pochádzalo z vlastných zdrojov 
banky. V rámci Dohody z Cotonou sa aktivity investič-
ného nástroja výborne osvedčili, keďže od roku 200� 
boli podpísané operácie v objeme takmer 1 400 mil. 
EUR. Doterajšie zameranie nástroja sa jednoznačne 
sústredilo na projekty predkladané súkromným sek-
torom, ktoré ku konci roka 2006 tvorili 81 % portfó-
lia IN. V rozdelení podľa sektorov sa 5� % portfólia IN 
orientuje na finančné služby – pričom zatiaľ dobré 
výsledky boli dosiahnuté pri rozvoji mikrofinančných 
aktivít banky v krajinách AKT, a to najmä v subsahar-
skej Afrike, a 20 % tvoria priemyselné investície (vrátane 
ťažby nerastov). Zvyšných 26 % sa týka základnej infra-
štruktúry (investícií do energetiky, vodohospodárstva, 
dopravy a telekomunikácií). Celkové pôžičky z vlast-
ných zdrojov banky ku koncu roka 2006 predstavovali 
�86 mil. EUR, z čoho viac než polovica išla na projekty 
súkromného sektora. Priemysel (vrátane ťažby neras-
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tov) a základná infraštruktúra predstavovali spolu 65 % 
úverov z vlastných zdrojov.

Ochrana životného prostredia zohráva v krajinách AKT 
významnú úlohu, a to najmä v projektoch týkajúcich 
sa vodárenstva a kanalizácie (rámček venovaný téme 
prívodu vody v Mozambiku), ako aj v investíciách  
do energií z obnoviteľných zdrojov. V roku 2006 banka 
poskytla z vlastných zdrojov úver barbadoskej spoloč-
nosti zabezpečujúcej osvetlenie a energie vo výške 
9,75 mil. EUR na projekt využívania veternej energie. 
V tomto projekte ide o nahradenie používania náklad-
ných fosílnych palív a zníženie emisií do atmosféry. 
Úver zahŕňa bonifikáciu úrokovej sadzby z environ-
mentálnych dôvodov. Investícia sa financuje v rámci 
finančného nástroja EIB pre problematiku klimatic-
kých zmien a je pravdepodobné, že sa bude dať zare-
gistrovať v mechanizme čistého rozvoja Kjótskeho 
protokolu. Predkladateľ projektu požiadal o podporu 
z nástroja technickej pomoci banky pre problematiku 
klimatických zmien s cieľom uľahčiť proces získania 
danej registrácie. EIB takisto poskytla úver vo výške 
24,5 mil. EUR na výstavbu vodnej elektrárne na Fidži.

Aktivity banky v roku 2006 v Južnej Afrike boli obme-
dzené bezprostredným uplynutím súčasného man-
dátu na konci roka 2006 a následnou limitovanou 
dostupnosťou prostriedkov. EIB poskytla spoločnosti 
ESKOM Holdings Ltd 80 mil. EUR zo svojich vlastných 
zdrojov na výstavbu nového vysokonapäťového pre-
nosového prepojenia medzi Johanesburgom a Kap-
ským mestom. ESKOM je elektrárenský podnik v plnom 
vlastníctve štátu. V rámci mandátu na roky 2002-2006 
sa financovanie banky orientovalo na MPS (260 mil. 
EUR), investície do ochrany životného prostredia  
(245 mil. EUR) a na energetiku (1�0 mil. EUR).

Finančné služby

Operácie vo finančnom sektore, a to predovšetkým 
posielanie prostriedkov cez miestne finančné inštitú-
cie a súkromné kapitálové fondy, majú v všeobecnosti 
dvojaký účel podporovať rozvoj miestneho finančného 

Výročná správa 
investičného nástroja  
v rámci Dohody  
z Cotonou

trhu a poskytnúť financovanie menším 
podnikom aj vrátane mikropodnikov.

V roku 2006 banka prostredníctvom investič-
ného nástroja rozšírila úver na podporu rozvoja 
banky First Bank of Nigeria (FBN), jednej z najväč-
ších bánk v krajine, ktorá sa odhodlala na úlohu 
ďalekosiahlej modernizácie. FBN sa vďaka svojmu 
jedinečnému postaveniu a po plánovanej fúzii 
s Ecobankou stane kľúčovým hráčom finančného 
prehlbovania a hospodárskej integrácie v zá-
padnej Afrike. Svoju novú regionálnu sieť bude 
využívať na skvalitnenie služieb pre komerčných 
aj firemných zákazníkov. Pôžička poskytne banke 
FBN prístup k zdroju stabilných dlhodobých finan-
cií potrebných na realizáciu jej stratégií. Prostred-
níctvom poskytnutia kapitálu druhej triedy sa 
investičný nástroj správa aj ako katalyzátor zvy-
šovania tokov financovania súkromného sektora 
pre FBN a zároveň diverzifikovania jeho finančnej 
základne.

EIB takisto prispela čiastkou 5 mil. EUR do fondu 
Business Partners International Kenya SME Fund 
(BPI-K). BPI-K je kenská komanditná spoločnosť 
investujúca do mladých stredných podnikov. Fond 
je sponzorovaný spolu s Medzinárodnou finan-
čnou korporáciou a spoločnosťou Business Par-
tners International, dcérskou spoločnosťou firmy 
Business Partners Ltd., juhoafrickým špecialistom 
na investície do MSP. Fond čerpá aj z podpory 
a účasti regionálneho zastúpenia EIB v Nairobi.

Úzka spolupráca s Európskou komisiou

Ukazuje, sa že zoskupenie skúseností a finančných 
prostriedkov z EIB a Európskej komisie je veľmi 
účinné. V roku 2006 tieto dve inštitúcie podpísali 
Memorandum o porozumení, na základe ktorého 
sa vytvoril trustový fond na podporu regionálnej 
infraštruktúry v Afrike. Prostredníctvom tohto 
fondu, ktorý bude otvorený aj príspevkom z člen-
ských štátov, Európska komisia na začiatok pri-
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Bezpečná voda pre chudobných v Maputo  
v Mozambiku

V roku 2006 EIB poskytla úver v objeme 30 mil. EUR na skvalitnenie a rozšírenie systému prívodu vody 
v Mapute v Mozambiku. Predkladateľ projektu, distribútor vody v Mapute, obsluhuje oblasť veľkého 
Maputa, ktorá má 1,7 milióna obyvateľov. Polovica obyvateľov tejto oblasti žije v absolútnej chudobe  
a iba 40 % má prístup k primeranej pitnej vode. Projekt EIB vďaka výraznému zvýšeniu počtu obyvateľov 
s prístupom k bezpečnej pitnej vode prispeje k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov Mozambiku 
v oblasti zabezpečenia vody, zdravia a odstránenia chudoby, ktoré sú jadrom stratégie tejto krajiny  
na zníženie chudoby. Siedmy miléniový rozvojový cieľ OSN, a to zabezpečenie trvalej udržateľ-
nosti životného prostredia, zahŕňa vedľajšie ciele znížiť o polovicu podiel ľudí bez trvalého prístupu  
k  bezpečnej pitnej vode, a lepšie sanitárne zariadenia. 

Vodárenský projekt Maputo má štyri konkrétne ciele: zvýšiť inštalovanú výrobnú kapacitu s cieľom 
zabezpečiť nepretržité dodávky pre 730 000 ľudí v súčasnosti napojených na existujúci systém prí-
vodu vody (systém v súčasnosti nezabezpečuje dodávky po dobu 24 hodín) a do roku 2010 zvýšiť 
počet odberateľov o 467 000 ľudí a o ďalších 145 000 do roku 2014, ďalej skvalitniť výkonnosť systému  
zredukovaním množstva „nemeranej“ vody, rozšíriť prívod vody do chudobnejších oblastí na okraji 
mesta za podpory malých miestnych súkromných prevádzkovateľov s cieľom rozšíriť služby pre ďalších  
110 000 ľudí a zlepšiť kapacitu a finančnú udržateľnosť spoločnosti rozvádzajúcej vodu, čo prispeje 
k skvalitneniu vodohospodárskych služieb vo všetkých mestách spadajúcich do pôsobnosti predkla-
dateľa.

Projekt vychádza z predchádzajúcich sektorových reforiem a projektovej práce Svetovej banky a spája 
národnú vodárenskú agentúru FIPAG (Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água) 
a mozambickú vládu so skupinou medzinárodných organizácií pre financovanie rozvoja: EIB, vodo-
hospodársky nástroj Európskej komisie, holandskú organizáciu FMO a Agence Française de Dévelop-
pement. Udržateľnosť a cenovú dostupnosť zabezpečuje spojenie nízkonákladového financovania, 
dobrej regulačnej politiky (najmä pokiaľ ide o tarify a inštitucionálnu autonómiu), vhodne navrhnutej 
a regulovanej účasti súkromného sektora pri poskytovaní služieb a zapojenia mimovládnych orga-
nizácií na odbernom mieste.
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delí 60 mil. EUR v grantoch, ktoré doplní približne  
260 mil. EUR v úveroch od EIB vo forme bonifiká-
cie úrokových sadzieb. 

Uspokojivý pokrok sa rovnako dosiahol aj  
pri uskutočňovaní projektov v Etiópii, na Mada- 
gaskare a v Mozambiku, ktoré zahŕňali úvery  
od EIB v spojitosti s technickou pomocou a granto-
vou pomocou v rámci vodohospodárskeho nástroja 
AKT-EÚ, zriadeného v roku 2004 na podnecovanie 
a podporu investícií v sektore vodohospodárstva 
v krajinách AKT. Z nového účelového nástroja 
EIB na prípravu vodohospodárskych projektov  
v objeme � mil. EUR sa bude financovať príprava 
najmenej ôsmich projektov z oblasti vodárenstva 
a kanalizácie v krajinách AKT v priebehu nasledu-
júcich troch rokov. 

Európska komisia okrem toho požiadala EIB  
o poskytnutie poradenských služieb pri uskutoč-
ňovaní jej druhého nástroja rizikového kapitálu 
(RCF) v Južnej Afrike, čo je adresným sektorovým 

programom v objeme 50 mil. EUR v rozmedzí pia-
tich rokov. Program je pokračovaním úspešného 
nástroja RCF, ktorý sa začal v roku 2002 a zahŕňal 
už aj EIB, a jeho cieľom je poskytovať financovanie 
vlastného kapitálu a kvázi-vlastného kapitálu  
pre MSP vlastnené historicky znevýhodnenými 
osobami v Južnej Afrike. Príspevkom EIB je radiť 
Európskej komisii pri navrhovaní a zriaďovaní 
nástroja a následne sa zúčastňovať na odbornom 
posúdení a schválení návrhov na investíciu bez 
účasti na finančnej správe samotných fondov.

Výhľad

Dohoda z Cotonou bola uzavretá v júni 2000  
na obdobie 20 rokov, pričom každé nasledujúce 
päť- až šesťročné obdobie je upravené v protoko-
loch. Prvý protokol vzťahujúci sa na obdobie rokov 
200�-2007 sa už čoskoro skončí. Druhý protokol 
na roky 2008-201� zabezpečuje ďalšiu 1,1 mld. 
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Ázia a Latinská Amerika
Pôžičky poskytnuté v roku 2006

(mil.)

Spolu

Latinská Amerika 240

Kolumbia 100

Brazília 40

Ekvádor 40

Peru 40

Honduras 20

Ázia 243

Srí Lanka 120

Maldivy 50

Vietnam �8

Pakistan �5

Ázia a Latinská Amerika 483

EUR pre investičný 
nástroj a 2 mld. EUR  
z vlastných zdro-
jov banky, k čomu 
je potrebné pripo-
čítať nové rozpoč-
tové prostriedky 
v objeme 400 mil. 
EUR na bonifikáciu 
úrokových sadzieb 
a  t e c h n i c k ú 
pomoc. V zmysle 
nových externých 
mandátov bude 
na projekty v Juž-
nej Afrike v ob-
dobí rokov 2007 
až 201� k dispozí-
cii 900 mil. EUR.

V nasledujúcich rokoch bude banka klásť dôraz  
na infraštruktúru a finančné sektory. Pokiaľ ide o infra-
štruktúru, v strede záujmu sú základné investície, na- 
príklad do projektov v oblasti energetiky, vodárenstva 
a kanalizácie. Prioritu budú mať aj projekty súkrom-
ného sektora a regionálne iniciatívy, čiže projekty 
zahŕňajúce alebo majúce vplyv na viacero krajín. 

EIB a Ázia a Latinská Amerika

Mandát EIB na poskytovanie úverov v Ázii a La-
tinskej Amerike v období rokov 2000-2006 stano-
vuje pôžičky objemu 2480 mil. EUR na podporu 
investícií vo vzájomnom záujme Európskej únie 
a prijímajúcej krajiny. Ich cieľom bolo podporo-
vať hospodársku spoluprácu. Ku koncu roka 2006 
banka poskytla 2 425 mil. EUR. Celkový objem úve-
rov poskytnutých zo strany EIB pre projekty lokali-
zované v Ázii a Latinskej Amerike dosiahol v roku 
2006 výšku 48� mil. EUR, z čoho bolo 240 mil. EUR 
v Latinskej Amerike (Brazílii, Kolumbii, Ekvádore, 
Hondurase a Peru) a 24� mil. EUR v Ázii (Pakistane, 
Vietname, Srí Lanke a na Maldivách). 

V Latinskej Amerike banka podpísala pôžičku  
na 20 mil. EUR pre Centrálnu americkú banku  
pre hospodársku integráciu (CABEI, Central Ame-
rican Bank for Economic Integration) na výstavbu 
honduraského cestného koridora spájajúceho 
atlantické pobrežie s pacifickým. Projekt je  
súčasťou iniciatívy Plan Puebla - Panama, re-
gionálneho akčného plánu zlepšenia cezhranič-
nej infraštruktúry v Strednej Amerike a Mexiku. 
Ostatné pôžičky išli na naprojektovanie a ino-
vovanie mobilných telefónnych sietí v Kolumbii, 
Ekvádore a Peru a na investície do brazílskych 
závodov na výrobu pneumatík spoločnosti  
Michelin.

V Ázii sa EIB podieľala na medzinárodných aj 
európskych snahách o zmiernenie následkov 
živelných katastrof v regióne, a to najmä pros-
tredníctvom pôžičiek poskytnutých na financo-
vanie obnovy regiónov postihnutých tsunami  
na Maldivách a Srí Lanke. V Pakistane bola poskyt-
nutá pôžička na výstavbu cementárne. Daný pro-
jekt je dôležitý pre snahu o obnovenie krajiny  
po zemetrasení, ktoré krajinu postihlo v októbri 
2005. Vo Vietname banka financovala výstavbu 
samoobslužných veľkoobchodných predajní 
Metro Cash & Carry. 

Od roku 199�, kedy EIB začala financovať úvery 
krajinám ALA, už banka poskytla takmer sto pôži-
čiek v celkovej výške 4 762 mil. EUR, pričom 55 % 
išlo na projekty v Latinskej Amerike a 45 % išlo  
na projekty v Ázii. 

Nový mandát pre krajiny ALA

V rámci nového mandátu EIB na obdobie rokov 
2007-201� môže banka poskytnúť partnerským 
krajinám ALA až �,8 mld. EUR. V porovnaní s pred-
chádzajúcim mandátom to predstavuje zvýšenie. 
Nový mandát sa vnútorne delí na indikačné stropy 
v hodnote 2,8 mld. EUR na úvery v Latinskej Ame-
rike a na 1,0 mld. EUR v Ázii. 
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Sektorový a geografický rozsah mandátu sa rozširuje 
s cieľom zaistiť lepšiu podporu zo strany EIB pre stra-
tégiu spolupráce s EÚ v krajinách ALA. Banka môže 
teraz financovať predovšetkým projekty prispieva-
júce k udržateľnosti životného prostredia vrátane 

Podpora partnerským krajinám

zmiernenia klimatických zmien alebo k energetickej 
bezpečnosti EÚ. Banka bude aj naďalej podporovať 
prítomnosť EÚ v daných krajinách prostredníctvom 
priamych zahraničných investícií a transferu techno-
lógií a know-how.

Reakcia EIB na živelné katastrofy v Ázii

Približne dve tretiny pôžičiek banky poskytnutých v roku 2006 pre Áziu bolo určených na podporu 
obnovy a rekonštrukcie krajín, ktoré postihli živelné katastrofy. 

Ničivé zemetrasenie a tsunami, ktoré 26. decembra 2004 zasiahlo krajiny ležiace pri Indickom oceáne, 
si vyžiadalo nielen veľkú daň na životoch, ale spustošilo aj tisíce kilometrov pobrežných oblastí, čím pri-
pravilo viac než jeden milión ľudí o strechu nad hlavou a spôsobilo značné škody na infraštruktúre.

V roku 2005 bola sprístupnená úverová linka v objeme 50 mil. EUR za mimoriadne výhodných pod-
mienok pre malé a stredné investície v súvislosti so tsunami v Acehu a na severnej Sumatre v Indoné-
zii. EIB prišla v roku 2006 na pomoc aj Maldivám. To si vyžiadalo predĺženie existujúceho mandátu 
pre krajiny ALA, keďže táto krajina pod mandát dovtedy nespadala. Na Maldivách sa banka zame-
rala na sektor cestovného ruchu, ktorý je hlavným pilierom hospodárstva. Strediskám a hotelom  
zo súkromného sektora, postihnutým tsunami, bola sprístupnená úverová linka v objeme 50 mil. EUR. 
Na Srí Lanke EIB sprístupnila úverovú linku s dvoma tranžami – jednu dotuje centrálna banka a druhá 
sa riadi bežnými podmienkami banky. Na malé investície dlžníkov, ktorí boli priamo postihnutí tsu-
nami, bola vyčlenená suma 20 mil. EUR s bonifikovanou úrokovou sadzbou a v miestnej mene. Priamo 
či nepriamo postihnutým dlžníkom bolo vo vyšších čiastkach poskytnutých ďalších 50 mil. EUR. 

Druhou veľkou katastrofou v Ázii, ktorá v roku 2006 primäla EIB poskytnúť finančnú podporu, bolo 
zemetrasenie v Pakistane v októbri 2005. Obnova obydlí a infraštruktúry po zemetrasení viedla k znač-
nému nárastu dopytu po cemente v Pakistane. V tejto súvislosti a s cieľom znížiť výpadok v zásobo-
vaní a umožniť obnovu bola zo strany EIB poskytnutá pôžička vo výške 35 mil. EUR na financovanie 
nového projektu cementárne v Khaipure. 
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Výpožičná činnosť: stratégia pridáva  
hodnotu pre zákazníkov

Banka  zostáva  i  naďalej  oddaná  záväzku  čo  najlepšie  využívať  svoju  finančnú  silu,  založenú  
na podpore od podielnikov – členských štátov EÚ – s cieľom zabezpečiť financovanie s optimál-
nymi nákladmi a tak pridávať hodnotu pre zákazníkov. Pri plnení týchto cieľov banka zachováva 
jednotnú stratégiu financovania, ktorá v benchmarkových programoch a na mieru šitých emisiách 
banky zahŕňa kontinuitu aj inovácie. Výsledné úspechy prospievajú poberateľom úverov v EÚ aj  
na miestnych rozvíjajúcich sa trhoch, na ktoré sa banka orientuje. 

Ústredné meny – suverénne subjekty  
 a inovácie

Benchmarkové programy v ústredných menách, 
t.j. v eurách (EUR), librách (GBP) a amerických 
dolároch (USD), posilnili jedinečnú pozíciu banky 
ako viacmenového suverénneho benchmarko-
vého emitenta. To zostáva aj naďalej základným 
kameňom nákladovo efektívneho financovania. 
Benchmarkové emisie v troch ústredných menách 
banky vytvorili prostriedky v ekvivalente 28 mld. 
EUR (59 % celkového financovania). Z toho sa naj-
väčšia čiastka získala v eurách (10,6 mld. EUR), 
po čom nasledoval americký dolár (v ekvivalente  
9,7 mld. EUR) a britská libra (v ekvivalente  
8,0 mld. EUR). 

Činnosti v oblasti ústredných mien sa v roku 2006 
odlišovali mnohými inováciami a charakteristic-
kými znakmi. V eurách, kde banka celkovo získala  
17,4 mld. EUR (prostredníctvom benchmarkových emi-
sií a cielených emisií), i naďalej prebiehalo proaktívne 
zosúladenie so znakmi kľúčových suverénnych emi-
sií, vrátane objemu emisie dosahujúceho 5 mld. EUR  
pre benchmarkové emisie dlhopisov „EARN“1� –  
s dvoma novými transakciami vo výške 5 mld. EUR  
v päťročných a desaťročných sektoroch. To pomohlo 
vytvoriť finančnú výhodu spojenú s vysokou výkon-
nosťou európskych suverénnych dlhopisov v roku 
2006. Ďalšia pozornosť venovaná suverénnej likvidite 
bola zjavná vo zvýšení dlhopisov EARN s dátumom 
splatnosti v roku 2008 o 580 mil. EUR prostredníctvom 
postupu rozloženia likvidity na aukčnej báze. Banka 
zostáva jediným dlžníkom, ktorý dopĺňa suverénne 

Objem financova-
nia vo výške 48 mld. 
EUR sa pohybuje 
v podobnej výške 
ako minulý rok . 
Prostriedky boli zís-
kané v rekordných 
24 menách, vrátane 
šiestich mien v syn-
tetickej forme. Došlo 
k vyššiemu dopytu 
v  n e ú s t re d nýc h 
m e n á c h  ( n a j m ä 
austrálskych dolá-
roch), ktoré vygene-
rovali financovanie 
v objeme 8 mld. 
EUR v porovnaní  
so 6 mld. EUR v roku 
2 0 0 5 .  Ú s t r e d n é 
meny (euro, libra 
a americký dolár) 
však i naďalej ostá-
vajú hlavným zdro-

jom financovania, keďže tvoria 40 mld. EUR (44 mld. 
EUR v roku 2005). 

Pozitívne vnímanie aktivít financovania zo strany EIB 
trhom vidieť aj v prieskume týždenníka EuroWeek, 
kde účastníci trhu zvolili banku už tri roky po sebe 
za „najimpozantnejšieho dlžníka“, „najinovatívnej-
šieho dlžníka“ a „najlepšieho nadnárodného alebo 
agentúrneho dlžníka“. Banka bola zvolená aj za „naj-
zaujímavejšieho a najpodnetnejšieho dlžníka nasle-
dujúcich rokov“.
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Objem výpožičných programov  
pred swapom rokoch 2002-2006: 

228 mld. EUR

13 Referenčné dlhopisy eurozóny.
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emisie benchmarkovými emisiami v globálnom for-
máte v objeme 5 mld. EUR s dobou splatnosti od troch 
do �0 rokov. 

Dôležitým bodom cielenej a štruktúrovanej emisie 
v eurách (čím sa celkovo získalo 6,9 mld. EUR) bola prvá 
emisia určená na distribúciu formou verejnej ponuky 
v 12 krajinách eurozóny (označuje sa ako európska 
verejná ponuka cenných papierov (EPOS, European 
Public Offering of Securities)). Emitoval sa štruktúro-
vaný dlhopis vo výške 1 mld. EUR naviazaný na infláciu 
eurozóny. Išlo o praktický návrh vďaka „mechanizmu 
pasu“ ustanovenému v smernici EÚ o prospekte14. Bolo 
to vôbec po prvýkrát, keď sa mechanizmus pasu pou-
žil na trhu dlhopisov v takomto rozsahu. Daná emisia 
preto stojí za povšimnutie ako prínos k rozvoju kapi-
tálového trhu v eurách. 

Pokiaľ ide o GBP, banka si zachovala svoju pozí-
ciu ako hlavnej alternatívy k britským štátnym 
dlhopisom, pričom celková výška pohľadávok 
v GBP splatných koncom roka 2006 zodpovedala 
približne 10 % trhu nebritských štátnych dlho-
pisov v GBP. V mene GBP banka celkovo získala 
5,7 mld. GBP (8,4 mld. EUR). Transakcie prebehli 
v 15 rôznych benchmarkových dobách splatnosti až  
do roku 2054, čo je najväčší rozsah splatností emi-
sií dlhopisov iných ako britských štátnych dlhopi-
sov. Vytvorili sa aj dve nové benchmarkové linky 
s trojročnou a desaťročnou splatnosťou. V oblasti 
štruktúrovaných produktov banka uskutočnila 
jednu novú emisiu a existujúcu emisiu naviazanú 
na infláciu, splatnú v roku 2016 navýšila na celkový 
objem 297 mil. GBP.

V USD banka získala celkovú sumu 17,6 mld. USD 
(14,2 mld. EUR), čím sa stala jedným z najväčších ne- 
amerických emitentov v tejto mene. Banka vydala 
päť benchmarkových dlhopisov v globálnom formáte 
v celej škále kľúčových dôb splatnosti: � roky, 5 rokov, 
10 rokov (dvakrát) a �0 rokov. Poslednou z týchto emisií, 
predlžujúcou krivku EIB na �0 rokov, bola prvá bench- 
marková emisia v tejto časti krivky po opätovnom 
zavedení „dlhých dlhopisov“ ministerstvom finan-
cií USA. Druhá nová emisia desaťročných dlhopisov 

v objeme � mld. USD predstavuje najväčšiu transakciu  
v rámci tejto doby splatnosti vykonanú neamerickým 
dlžníkom s ratingom AAA, čo podčiarkuje silu likvidity 
ponúkanej zo strany EIB. Banka vydala aj dva eurodo-
lárové dlhopisy v sedemročnom sektore za 1 mld. USD 
a 1,5 mld. USD. Dlhopis v hodnote 1,5 mld. USD bol 
tohto roku najvyšším eurobondom vo svojej majet-
kovej triede. Štruktúrované transakcie dosiahli výšku 
1,4 mld. USD (1,2 mld. EUR).

Menová diverzifikácia

Mimo svojich troch ústredných mien banka získala 
prostredníctvom 15 ďalších mien sumu v ekvivalent-
nej hodnote 8,0 mld. EUR. Banka takisto emitovala 
v šiestich ďalších menách v syntentickom formáte 
(zapísanými pod inými platobnými menami) vo výške 
0,6 mld. EUR. Najväčším zdrojom rastu v neústred-
ných menách bol austrálsky dolár (AUD) a traja naj-
väčší prispievatelia v týchto ďalších menách, z ktorých 
každý prispel čiastkou ekvivalentnou hodnote viac 
než 1 mld. EUR, boli AUD (1,8 mld. EUR), japonský 
jen (JPY, v čiastke 1,� mld. EUR) a turecká líra (TRY,  
v čiastke 1,1 mld. EUR).

Vplyv na rozvoj

Rozvojová práca v menách nových členských štátov, 
pristupujúcich krajín/krajín, s ktorými prebiehajú roko-
vania o pristúpení, a partnerských krajín EÚ zostáva 
i naďalej dôležitým prvkom. Získavanie prostriedkov 
v týchto a iných menách krajín určených na financo-
vanie bankou slúži na odstránenie menového rizika 
v prípade, kde možno zlúčiť financovanie a ďalšie 
postúpenie. 

Spomedzi mien nových členských štátov a mien kra-
jín, s ktorými prebiehajú rokovania o pristúpení, si 
najvyšší dopyt udržala turecká líra, kde banka získala 
sumu ekvivalentnú hodnote 1,1 mld. EUR a pokračo-
vala v rozvíjaní jej likvidity a krivky výnosnosti. Banka 

Výpožičná činnosť: stratégia pridáva hodnotu pre zákazníkov

14  Táto smernica ustanovuje efektívny 
mechanizmus „pasu“ pre prospekty  
v členských štátoch Európskej únie: pros-
pekt schválený oprávneným orgánom 
v jednom členskom štáte („regulátor 
z domovskej krajiny“) sa môže použiť 
ako platný prospekt v každom ďalšom 
členskom štáte („hostiteľskom členskom 
štáte“) bez potreby ďalšieho schvaľovania 
prospektu („vzájomné uznávanie“).
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4,5 mld. ZAR, čím sa stal najväčším a najlikvidnejším 
eurorandovým dlhopisom. V ostatných regiónoch 
sa uskutočnila prvá syntetická emisia v indonéz-
skych rupiách (IDR) a opakovaná emisia v syntetic-
kom formáte v brazílskych reáloch (BRL) a ruských 
rubľoch (RUB). 

Nové základy v ostatných európskych 
menách

Pri švajčiarskych frankoch (CHF) banka predstavila 
nový benchmarkový dlhopis emitovaný na �0 rokov 
v hodnote �00 mil. CHF, pričom v čase jeho emisie 
išlo o najdlhšie datovanú emisiu. Na trhu dánskej 
koruny (DKK) banka emitovala najdlhšie datovaný 
„modrý kolkovaný“ dlhopis s úrokovou mierou 2 % 
(2 %, jún 2026, 2,6 mld. DKK) v reakcii na dopyt inves-

spustila svoju prvú zmenku s pohyblivou úrokovou 
mierou v bulharských levoch (BGN). Banka emitovala 
aj v troch ďalších menách z tohto regiónu (v českých 
korunách (CZK), maďarských forintoch (HUF) a v poľ-
ských zlotých (PLN). 

Mimo Európy sa dosiahli významné rozvojové 
výsledky v menách partnerských krajín Stredomo-
ria a Afriky. Mimoriadnu pozornosť si zaslúži prvá 
emisia banky v egyptských librách (EGP), v tom čase 
aj najdlhšie datovaná syntetická emisia na danom 
trhu, a emisie v botswanských pulách (BWP) a na-
míbijských dolároch (NAD), pričom v oboch prípa-
doch išlo o prvé emisie medzinárodného emitenta 
(v syntetickom formáte). Banka si zachovala vedúcu 
úlohu aj pri juhoafrických randoch (ZAR), kde získala 
sumu vo výške 2,8 mld. ZAR (�12 mil. EUR). Súčasťou 
toho bolo aj navýšenie dlhopisu s úrokovou mie-
rou 8 % v ZAR splatného v januári 201� do výšky  

Vypožičané prostriedky podpísané a získané v roku 2006* v porovnaní s rokom 2005

(v mil. EUR)

Pred swapovou operáciou: Po swapovej operácii:

2006 2005 2006 2005

EUR 17 4�9 �6,� % 19 �11 �8,8 % �1 820 66,2 % �2 179 64,6 %

CZK 18 0,0 % 18 0,0 % 19 0,0 %

DKK 2�5 0,5 % 2�5 0,5 %

GBP 8 �92 17,5 % 10 057 20,2 % � 067 6,4 % � 096 6,2 %

HUF 110 0,2 % 222 0,4 % 97 0,2 % 5� 0,1 %

PLN �2 0,1 % 7� 0,1 % �2 0,1 % 49 0,1 %

SEK �09 0,6 % 174 0,4 % �09 0,6 % 468 0,9 %

EÚ spolu 26 5�5 55 % 29 8�8 60 % �5 577 74 % �5 864 72 %

AUD 1 840 �,8 % 692 1,4 %  

BGN 102 0,2 %

CHF 70� 1,5 % 709 1,4 % 259 0,5 % 

HKD 101 0,2 %

ISK 501 1,0 % 162 0,� %

JPY 1 277 2,7 % 1 �52 2,7 %  

MXN 18� 0,4 %

NOK 424 0,9 % �8 0,1 % 88 0,2 % �8 0,1 % 

NZD 9�� 1,9 % 1 077 2,2 %  

TRY 1 095 2,� % 1 222 2,5 %  

USD 14 225 29,6 % 14 �09 28,7 % 12 �05 25,6 % 1� 581 27,� %

ZAR �12 0,7 % 219 0,4 % 80 0,2 % 6� 0,1 %

Mimo EÚ spolu 21 515 45 % 19 962 40 % 12 47� 26,0 % 1� 941 28,0

SPOLU 48 050 100 % 49 800 100 % 48 050 100 % 49 805 100 %

* Prostriedky získané v rámci celkového oprávnenia pre získavanie prostriedkov na rok 2006 vrátane „predfinancovania“ vo výške 2,9 mld. EUR, ktoré sa skončilo v roku 2005.
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menách “ spoločne sumu v ekvivalentnej hodnote 
2,2 mld. EUR.

Rast v Ázii/Tichomorí

EIB posilnila svoju úlohu popredného emitenta  
na ázijských/tichomorských trhoch a získala pros-
triedky v ekvivalentnej hodnote 4,2 mld. EUR. V aus-
trálskych dolároch (AUD) dosiahla banka najvyšší rast 
a najvyšší objem emisií spomedzi neústredných mien 
(�,0 mld. AUD v porovnaní s 1,2 mld. AUD v roku 2005) 
a stala sa najväčším „kengurovým“ (zahraničným) emi-
tentom. Banka na tomto trhu vydala prvý kengurový 
dlhopis viazaný na infláciu v hodnote 250 mil. AUD, 
viazaný na CPI a splatný v roku 2020. Banka navýšila 
aj ekvivalent čiastky 0,9 mld. EUR na trhu novozéland-
ského dolára (NZD). V súvislosti s japonským jenom 
(JPY) si mimoriadnu pozornosť zasluhuje globálny 
dlhopis emitovaný na 20 rokov v objeme 50 mld. JPY, 
ktorý bol v čase uvedenia jediným bežným kupónovým 
20-ročným benchmarkovým dlhopisom suverénneho 
emitenta na medzinárodných trhoch. V hongkon-
ských dolároch (HKD) banka vydala dvojročný dlhopis  
vo výške 1 mld. HKD, ktorý bol prvou nadnárodnou 
transakciou po uvoľnení hongkonskej legislatívy 
umožňujúcej emisie kratšie než tri roky.

„Ako si kúpiť Európu“
Pohľad na EIB ako emitenta

Spoločné vlastníctvo suverénnych subjektov EÚ posil-
ňuje špičkovú kreditnú kvalitu a znamená, že dlhopisy 
EIB možno vnímať ako „spôsob kúpenia Európy“.

➾  Fakt, že dlhopisy EIB sú vlastníctvom všetkých suve-
rénnych subjektov EÚ, znamená, že tieto dlhopisy 
predstavujú jedinečnú a diverzifikovanú suverénnu 
investíciu.

➾  Banka má rating AAA určený troma významnými 
ratingovými agentúrami, ktoré jednotne pripisujú 
banke stabilný výhľad.

➾  Strategický prístup k trhom zahŕňa silný dôraz 
na likviditu a transparentnosť. Spája v sebe kom-
plexné benchmarkové programy v troch ústredných 
menách banky (EUR, GBP a USD) s adresnými emi-
siami v širokej škále mien a produktov.

➾  EIB je jedným z najväčších a najfrekventovanej-
ších dlžníkov na medzinárodných kapitálových 
trhoch. V roku 2006 emitovala v súhrnnom objeme 
48 mld. EUR. 

➾  Banka historicky prispela k rozvoju kapitálových 
trhov v menách nových členských štátov EÚ, pri-
stupujúcich krajín/krajín, s ktorými prebiehajú roko-
vania o pristúpení, a partnerských krajín EÚ. Emisie 
v miestnych menách tu môžu podporiť rozvoj akti-
vít v oblasti poskytovania pôžičiek.

torov po produktoch s daňovo efektívnym trvaním 
v segmente podporovanom vládou. Vo švédskych 
korunách emitovala banka prvý dlhopis viazaný  
na infláciu na medzinárodnom trhu, ktorý vydáva 
nadnárodný subjekt (emisia v hodnote 1,5 mld. 
splatná v roku 2020). Banka bola prítomná aj na trhu 
islandskej króny (ISK) a nórskej koruny (NOK). V celko-
vom vyjadrení banka získala v „ostatných európskych 
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Správa a riadenie banky

Philippe Maystadt a 
Danuta Hübnerová, 

členka EK
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Nástroje a iniciatívy v Únii

Intenzívna spolupráca medzi Komisiou a EIB viedla 
v roku 2006 k zavedeniu nových spoločných nástrojov 
a mechanizmov financovania na obdobie rokov 2007-
201�. Únia má na podporu svojich politík dostupných 
viac rozpočtových zdrojov a zdrojov EIB ako kedykoľ-
vek predtým, vzhľadom na spojený podporný efekt 
rozpočtu EÚ a 48 mld. EUR vo fondoch kapitálového 
trhu, ktoré EIB každoročne získava.

Skupina EIB posilnila postupy svojej spolupráce 
s Európskou komisiou spustením troch nových 
spoločných iniciatív, ktoré umožnia členským štá-
tom rozsiahlejšie využívať európske štrukturálne 
fondy, ktorých objem na obdobie rokov 2007-201� 
sa značne zvýšil na �08 mld. EUR. Časť štrukturálnych 
fondov sa teraz bude dať prideliť aj na financovanie 
inžinierskych projektov v oblastiach poskytujúcich 
podporu pre MSP a mikropodniky (JEREMIE) alebo 
pre sociálny rozvoj miest (JESSICA). Tretia iniciatíva 
(JASPERS), financovaná Komisiou, skupinou EIB  
a EBRD, ponúka bezplatnú odbornú pomoc pri hľa-
daní a uskutočňovaní infraštrukturálnych projektov 
v nových členských štátoch, ktoré sú oprávnené  
na získanie financovania zo štrukturálnych fondov. 
V rámci týchto nástrojov už bolo vytýčených nie-
koľko projektov. Táto odborná pomoc nezahŕňa 
nijaký záväzok uchádzať sa o financovanie z EIB 
alebo EBRD.

EIB a Komisia rovnako spojili sily aj pri urýchlení rea-
lizácie ambiciózneho dopravného a energetického 
programu TEN zriadením nástroja pre štruktúrované 
financovanie a záručného fondu TEN s cieľom umož-

niť financovanie projektov vysokorizikového profilu. 
Tieto dva finančné nástroje budú pôsobiť ako kata-
lyzátor, ktorý na podporu programu TEN pritiahne až 
20 mld. EUR dodatočných verejných alebo súkrom-
ných prostriedkov.

EIB a Komisia zriaďujú nový výskumný nástroj v ob-
jeme 1 mld. EUR, spolufinancovaný bankou a 7. rámco-
vým programom pre výskum a vývoj, na podchytenie 
úsilia o inovácie, výskum a vývoj v rámci Únie. Aj 
v tomto prípade daný finančný nástroj umožní pri-
jímať vyššie riziko a mobilizovať súkromný kapitál  
na projekty významné pre priemyselnú konkurencie-
schopnosť Únie. Podľa požiadaviek Európskej rady 
z decembra 2005 by mal v období rokov 2007-201� 
priniesť až 10 mld. EUR dodatočných zdrojov.

Súbežne s tým prebieha nastavenie EIF, ktorý by mal 
priniesť čerstvé podnety na podporu MSP navýšením 
kapitálu – čo sa v súčasnosti pripravuje – a sprístupne-
ním ďalšej 1,1 mld. EUR v zmysle rámcového programu 
pre konkurencieschopnosť a inovácie na roky 2007-
201� na použitie inovatívnych finančných produktov, 
a to najmä pri zakladaní MSP.

Rozvoj a spolupráca mimo EÚ

Rok 2006 bol významný aj pre EIB, keďže Rada roz-
hodla o nových mandátoch pre činnosť banky  
v partnerských krajinách mimo Únie. V období rokov 
2007-201� EIB poskytne úvery v objeme do 27,8 mld. 
EUR so zárukou z rozpočtu EÚ. Komisia a EIB vytvorili 
aj nový trustový fond na financovanie infraštruktúry 
v subsaharskej Afrike. 

Dialóg s európskymi inštitúciami, ktoré rokujú a rozhodujú o politikách Únie, je dôležitý pre vytvo-
renie rámca činností EIB v Európskej únii, ako aj mimo nej. Európska komisia v roku 2006 spoločne 
s EIB pripravila rokovania a rozhodnutia Rady, ktoré usmernia činnosť banky v nadchádzajúcich 
rokoch. EIB sa zúčastňuje Rady ministrov  (ECOFIN) a pravidelne vstupuje do  interakcie s Európ-
skym parlamentom.

Konštruktívna spolupráca s EÚ  
a so spolupôsobiacimi inštitúciami financovania
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S cieľom postupovať mimo Únie efektívne a jednotne 
sa financovanie z EIB a z rozpočtu EÚ bude veľmi úzko 
koordinovať s inými finančnými inštitúciami pôsobia-
cimi v tej istej oblasti. V tejto súvislosti uzavrela EIB 
v roku 2006 zmluvy s organizáciami Agence française 
de développement, Kredietanstalt für Wiederaufbau 
a európskymi inštitúciami pre financovanie rozvoja 
– skupinou 14 bilaterálnych rozvojových bánk, ako aj 
s EBRD a Svetovou bankou. Zmluvnou stranou v týchto 
zmluvách je často aj Európska komisia.

Spolupráca s inými medzinárodnými finančnými inšti-
túciami viedla aj k novým environmentálnym iniciatí-
vam, najmä k vytvoreniu fondov uhlíkových kreditov 
na riešenie klimatických zmien a k spoločnej charte  
o európskych zásadách pre životné prostredie týkajú-
cej sa financovania projektov v Európskej únii aj mimo 
nej. Projekty mimo EÚ sa vždy financovali spoločne, 
avšak nové dohody toto financovanie ešte posilnia. 

EIB a Európska komisia 
(GR pre regióny) 

podpísali v júli „Zmluvu 
o prispievaní”  

pre iniciatívu JASPERS
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Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie informácií je nedeliteľnou súčasťou 
záväzku banky zachovávať transparentnosť. Dňa  
28. marca 2006 správna rada EIB schválila revidovanú 
politiku zverejňovania informácií, čím sa zosúladila 
informačná politika banky z roku 2002 so súčasnými 
štandardmi transparentnosti a zohľadnili sa európske 
politické iniciatívy a medzinárodné zásady. S cieľom 
umožniť zainteresovaným stranám prispieť k reví-
zii politiky sa uskutočnila verejná konzultácia. Tento 
proces prebehol v dvoch kolách a priniesol podstatné 
informácie od zúčastnených strán. Z hľadiska harmo-
nogramu a postupov prijala EIB veľmi pružný prístup, 
aby umožnila čo najúplnejšiu konzultáciu. Prispievate-
lia i samotná banka vnímajú výsledky veľmi pozitívne. 
V publikovanej konzultačnej správe je opísaný spôsob 
vedenia konzultácie a zoskupenia vstupov všetkých 
zúčastnených strán, ako aj odôvodnené postoje banky 
v rozsahu zohľadnenia týchto vstupov. 

Nová politika zverejňovania informácií je založená  
na predpoklade zverejnenia, čo znamená, že všetky 
informácie, ktorými banka disponuje, podliehajú v prí-
pade žiadosti zverejneniu, pokiaľ neexistuje nepreko-
nateľný dôvod na nezverejnenie. Keďže EIB je bankou, 
existujú isté obmedzenia týkajúce sa zverejniteľných 
informácií, ktoré sa uvádzajú v danej politike. Politika 
sa formálne preskúma každé tri roky. Banka okrem toho 
v prvej polovici roka 2007 politiku preskúma aj z práv-
neho hľadiska s cieľom aplikovať ustanovenia naria-
denia Aarhus o uplatňovaní ustanovení Aarhuského 
dohovoru o prístupe k informáciám v inštitúciách a or-
gánoch EÚ, verejnej účasti na rozhodovaní a oprístupe 
k spravodlivosti v oblasti životného prostredia. 

Kľúčom k verejnému prístupu k informáciám je inter-
netová stránka EIB, ktorú v roku 2006 navštívili okolo 
� milióny ľudí a Infodesk EIB, v rámci ktorého bolo 

spracovaných približne �0 000 žiadostí o informácie 
od zainteresovaných strán z rôznych skupín. Dôležitú 
úlohu v politike zverejňovania informácií zohráva 
zásobník projektov v zozname projektov na interne-
tovej stránke banky. EIB má povinnosť zverejňovať  
na svojej internetovej stránke súhrnné informácie 
o projektoch, ktoré zvažuje na financovanie. Pred 
schválením správnou radou by sa mali zverejniť všetky 
projekty, pokiaľ tomu nebránia legitímne dôvody týka-
júce sa dôvernosti, ako tomu niekedy môže byť v prí-
pade projektov zo súkromného sektora. Ak si projekt 
vyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie 
(EIA), banka sa snaží v rámci tohto zásobníka projek-
tov poskytnúť prepojenie na technické zhrnutie EIA,  
a v prípade projektov mimo EÚ na jeho ekvivalent 
spolu so správou o dosahu na životné prostredie.  
Po schválení správnou radou a podpísaní úveru sa všetky 
financované projekty uvádzajú vo výročnej správe.

Vzťahy s organizáciami občianskej 
spoločnosti

Vzťah EIB s organizáciami občianskej spoločnosti (CSO, 
civil society organisations) vrátane mimovládnych 
organizácií (MVO) a iných záujmových skupín je zalo-
žený na uznaní, že tieto organizácie môžu poskytnúť 
cenné vstupy do tvorby politiky. Takisto môžu prispieť 
aj k povedomiu banky o miestnych záležitostiach a po-
skytnúť jej užitočné informácie o projektoch. 

Útvar pre občiansku spoločnosť na úseku komuniká-
cie koordinuje styky banky s mimovládnymi organi-
záciami a inými záujmovými skupinami. Zabezpečuje 
jednotnosť a kvalitu komunikácie a aktívne sa zapája 
do občianskej spoločnosti. V rámci banky jednotka 
zabezpečuje koordináciu stykov s občianskou spo-
ločnosťou a spolu s oddelením ľudských zdrojov 
a externými odborníkmi vydáva a uplatňuje interné 

Otvorenosť a transparentnosť sú nevyhnutné na udržanie a posilnenie dôveryhodnosti a zodpo-
vednosti EIB voči jej akcionárom a všetkým obyvateľom v Európe aj mimo nej.

Transparentnosť a zodpovednosť
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programy budovania povedomia a kapacít pre zamest-
nancov v styčných oblastiach banky s občianskou 
spoločnosťou.

Interakciu s organizáciami občianskej spoločnosti 
v roku 2006 charakterizovali nové spôsoby angažo-
vania. EIB najprv začala budovať partnerstvá s odbor-
nými organizáciami, s ktorými má spoločné konkrétne 
ciele, ako napríklad Lisabonskú agendu EÚ, trvalo udr-
žateľný rozvoj, ochranu životného prostredia alebo 
zmiernenie chudoby. Podpísala aj zmluvu so Svetovým 
zväzom ochrany prírody (World Conservation Union 
– IUCN) týkajúcu sa problematiky biodiverzity. Zmluva 
poskytuje rámec pre spoločné iniciatívy a spoluprácu 
vo veciach spojených s hľadiskom biodiverzity v akti-
vitách EIB, pričom IUCN poskytuje odborné poraden-
stvo k iniciatívam, politikám a stratégiám banky, ako 
napríklad revízie usmernení o hĺbkových previerkach 
alebo pomoc pri monitorovaní aspektov projektov 
financovaných zo strany EIB. IUCN pomáha banke aj 
pri interných školeniach a posilňovaní povedomia 
o problematike biodiverzity.

Ďalším kľúčovým vývojom prispievajúcim ku kvalite 
vzťahov medzi organizáciami občianskej spoločnosti 
je nový postup verejných konzultácií EIB o vybraných 
politikách, stratégiách a usmerneniach. Po úspechu 
verejných konzultácií politiky zverejňovania informá-
cií EIB sa v roku 2007 začne podobný proces revízie 
politík, usmernení a postupov banky slúžiacich na boj 
proti korupcii, podvodom, praniu peňazí a financova-
niu terorizmu. 

EIB sa takisto horlivo snaží udržať a zlepšiť svoje styky 
s mimovládnymi organizáciami kriticky obhajujúcimi 
politiky, ktoré vedú kampane týkajúce sa činnosti 
banky. Kontakty s týmito organizáciami sa v prie-
behu posledných rokov zvýšili a pretavili sa do zložky 
dialógu. Svedčí o tom aj účasť banky na udalostiach 
usporiadaných týmito organizáciami na tému záleži-
tostí spojených s EIB, akými bola napríklad konferencia  
o mechanizme nezávislého zosúladenia a odvola-
nia v banke, organizovaná sieťou CEE Bankwatch 
Network a inými mimovládnymi organizáciami  
v Bruseli v novembri 2006.

Súčasťou pravidelných pracovných seminárov  
pre mimovládne organizácie a organizácie občian-
skej spoločnosti boli aj dva semináre, ktoré banka  
usporiadala v novembri 2006. Jarný pracovný seminár 
v Bruseli bol venovaný téme výskumu, vývoja a ino-
vácií v rámci lisabonského procesu, tvorbe ľudského 
kapitálu a úlohe občianskej spoločnosti v cykle projek-
tov v banke. Jesenný pracovný seminár v Berlíne riešil 
problematiku týkajúcu sa trojuholníka životné prostre-
die – klimatické zmeny – energia. Na programe bola aj 
problematika zodpovednosti banky.

V roku 2006 banka dostala od mimovládnych orga-
nizácií viac ako 100 dopytov a žiadostí o zverejnenie 
informácií. Tretina z nich sa týkala projektov cestnej 
dopravy, a to najmä v nových členských štátoch a kan-
didátskych krajinách.

Audit, kontrola a hodnotenie

Banka má pre všetky svoje aktivity zavedené kon-
trolné mechanizmy, ktoré uplatňuje s cieľom niesť 
zodpovednosť voči vonkajšiemu prostrediu. Niektoré 
z týchto kontrolných mechanizmov vyplývajú zo šta-
tútu, ďalšie sú založené na interných organizačných 
ustanoveniach a ďalšie využívajú nezávislé externé 
kontrolné orgány.

Výbor audítorov je štatútom zriadený orgán EIB, ktorý 
podlieha rade guvernérov, čiže ministrom financií člen-
ských štátov EÚ. Overuje, či sa operácie banky vyko-
návajú v súlade s postupmi stanovenými v štatúte 
a rokovacím poriadkom a či sa riadne vedie jej účtov-
níctvo. Pri plnení tejto úlohy asistuje výboru audíto-
rov externá audítorská firma Ernst&Young. Riaditeľstvo  
pre riadenie rizík sleduje úverové, trhové a prevádzkové 
riziká, kým úsek kontroly riadenia sa sústredí na proces 
prevedenia stratégií do cieľov a operačných plánov. 
Poverenec pre ochranu údajov chráni osobné údaje 
pracovníkov zamestnaných v skupine EIB.

Kancelária pre právny súlad zabezpečuje, že banka  
a jej pracovníci konajú v súlade so všetkými platnými 
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Komunikácia

EIB ako súčasť svojej komunikačnej stratégie vydala v roku 2006 širokú škálu geo-
grafických, sektorových, tematických, výročných a hodnotiacich správ a brožúr v ja-
zykoch Spoločenstva a prípadne aj v iných mutáciách. Taktiež sa neustále snaží 
udržiavať informatívnosť a aktuálnosť svojej internetovej stránky. Osobné kontakty 
však ešte nevyšli z módy. Práve naopak, členovia predstavenstva a odborní zamest-
nanci sa zúčastnili množstva akcií organizovaných orgánmi EÚ aj orgánmi jednot-
livých štátov a profesijnými organizáciami na rôzne témy, kde vyzdvihovali aktivity 
banky a finančnú podporu, ktorú môže ponúknuť.

Banka okrem toho mala svoj pracovný kontaktný bod zastúpený na približne  
30 vybraných veľkých podujatiach, kde bolo možné získať všetky relevantné infor-
mácie. Tak tomu bolo napríklad na veľtrhu Carbon Expo v Kolíne a na Zelených 
týždňoch v Bruseli v máji 2006, na veľtrhu Carbon Expo v Pekingu a na Európskom 
týždni miest a regiónov v Bruseli v októbri a na Európskych dňoch rozvoja v novem-
bri, taktiež v Bruseli.

Skupiny záujemcov s príslušným zázemím sú vítané aj v Luxemburgu a v externých 
pobočkách banky. V roku 2006 navštívilo ústredie banky približne 2200 študentov, 
odborníkov, vysokopostavených tvorcov politík, diplomatov a lokálnych politikov 
z viac ako 40 krajín.

Vrcholnou príležitosťou na komunikáciu bude aktuálny rok (2007), 50. výro-
čie podpísania Rímskej zmluvy, kedy sa banka pripojí k ostatným inštitúciám EÚ  
na oslavách, ako aj na pracovných a politických summitoch a konferenciách. Vlastné  
50. výročie založenia EIB oslavované v roku 2008 nebude ohliadnutím sa za úspechmi 
v minulosti, ale skôr pohľadom do budúcnosti s dôrazom na úlohu EIB ako banky 
EÚ pre občanov. Celý rad externých akcií, publikácii a propagačných aktivít sa bude 
zameriavať na transparentnosť, modernú správu a riadenie banky, nové úverové 
produkty a na pridanú hodnotu banky v operáciách v rámci Európskej únie aj mimo 
nej. Kolaudácia novej budovy EIB, nachádzajúcej sa vedľa jej luxemburského ústre-
dia, sa prelína s výročným zasadnutím Rady guvernérov v júni 2008, čo bude pred-
stavovať jeden zo zlatých klincov osláv 50. výročia založenia EIB.

Stretnutie  
s mimovládnymi 
organizáciami  
v roku 2006
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EIB a univerzity sa vzájomne od seba učia

Výskumní pracovníci z vysokých škôl sa chcú dozvedieť viac o aktivitách banky a banka sa chce poučiť 
z akademického výskumu prebiehajúceho v oblastiach jej pôsobenia. S cieľom umožniť takúto vzá-
jomnú výmenu začala EIB v roku 2006 akciu na podporu vysokoškolského výskumu, ktorá poskytuje 
granty pre výskumné strediská v EÚ, stáže pre mladých vedecko-výskumných pracovníkov a sponzor-
stvo vybraných vysokoškolských sietí.

Vysokoškolské vedecké strediská budú v priebehu troch rokov dostávať granty až do výšky 100 000 EUR, 
aby svoj výskum rozšírili na oblasti, ktoré sú v centre záujmu EIB. Banka na základe súťaže vybrala štyri 
vysoké školy pre štyri základné témy výskumu: finančné a hospodárske ocenenie vplyvov na životné 
prostredie (Università Ca’Foscari, Benátky), technologické posúdenie a urýchlenie inovácií (Università 
di Bologna), verejno-súkromné partnerstvá (Universidad Politécnica de Madrid) a sociálne rozmery 
trvalo udržateľného rozvoja (Oxford Brookes University).

Mladým výskumným pracovníkom banka poskytuje stáže na realizáciu výskumných projektov navr-
hovaných bankou pod spoločným dohľadom školiteľa z vysokej školy a školiteľa z EIB.

Takisto je možné sponzorovať vysokoškolské siete zameriavajúce sa na oblasti, ktoré majú pre EIB 
osobitný význam, pričom tieto siete sa môžu v prípade vhodnosti označovať ako „vysokoškolská sieť 
EIB“.

Transparentnosť a zodpovednosť

Workshop  
„Európske univerzity  
v snahe o 
dokonalosť“  
sa konal  
v luxemburskom 
ústredí banky  
17. novembra 2006
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právnymi predpismi, nariadeniami, kódexmi správa-
nia a štandardmi dobrej praxe a v prvej línii odhaľuje 
možné nezhody s etickými pravidlami a bezúhonnos-
ťou. Plánovito kontroluje súlad s novými politikami, 
postupmi, produktmi a operáciami alebo zamýšľanými 
akciami. Služba pre právny súlad monitoruje aj úverové 
a výpožičné operácie typu „off-shore“.

Nezávislý Generálny inšpektorát v sebe spája dve hlavné 
funkcie pre spätné kontroly, oddelenie interného auditu 
a oddelenie hodnotenia operácií. Hrá kľúčovú úlohu  
pri ochrane kontrolných mechanizmov, vylepšovaní 
operácií a pri procese transparentnosti a zodpoved-
nosti. Interný audit poskytuje primeranú istotu, čo sa 
týka významu a účinnosti interných kontrolných systé-
mov a predmetných postupov. Koná v prípade podoz-
renia na podvod, korupciu alebo inú protizákonnú 
činnosť v súvislosti s projektmi financovanými skupi-
nou EIB alebo dostávajúcimi investície od skupiny EIB. 
Úsek pre hodnotenie operácií vykonáva spätné hodno-
tenia reprezentatívnych vzoriek projektov a programov 
financovaných bankou, ako aj operácií EIF. Jeho správy, 
prerokované správnou radou, sú sprístupnené na inter-
netovej strane banky. V roku 2006 dokončil hodnotenie 
investície EIB do projektov týkajúcich sa vzdelávania 
a odbornej prípravy, cezhraničných transeurópskych 
sietí, poskytovania úverov v krajinách AKT podľa 
Štvrtého dohovoru z Lomé, trustového fondu FEMIP 
(technickej pomoci v predchádzajúcej fáze a operá-
cie rizikového kapitálu v Stredomorí) a investície z EIF  
vo fondoch rizikového kapitálu.

Audit využívania fondov Spoločenstva spravovaných 
EIB uskutočňuje Európsky dvor audítorov. Banka úzko 
spolupracuje s úradom OLAF, Európskym úradom  
pre boj proti podvodom, a s Európskym ombudsmanom. 

V roku 2006 bola na priame poverenie generálneho 
tajomníka vytvorená služba pre riešenie sťažností, ktorá 
sa zaoberá externými sťažnosťami podanými priamo 
do banky alebo prichádzajúcimi prostredníctvom 
Európskeho ombudsmana. Novovypracovaná politika 
riešenia sťažností a odvolaní bude oznámená externe 
v priebehu roka 2007.

Transparentnosť a zodpovednosť

Správa o zodpovednosti banky

Banka od roku 2005 každoročne vydáva správu o zodpovednosti banky, v ktorej sa 
uvádzajú podrobné informácie o správe a riadení a banky a jej environmentálnych čin-
nostiach, ako aj všeobecnejšie podkladové informácie. Správu si možno prečítať  
na internetovej stránke EIB ( www.eib.org) alebo zdarma objednať. 
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Zdroje a prijímanie nových pracovníkov

Prijímanie nových pracovník do banky sa v roku 2006 
i naďalej sústredilo na prevádzkové oblasti, pričom 
vysokú prioritu má v tejto činnosti realizácia iniciatívy 
JASPERS a vytvorenie zdrojov pre túto iniciatívu (príp-
rava projektov a technická pomoc v nových členských 
štátoch). Celkový počet zamestnancov banky sa v roku 
2006 zvýšil na 1 �6915. Obsadených bolo 102 voľných 
miest (66 vo výkonných funkciách a �6 v podporných 
funkciách). Zo 66 novoprijatých pracovníkov na výkon-
nej úrovni bolo 58 % mužov a 42 % žien. Z nových 
členských štátov pochádzalo 19 zo 102 novoprijatých 
zamestnancov. V roku 2006 banka dostala približne 
17 000 žiadostí o prijatie do zamestnania.

Zamestnanecký rozvoj

Zavedenie zmien do systému odmeňovania zamest-
nancov viedlo k preskúmaniu a zmodernizovaniu sys-
témov hodnotenia a postupu zamestnancov. Systém 
postupu je založený na roliach (povinnostiach a spôso-
bilostiach spojených s danou funkciou). Proces vyjas-
ňovania týchto rolí pokračoval aj v roku 2006. V tejto 
súvislosti boli jasne určené pevne stanovené aj pre-
menné kritériá postupu. Aj v iných oblastiach banka 
vytvorila rôzne politiky skvalitňovania výkonu, začal 
napríklad plne fungovať školiaci program pre úve-
rové riziká  úseku pre ľudské zdroje, ktorý sa považuje  
za nutnosť pre zamestnancov na pozícii posudzovania 
pôžičiek a pre úverových analytikov.

Zdravie a dobré podmienky zamestnancov

Keďže v druhom polroku 2005 bola zriadená vlastná 
zdravotná služba, banka venuje čoraz viac úsilia odha-
ľovaniu a prevencii pracovných ochorení a podpore 
zdravia a dobrých pracovných podmienok. Okrem všet-
kých lekárskych vyšetrení pred nástupom do zamest-
nania a veľkého podielu každoročných zdravotných 
prehliadok, ponúkaných zamestnancom, patrila medzi 
jej aktivity aj zdravotná kampaň, opatrenia zamerané 
na podporu a uľahčenie zapojenia sa do práce po dlho-
dobej pracovnej neschopnosti a lepšie zdravotnícke 
služby na služobných cestách. Banka ďalej zabezpečila 
školenia pracovníkov, ktorí dobrovoľne vstúpili do novo-
vytvoreného interného zboru prvej pomoci.

Vzhľadom na potrebu upraviť maximálne poistné čiast- 
ky pri istých zdravotníckych službách boli v roku 2006 

Administratíva a zamestnanci EIB

Rok 2006 bol ďalším rokom zmien na úseku ľudských zdrojov EIB. Veľa úsilia si vyžiadala tvorba 
novej  stratégie  postavenej  na  troch  pilieroch:  najvyššia  kvalita  v  zdrojoch,  motivácia  a  rozvoj 
zamestnancov, dobré podmienky zamestnancov (ochrana zdravia a bezpečnosť), pričom pozor-
nosť sa venovala aj zlepšeniu administratívnych služieb prostredníctvom zjednodušenia a opti-
malizácie.

15  Tento údaj zahŕňa zamestnancov 
EIB preradených do EIF  (stav ku dňu 
31. decembru 2006).

Zamestnanci EIB
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preskúmané pravidlá plnenia zo zdravotného poiste-
nia v banke. Takisto prebehlo preskúmanie, ktorého 
cieľom bolo i naďalej zlepšovať efektívnosť správy 
zdravotného poistenia v banke.

Pokiaľ ide o sociálne služby pre zamestnancov, banka 
získala 50 miest v súkromných jasliach, ktoré dopĺňajú 
sto miest, ktoré majú zamestnanci už k dispozícii  
za dotované sadzby vo vlastných jasliach EIB.

Komunikácia so zamestnancami

Úsilie banky o skvalitnenie internej komunikácie viedlo 
v roku 2006 k vytvoreniu nového oddelania internej 
komunikácie na úseku ľudských zdrojov. Tento útvar 
je zodpovedný za všetku komunikáciu určenú zamest-
nancom, k čomu patrí šírenie príslušných aktuálnych 
informácií interného charakteru, ako aj podpora a pod-
nety k otvorenému a širokému sociálnemu dialógu 
v rámci banky.

Zastúpenie pracovníkov

Záležitosti zamestnancov banky sa riešia formou 
konzultačného konania, do ktorého je zapojený úsek 
ľudských zdrojov (HR) a kolégium zástupcov pracovní-
kov (SR) prostredníctvom pravidelných schôdzí úseku 
oddelenia ľudských zdrojov a kolégia zástupcov pra-
covníkov SR v pracovných skupinách na konkrétne 
témy a v spoločných výboroch. V roku 2006 pracovala 
Rada pre dôchodkové poistenie obzvlášť usilovne, 
a to najmä na stanovení smerodajných zásad, ktoré 
budú tvoriť rámcovú zmluvu určujúcu vývoj systému 
dôchodkového poistenia. Zástupcovia pracovníkov 
boli zastúpení v pracovnej skupine, ktorá uviedla  
do praxe politiku sociálnej zodpovednosti banky, pri-
čom prvá výročná správa tejto skupiny bola vydaná 
v roku 2006. V spojitosti s pracovnými skupinami je 
potrebné spomenúť činnosti skupiny zodpovednej 
za preskúmanie systému odmeňovania, ktorej práca 
viedla k predloženiu konkrétnych návrhov správnej 

rade koncom roka 2006. Po zamietnutí časti týchto 
návrhov v správnej rade malo kolégium dojem, že 
konzultácie neprebehli riadnym spôsobom a ponúklo 
svoje odstúpenie. 

COPEC

Spoločný výbor pre rovnosť príležitostí (COPEC, Joint 
Committee on Equal Opportunities) sleduje uplatňo-
vanie politiky rovnosti príležitostí z hľadiska kariérneho 
rastu, prijímania nových pracovníkov, školení a infra-
štruktúry sociálnych podmienok.

V roku 2006 sa výbor COPEC zúčastňoval vypracovania 
správy úseku ľudských zdrojov o rodovej vyváženosti 
a rovnosti v EIB po celkovom preskúmaní stavu ohľa-
dom rovnosti príležitostí, ktoré vypracoval nezávislý 
externý konzultant. V októbri 2006 predstavenstvo 
schválilo odporúčania obsiahnuté v správe.

V júni 2006 EIB usporiadala 11. výročnú schôdzu Siete 
organizačných a inštitucionálnych rodových informá-
cií (ORIGIN - Organisational and Institutional Gender 
Information Network). Cieľom tejto siete je deliť sa o in-
formácie, skúsenosti a ponaučenia týkajúce sa rodo-
vých otázok a problematiky rôznorodosti. Zúčastnilo 
sa jej dvadsaťpäť delegátov, aj vrátane vyšších mana-
žérov úsekov ľudských zdrojov zo Svetovej banky, 
Ázijskej rozvojovej banky, Rady Európy, Európskeho 
parlamentu a Organizácie pre bezpečnosť a spolu-
prácu v Európe (OSCE), ktorí rokovali o iniciatívach 
podniknutých vo svojich organizáciách za posledných 
dvanásť mesiacov, poskytovali si vzájomne inšpiráciu 
a vymieňali nápady.

Administratíva a zamestnanci EIB



Správa o činnosti 200668Skupina EIB

Rada guvernérov pozostáva z ministrov menova-
ných každým jedným z 27 členských štátov, zvyčajne 
ministrov financií. Stanovuje usmernenia k úverovej 
politike, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a súvahu, 
rozhoduje o účasti banky na finančných operáciách 
mimo Európskej únie a o zvýšení základného imania. 
Okrem toho menuje členov správnej rady, predstaven-
stva a výboru audítorov.

Správna rada má výhradnú právomoc rozhodovať  
o pôžičkách, zárukách a získaných prostriedkoch. 
Okrem sledovania riadneho chodu banky zabezpe-
čuje, aby bola banka riadená v súlade s ustanoveniami 
Zmluvy a štatútu a so všeobecnými smernicami stano-
venými guvernérmi. Jej členovia sú menovaní guver-
nérmi na návrh členských štátov, a to na obdobie 
piatich rokov, ktoré sa môže opakovať. Členovia rady 
sa zodpovedajú iba banke.

Správna rada pozostáva z 28 členov, pričom každý člen-
ský štát a Európska komisia menujú po jednom členovi. 
V rade je 18 náhradníkov, čo znamená, že o niektoré 
z týchto pozícií sa delia zoskupenia štátov.

V záujme rozšírenia odbornosti správnej rady v nie-
ktorých oblastiach si správna rada môže kooptovať 
maximálne 6 expertov bez práva hlasovať (� riaditeľov 
a � náhradníkov), ktorí sa zúčastňujú na stretnutiach 
rady v poradnej funkcii.

Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov členov,  
z ktorých najmenej jedna tretina musí mať hlasova-
cie právo a predstavovať minimálne 50 % upísaného 
základného imania.

Predstavenstvo je stálym kolektívnym výkon-
ným orgánom banky. Pozostáva z deviatich členov.  
Na základe právomoci prezidenta a pod dohľadom 
správnej rady zabezpečuje každodenný chod EIB, 
pripravuje rozhodnutia pre členov správnej rady  
a zabezpečuje ich vykonanie. Prezident banky pred-
sedá zasadnutiam správnej rady. Členovia predstaven-
stva sa zodpovedajú iba banke. Sú menovaní Radou 
guvernérov na návrh správnej rady na obnovovateľné 
obdobie šiestich rokov.

Prezident je v súlade so štatútom banky aj predsedom 
správnej rady.

Výbor audítorov je nezávislým orgánom, podliehajú-
cim priamo Rade guvernérov. Povinnosťou výboru je 
preveriť správne vykonanie operácií banky a správne 
vedenie účtovníctva. V čase schvaľovania účtovnej 
závierky správnou radou vydáva Výbor audítorov svoje 
stanoviská k tejto závierke. Správy Výboru audítorov 
o výsledkoch jeho činnosti počas predchádzajúceho 
roka sa spolu s výročnou správou správnej rady pred-
kladajú Rade guvernérov.

Výbor audítorov sa skladá z � členov a � pozorova-
teľov menovaných guvernérmi na funkčné obdobie 
troch rokov.

Základné imanie: Podiel každého členského štátu  
na základnom imaní banky vychádza z hospodárskeho 
významu daného štátu v Európskej únii (vyjadreného 
v HDP) v období jeho vstupu do Európskej únie. V sú-
vislosti s rozšírením o Bulharsko a Rumunsko dňa  
1. januára 2007 sa v ustanoveniach štatútu EIB pozme-
nili podiely na základnom imaní banky a správa a riade-
nie banky. V zmysle svojho štatútu je banka oprávnená 
mať splatné pôžičky zodpovedajúce maximálne hod-
note dvaapolnásobku svojho základného imania.

Celková hodnota upísaného základného imania banky 
je viac než 164.8 mld. EUR. 

Orgány EIB zriadené štatútom

Výbor audítorov 

Ustanovenia vzťahujúce sa na tieto 
orgány sú uvedené v štatúte banky 
a v rokovacom poriadku. Zoznamy 
členov orgánov EIB zriadených štatú-
tom a ich životopisy spolu s doplňu-
júcimi informáciami o záležitostiach 
odmeňovania, sa pravidelne aktu-
alizujú a uverejňujú na internetovej 
stránke banky: www.eib.org.
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Orgány EIB zriadené štatútom

Predstavenstvo

Rozdelenie základného imania EIB k 1. januáru 2007

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Čiastka (EUR)  %

Nemecko 26 649 5�2 500 DE 16,170

Francúzsko 26 649 5�2 500 FR 16,170

Taliansko 26 649 5�2 500 IT 16,170

Spojené kráľovstvo 26 649 5�2 500 GB 16,170

Španielsko 15 989 719 500 ES 9,702

Belgicko 7 �87 065 000 BE 4,482

Holandsko 7 �87 065 000 NL 4,482

Švédsko 4 900 585 500 SE 2,974

Dánsko � 740 28� 000 DK 2,269

Rakúsko � 666 97� 500 AT 2,225

Poľsko � 411 26� 500 PL 2,070

Fínsko 2 106 816 000 FI 1,278

Grécko 2 00� 725 500 GR 1,216

Portugalsko 1 291 287 000 PT 0,784

Česká republika 1 258 785 500 CZ 0,764

Maďarsko 1 190 868 500 HU 0,72�

Írsko 9�5 070 000 IE 0,567

Rumunsko 86� 514 500 RO 0,524

Slovenská republika 428 490 500 SK 0,260

Slovinsko �97 815 000 SI 0,241

Bulharsko 290 917 500 BG 0,177

Litva 249 617 500 LT 0,151

Luxembursko 187 015 500 LU 0,11�

Cyprus 18� �82 000 CY 0,111

Lotyšsko 152 ��5 000 LV 0,092

Estónsko 117 640 000 EE 0,071

Malta 69 804 000 MT 0,042

Spolu 164 808 169 000 100,000
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Philippe MAYSTADT
Prezident banky a predseda jej správnej rady

Gerlando GENUARDI
Viceprezident

 Philippe MAYSTADT prezident banky a predseda jej správnej rady
➾	 	Všeobecná stratégia
➾	 	Inštitucionálne záležitosti, vzťahy s ostatnými európskymi inštitúciami
➾	 	Hlásenia od generálneho inšpektora, finančného kontrolóra a vedúceho kancelárie 

pre právny súlad
➾	 	Ľudské zdroje
➾	 	Interná komunikácia
➾	 	Politika rovnosti príležitostí, predseda Spoločného výboru pre rovnosť príležitostí 

(COPEC)
➾	 	Predseda správnej rady EIF
➾	 	Predseda rozpočtového výboru

 Gerlando GENUARDI viceprezident
➾	 	Finančné operácie v Taliansku, Grécku, na Cypre, Malte a západnom Balkáne
➾	 	Nástroj pre štruktúrované financovanie (SFF)
➾	 	Rozpočet
➾	 	Účtovníctvo
➾	 	Informačné technológie
➾	 	Guvernér EBRD

 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ viceprezident
➾	 	Finančné operácie vo Francúzsku a stredomorských partnerských krajinách
➾	 	Financovanie MSP
➾	 	Partnerstvo s bankovým sektorom
➾	 	Externá komunikácia
➾	 	Transparentnosť a informačná politika
➾	 	Vzťahy s mimovládnymi organizáciami
➾	 	Člen správnej rady EIF

 Ivan PILIP viceprezident
➾	 	Finančné operácie v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku, v Slovinsku  

a Bulharsku
➾	 	Transeurópske dopravné a energetické siete
➾	 	Sociálna zodpovednosť banky
➾	 	Náhradný guvernér EBRD

 Torsten GERSFELT viceprezident
➾	 	Finančné operácie v Holandsku, Dánsku, Írsku, v štátoch AKT a v Južnej Afrike
➾	 	Energetické otázky
➾	 	Ekonomické, finančné a sektorové štúdie
➾	 	Predseda výboru pre umenie

 Simon BROOKS viceprezident
➾	 	Finančné operácie v Spojenom kráľovstve
➾	 	Ochrana životného prostredia
➾	 	Interný audit, externý audit a vzťahy s Výborom audítorov
➾	 	Právny súlad
➾	 	Vzťahy s Európskym dvorom audítorov
➾	 	Vzťahy s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a s európskym 

ombudsmanom
➾	 	Budovy, pracovné prostredie a logistika

 Carlos DA SILVA COSTA viceprezident
➾	 	Finančné operácie v Španielsku, Belgicku, Portugalsku, Luxembursku, Ázii a Latinskej 

Amerike
➾	 	Právne aspekty operácií a produktov
➾	 	Financovanie
➾	 	Člen výboru pre umenie

 Matthias KOLLATZ-AHNEN viceprezident
➾	 	Finančné operácie v Nemecku, Rakúsku a Rumunsku a v Chorvátsku a Turecku
➾	 	Ekonomická a sociálna súdržnosť, konvergencia
➾	 	Iniciatíva JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) 
➾	 	Riadenie rizík: úverové, trhové a prevádzkové riziká
➾	 	Člen výboru pre dotácie

 Eva SREJBEROVÁ viceprezidentka (k 1.7.2007) 
➾	 	Finančné operácie vo Švédsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, u východných 

susedov, v Rusku a krajinách EZVO
➾	 	Program „i2i“ (implementácia Lisabonskej stratégie) vrátane RSFF (finančného 

nástroja s rozdelením rizika)
➾	 	Ex-post hodnotenie operácií
➾	 	Predsedníčka výboru pre dotácie

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Viceprezident

Ivan PILIP
Viceprezident

Simon BROOKS
Viceprezident

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Viceprezident

Eva SREJBEROVÁ
Viceprezidentka (k 1.7.2007)

Carlos DA SILVA COSTA
Viceprezident

Torsten GERSFELT
Viceprezident

Predstavenstvo EIB
Kolégium členov predstavenstva a oblasti ich dohľadu

Stav ku dňu 1. mája 2007
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Organizačná štruktúra 
(stav ku dňu 1. júna 2007)u    Úsek  “  Oddelenie  h  Zastúpenie

Generálny sekretariát,  
právne záležitosti  
a ľudské zdroje 

Alfonso QUEREJETA 
Generálny tajomník a generálny riaditeľ pre právne záležitosti  

u  Inštitucionálne záležitosti  
Dominique de CRAYENCOUR 
Riaditeľ

• Ferdinand SASSEN

“  Riadiace orgány, sekretariát, protokol  
Hugo WOESTMANN 
Asociovaný riaditeľ 

“  Jazykové služby  
Kenneth PETERSEN

Právne záležitosti 

u   Komunitárne a finančné záležitosti, financovanie mimo 
Európy

Marc DUFRESNE 
Zástupca generálneho riaditeľa pre právne 
záležitosti 

  • Jean-Philippe MINNAERT 
   Poverenec pre ochranu údajov  

	 “   Finančné záležitosti  
Nicola BARROVÁ 
Asociovaná riaditeľka 

	 “  	Inštitucionálne a personálne záležitosti  
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

	 “   Stredomorie (FEMIP), Afrika, Karibik, Tichomorie – investičný 
nástroj, Latinská Amerika a Ázia  
Regan WYLIEOVÁ-OTTEOVÁTE 
Asociovaná riaditeľka 

         

u   Financovanie v rámci Európy  
Gerhard HÜTZ 
Riaditeľ 

  • Gian Domenico SPOTA

	 “   Operačná politika, nové finančné nástroje 
José María FERNÁNDEZ MARTÍN

	 “    Jadranské more, juhovýchodná Európa  
Manfredi TONCI OTTIERI 
Asociovaný riaditeľ 

	 “    Spojené kráľovstvo, Írsko, pobaltské štáty, Dánsko, Fínsko, 
Švédsko, krajiny EZVO  
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

	 “    Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko 
Pierre ALBOUZE

	 “     Stredná Európa, Poľsko, Rusko, susedia na východe  
Barbara BALKEOVÁ

	 “     Španielsko, Portugalsko 
Ignacio LACORZANA
  • Maria SHAWOVÁ-BARRAGANOVÁ

Generálne riaditeľstvo pre stratégiu

Rémy JACOB
Generálny riaditeľ 

“	Riadenie zdrojov a koordinácia  
Geneviève DEWULFOVÁ

u  Stratégia, kontrola riadenia a finančná kontrola
 Jürgen MOEHRKE
 Riaditeľ 

u   Finančná kontrola a účtovníctvo  
Luis BOTELLA MORALES 
Finančný kontrolór 

	 “   Všeobecné účtovníctvo  
Henricus SEERDEN

	 “   Účtovníctvo tretích osôb a administratívne náklady 
Frank TASSONE

       
	 “   Ekonomické a finančné štúdie  

Éric PERÉE

       
	 “   Plánovanie, rozpočet a kontrola  

Theoharry GRAMMATIKOS 
Asociovaný riaditeľ 
  • Yannick MORVAN

       
	 “   Politika zodpovednosti banky   

Felismino ALCARPE
       

  •   Gudrun LEITHMANNOVÁ-FRÜHOVÁ 
(Koordinácia s EIF a Dvorom audítorov)

u   Ľudské zdroje 

Xavier COLL 
Riaditeľ 

 
•  Jean-Philippe BIRCKEL

“  Správa a systémy riadenia  
Michel GRILLI 
Zástupca riaditeľa  

• Catherine ALBRECHTOVÁ

“  Zdroje  
Luis GARRIDO

“  Rozvoj zamestnancov a riadenie organizácie  
Bruno TURBANG (zastupujúci)

• Ute PIEPEROVÁ-SECKELMANNOVÁ

“  Zdravie a rovnováha medzi profesionálnym a súkromným 
životom 
...

“  Interná komunikácia  
Alain JAVEAU
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Organizačná štruktúra 
(stav ku dňu 1. júna 2007) u    Úsek  “  Oddelenie  h  Zastúpenie

u  Komunikácia  
Gill TUDOROVÁ 
Hovorkyňa a riaditeľka  

“ Tlačová kancelária  
Gill TUDOROVÁ

“ Poskytovanie informácií verejnosti a vzťahy s občianskou 
spoločnosťou  
Yvonne BERGHORSTOVÁ

Informačné kancelárie 
 h  Kancelária v Paríži  

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Riaditeľ 

 h  Kancelária v Ríme  
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI 
Asociovaný riaditeľ 

 h  Kancelária v Londýne  
Adam McDONAUGH

 h  Kancelária v Berlíne 
Paul Gerd LÖSER

u  Informačné technológie  
Patrick KLAEDTKE 
Riaditeľ informačných technológií 

“ Infraštruktúra a technológie  
José GRINCHO 
Asociovaný riaditeľ 

“ Aplikácie pre finančné a úverové operácie  
Derek BARWISE

“ Aplikácie pre správu a riadenie rizík  
Simon NORCROSS

Budovy, logistika a dokumentácia 
Patricia TIBBELSOVÁ
Hlavná zodpovedná 

“ Riadenie pracovného prostredia  
Patricia TIBBELSOVÁ

“ Pracovná skupina pre novú budovu  
Enzo UNFER

“ Riadenie dokumentácie a archívov 
...

“ Nákup a administratívne služby 
...

Riaditeľstvo pre operácie  
v Európskej únii  
a kandidátskych krajinách

Thomas HACKETT 
Generálny riaditeľ 

u	Podpora operácií  
... 
Hlavný operačný koordinátor 

“ Koordinácia  
Dominique COURBIN

“ Informačné systémy a aplikácie  
Thomas FAHRTMANN

“ Podpora úverových aktivít  
Bruno DENIS

JESSICA 
Eugenio LEANZA

• Gianni CARBONARO

u  Nástroje Akcie pre rast 
Thomas BARRETT 
Riaditeľ

“ Transeurópske siete  
Tilman SEIBERT 
Asociovaný riaditeľ 

• Ale Jan GERCAMA

“ Iniciatíva Inovácia 2010 (i2i) 
Kim KREILGAARD

“ Životné prostredie, energetika a poradenská činnosť  
Christopher KNOWLES 
Asociovaný riaditeľ 

u  Západná Európa  
Laurent de MAUTORT 
Riaditeľ 

“ Spojené kráľovstvo, Írsko – banky a podniky  
Robert SCHOFIELD

“  Západná Európa – štruktúrované úvery a operácie VSP 
Cheryl FISHEROVÁ

“ Francúzsko – infraštruktúra  
Jacques DIOT 
Asociovaný riaditeľ 

“ Francúzsko – banky a podniky  
Jean-Christophe CHALINE

• Miguel MORGADO

“ Belgicko, Luxembursko, Holandsko  
Henk DELSING 
Asociovaný riaditeľ 

u  Španielsko, Portugalsko 
Carlos GUILLE 
Riaditeľ 

“ Španielsko – infraštruktúra  
Luca LAZZAROLI

“ Španielsko – banky a podniky  
Fernando de la FUENTE 
Asociovaný riaditeľ 

 h  Kancelária v Madride  
Angel FERRERO

“ Portugalsko 
Rui Artur MARTINS

 h  Kancelária v Lisabone  
Pedro EIRAS ANTUNES

u  Stredná Európa  
Joachim LINK 
Riaditeľ 

“ Severné Nemecko  
Peggy NYLUNDOVÁ GREENOVÁ 
Asociovaná riaditeľka

“ Južné Nemecko  
Anita FUERSTENBERGOVÁ-LUCIUSOVÁ

“ Česká republika, Slovensko 
Jean VRLA

“ Rakúsko, Maďarsko  
Paolo MUNINI



Správa o činnosti 2006 7� Skupina EIB

Organizačná štruktúra 
(stav ku dňu 1. júna 2007)

 h  Kancelária vo Viedni  
Emanuel MARAVIC 
Riaditeľ

u  Jadranské more  
Antonio PUGLIESE 
Riaditeľ

“ Taliansko, Malta – infraštruktúra  
Bruno LAGO 
Asociovaný riaditeľ 

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO 
“ Taliansko, Malta – banky a podniky  

Marguerite McMAHON

“ Slovinsko, Chorvátsko, západobalkánske štáty  
Romualdo MASSA BERNUCCI

u  Juhovýchodná Európa 

Andreas VERYKIOS
Zástupca generálneho riaditeľa 

“ Grécko 
Themistoklis KOUVARAKIS

 h  Kancelária v Aténach  
Fotini KOUTZOUKOU 

“ Bulharsko, Rumunsko, Cyprus  
Cormac MURPHY

 h  Kancelária v Bukurešti  
Götz VON THADDEN

“ Turecko 
Franz-Josef VETTER

 h  Kancelária v Ankare  
...

 h  Kancelária v Istanbule  
Alain TERRAILLON

u  Baltské more  
... 
Riaditeľ

“ Poľsko 
Heinz OLBERS

 h  Kancelária vo Varšave  
Michal LUBIENIECKI

“ Pobaltské štáty, Dánsko, Fínsko, Švédsko, krajiny EZVO  
Michael O’HALLORAN

• Ann-Louise AKTIVOVÁ VIMONTOVÁ

 h  Kancelária v Helsinkách  
...

Riaditeľstvo pre operácie  
mimo Európskej únie  
a kandidátskych krajín 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Generálny riaditeľ 

u   Poradenská služba pre ekonomické otázky rozvoja  
Daniel OTTOLENGHI 
Hlavný ekonóm pre rozvoj  
Asociovaný riaditeľ 

• Bernard ZILLER

u   Susedské krajiny a Rusko  
Claudio CORTESE 
Riaditeľ 

• Alain NADEAU

“ Magreb 
Bernard GORDON

 h  Kancelária v Rabate  
René PEREZ

 h    Kancelária v Tunise  
Diederick ZAMBON

“ Blízky východ  
Jane MACPHERSONOVÁ

 h  Kancelária v Káhire  
Luigi MARCON

“ Východná Európa, Kaukaz a Rusko  
Constantin SYNADINO

• Umberto DEL PANTA

“ Špeciálne operácie  
Jean-Christophe LALOUX

u   Afrika, Karibik, Tichomorie – investičný nástroj  
Martin CURWEN 
Riaditeľ

“ Západná Afrika a Sahel  
Gustaaf HEIM

 h  Kancelária v Dakare  
Jack REVERSADE

“ Stredná a východná Afrika  
Flavia PALANZAOVÁ 
Asociovaná riaditeľka 

 h  Kancelária v Nairobi 
Carmelo COCUZZA

“ Južná Afrika a Indický oceán  
Serge-Arno KLÜMPER

 h  Kancelária v Tshwane (Pretória) 
David WHITE

“ Karibik a Tichomorie 
David CRUSH

 h  Kancelária vo Fort-de-France 
Anthony WHITEHOUSE

 h  Kancelária v Sydney 
Jean-Philippe DE JONG

“ Zdroje a rozvoj  
Tassilo HENDUS

“ Riadenie portfólia, stratégia  
Catherine COLLINOVÁ

u    Úsek  “  Oddelenie  h  Zastúpenie
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Organizačná štruktúra 
(stav ku dňu 1. júna 2007) u    Úsek  “  Oddelenie  h  Zastúpenie

u   Latinská Amerika a Ázia 
Francisco de PAULA COELHO 
Riaditeľ 

“ Latinská Amerika  
Alberto BARRAGAN

“ Ázia 
Matthias ZÖLLNER

• Philippe SZYMCZAK

Riaditeľstvo pre financie 

Bertrand de MAZIÈRES 
Generálny riaditeľ 

• Ghislaine RIOSIOVÁ

u   Kapitálové trhy  
Barbara BARGAGLI PETRUCCIOVÁ 
Riaditeľka 

“ Eurozóna 
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

“ Európa (mimo eurozóny), Afrika  
Richard TEICHMEISTER

“ Ameriky, Ázia a Tichomorie  
Eila KREIVIOVÁ

• Sandeep DHAWAN

“ Vzťahy s investormi a marketing 
Peter MUNRO

u   Treasury 
Anneli PESHKOFFOVÁ 
Riaditeľka

“ Riadenie likvidity  
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

“ Riadenie aktív a pasív  
Jean-Dominique POTOCKI

“ Riadenie portfólia  
Paul ARTHUR

“ Finančné inžinierstvo a poradenské služby  
Guido BICHISAO

u   Prognózy a realizácia operácií  
Gianmaria MUSELLA 
Riaditeľ

“ Back-office pre úvery a operačnú podporu úverovej činnosti  
Ralph BAST

“ Back-office pre treasury  
Yves KIRPACH

“ Back-office pre výpožičnú činnosť  
Antonio VIEIRA

“ Systémy a postupy  
Georg HUBER 
Asociovaný riaditeľ 

“ Koordinácia a finančné politiky  
Éric LAMARCQ

Riaditeľstvo pre projekty

Grammatiki TSINGOUOVÁ-PAPADOPETROUOVÁ 
Generálna riaditeľka 

“ Trvalo udržateľný rozvoj  
Peter CARTER 
Asociovaný riaditeľ 

“ Kontrola kvality a monitoring  
Angelo BOIOLI

“ Riadenie zdrojov  
Béatrice LAURYOVÁ

u   Konkurencieschopnosť a inovácie  
Constantin CHRISTOFIDIS 
Riaditeľ 

“ Výrobný priemysel a iné (výskum a vývoj) 
...

“ IKT a e-ekonomika  
...

“ Ľudský kapitál  
John DAVIS

“ Služby a MSP, agropriemysel (vrátane biopalív) 
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

u   Doprava a energetika  
Christopher HURST 
Riaditeľ 

• René van ZONNEVELD

“ Cestná a železničná doprava  
Matthew ARNDT

“ Vzdušná a námorná doprava  
José Luis ALFARO

• Klaus HEEGE

“ Výroba energie a energetické siete 
...

• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Energetická výkonnosť a obnoviteľné energie 
Juan ALARIO GASULLA 
Asociovaný riaditeľ 

• Nigel HALL

u   Konvergencia a životné prostredie  
Patrice GÉRAUD 
Riaditeľ 

“ Úvery na programy  
Guy CLAUSSE 
Asociovaný riaditeľ 

• Eugenia KAZAMAKIOVÁ-OTTERSTENOVÁ

“ Vodohospodárstvo a ochrana životného prostredia  
José FRADE 
Asociovaný riaditeľ

• Michel DECKER

“ Mestská doprava a ostatná mestská infraštruktúra  
Mateo TURRÓ CALVET 
Asociovaný riaditeľ
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Zloženie jednotlivých úsekov, životopisy generálnych riaditeľov a vedúcich pracovníkov jednotiek kontroly, ako aj doplňujúce 
informácie o spôsoboch odmeňovania všetkých zamestnancov banky, sa pravidelne aktualizujú a zverejňujú na internetovej 
stránke EIB: www.bei.org

(stav ku dňu 1. júna 2007)

“ Projekty pre rozvoj, nové iniciatívy, tuhý odpad  
Stephen WRIGHT 
Asociovaný riaditeľ

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Asociovaný riaditeľ

•  Agustin AURÍA 
Asociovaný riaditeľ

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Riaditeľstvo pre riadenie rizík 

Pierluigi GILIBERT 
Generálny riaditeľ 

“ Koordinácia a podpora  
Elisabeth MATIZOVÁ 
Asociovaná riaditeľka 

“ Finančná kontrola a reštrukturalizácia operácií  
Klaus TRÖMEL 
Asociovaný riaditeľ

u   Úverové riziká 
Per JEDEFORS 
Riaditeľ 

“ Podniky, verejný sektor, infraštruktúra  
Stuart ROWLANDS

“ Projektové financie a operácie mimo EÚ 
Paolo LOMBARDO

“ Finančné inštitúcie  
Per de HAAS (zastupujúci)

u   Finančné a operačné riziká  
Alain GODARD 
Riaditeľ 

“ Riadenie aktív a pasív a riadenie trhových rizík  
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Deriváty 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Operačné riziká  
Antonio ROCA IGLESIAS

Generálny inšpektorát 

Peter MAERTENS 
Generálny inšpektor 

•  Siward de VRIES 
(Útvar pre vyšetrovanie podvodov)

“ Interný audit  
Ciaran HOLLYWOOD

“ Hodnotenie operácií  
Alain SÈVE 
Asociovaný riaditeľ

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Kancelária pre právny súlad  
skupiny EIB 

Konstantin ANDREOPOULOS  
Vedúci kancelárie pre právny súlad 

•  Evelyne POURTEAUOVÁ 
Asociovaná riaditeľka

• Luigi LA MARCA

Poradca predstavenstva 
pre otázky stratégie a vyjednávania skupiny EIB 

Francis CARPENTER  
Generálny riaditeľ 

Zastúpenie v správnej rade 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj 

Terence BROWN  
Riaditeľ zastupujúci EIB 

Walter CERNOIA  
Náhradník 

u    Úsek  “  Oddelenie  h  Zastúpenie
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Vedenie EIF a kľúčové osoby 

➾  generálnym riaditeľom, ktorý zodpovedá za riade-
nie fondu v súlade s ustanoveniami jeho štatútu 
a usmerneniami a smernicami prijatými správ-
nou radou.

Audit účtovníctva fondu vykonáva trojčlenná rada 
audítorov, menovaná valným zhromaždením, a nezá-
vislí externí audítori.

Správna rada

Podrobné informácie o orgánoch EIF zriadených štatútom (zloženie, živo-
topisy členov, odmeňovanie) a o jednotlivých útvaroch (zloženie, životopisy 
generálnych riaditeľov a riaditeľov, odmeňovanie všetkých zamestnancov) sa 
pravidelne aktualizujú a uverejňujú na internetovej stránke EIF: www.eif.org

Orgány EIF zriadené štatútom 

EIF je riadený a spravovaný nasledujúcimi tromi 
orgánmi:

➾  valným zhromaždením členov fondu (EIB, Európ-
ska únia, 29 finančných inštitúcií), ktoré sa schádza 
najmenej raz ročne,

➾  správnou radou, zloženou zo siedmich členov 
a siedmich náhradníkov, ktorí okrem iného rozho-
dujú o operáciách fondu,

Francis Carpenter generálny riaditeľ 

   Riaditeľ pre investície 
➾   John A. HOLLOWAY

 RIZIKOVÝ KAPITÁL

  Vedúci 
➾   Jean-Philippe BURCKLEN 
➾   Jacques DARCY 
➾   Ulrich GRABENWARTER 
 
 Zástupcovia vedúcich 
➾   Jouni HAKALA 
➾   Matthias UMMENHOFER
 
 Kľúčové osoby 
➾   Laurent BRAUN 
➾   Paul VAN HOUTTE 
➾   Christine PANIEROVÁ
➾   David WALKER

 ZÁRUKY A SEKURITIZÁCIA
 
 Vedúci
➾   Alessandro TAPPI
 
 Zástupca vedúceho
➾   Christa KARISOVÁ
 
 Kľúčové osoby
➾   Per-Erik ERIKSSON 
➾   Gunnar MAI
 

  JEREMIE
 
 Vedúci
➾   Marc SCHUBLIN
 
 Zástupca vedúceho
➾   Hubert COTTOGNI
 
 Kľúčové osoby
➾   Alexander ANDÒ 
➾   Graham COPE 
➾   Fabrizio CORRADINI
 

  RIADENIE RIZIKA A MONITORING 
 
 Vedúci
➾   Thomas MEYER
 
 Kľúčové osoby
➾   Helmut KRAEMER-EIS 
➾   Pierre-Yves MATHONET
 

  ZÁLEŽITOSTI BANKY
 
 Generálny tajomník 
➾   Robert WAGENER 
 
 Vedúci
➾   Maria LEANDEROVÁ – právne záležitosti 
➾   Jobst NEUSS – súlad
➾   Frédérique SCHEPENS – záležitosti banky a financie
 
 Kľúčové osoby
➾   Eva GOULASOVÁ – ľudské zdroje 
➾   Marceline HENDRICKOVÁ – účtovníctvo 
➾   Delphine MUNROOVÁ – marketingová komunikácia 
➾   John PARK – informačné a komunikačné technológie
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Projekty oprávnené na získanie financovania od skupiny EIB

Projekty posudzované na financovanie v rámci Európskej únie musia prispievať k jednému alebo viace-
rým z nasledujúcich cieľov: 
➾  posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti: podpora investícií do všetkých sektorov hospodárstva 

s cieľom podnietiť hospodársky pokrok v menej zvýhodnených regiónoch,
➾  sprostredkovanie investícií prispievajúcich k rozvoju vedomostnej spoločnosti motivovanej inová-

ciami,
➾  zlepšenie infraštruktúry a služieb v sektore zdravotníctva a školstva, ktoré sú hlavnými prispievateľmi 

k tvorbe ľudského kapitálu,
➾  budovanie dopravných, telekomunikačných a energetických prenosových sietí týkajúcich sa Spoločen-

stva,
➾  ochrana životného prostredia a zlepšenie kvality života,
➾  zabezpečenie dodávok energie prostredníctvom racionálneho využívania, zapojenia pôvodných zdro-

jov, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov, a prostredníctvom diverzifikácie dovozu.

Skupina EIB napomáha rozvoju MSP zlepšovaním finančného prostredia, v ktorom tieto podniky pôsobia, 
a to pomocou:
➾  krátkodobých a dlhodobých úverových liniek EIB,
➾  operácií EIF v rizikovom kapitále,
➾  záruk EIF pre MSP.

V kandidátskych a partnerských krajinách sa banka zúčastňuje na uplatňovaní politík Únie ohľadom 
rozvojovej pomoci a spolupráce.  Pôsobí v:
➾  kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách juhovýchodnej Európy, kde prispieva k cieľom 

Paktu stability tak, že svoje úvery smeruje nielen na obnovu základnej infraštruktúry a projekty s regio-
nálnym dosahom, ale aj na rozvoj súkromného sektora,    

➾  nečlenských stredomorských krajinách, kde pomáha dosahovať ciele euro-stredomorského partnerstva 
s výhľadom na vytvorenie zóny voľného obchodu do roku 2010, 

➾  afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT), v južnej Afrike a v ZKT (zámorských krajinách a te-
ritóriách), kde podporuje rozvoj základnej infraštruktúry a miestneho súkromného sektora,

➾  Ázii a Latinskej Amerike, kde podporuje projekty vzájomného záujmu pre Úniu aj predmetné krajiny.
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Adresy kontaktných miest skupiny EIB

Európska investičná banka

www.eib.org – U info@eib.org

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+�52) 4� 79 1
5 (+�52) 4� 77 04

Externé úrady

Belgicko Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+�2-2) 2�5 00 70 
5 (+�2-2) 2�0 58 27

Francúzsko 21, rue des Pyramides 
F-75001 Paris

3 (+��-1) 55 04 74 55 
5 (+��-1) 42 61 6� 02

Grécko 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave 
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517 
5 (+�0) 210 68 24 520

Nemecko Lennéstraße 11 
D-10785 Berlin

3 (+49-�0) 59 00 47 90 
5 (+49-�0) 59 00 47 99

Poľsko Plac Piłsudskiego 1 
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 528 68 8� 
5 (+48 22) 528 68 65

Portugalsko Avenida da Liberdade, 190-4° A 
P-1250-147 Lisboa

3 (+�51) 21� 42 89 89 
5 (+�51) 21� 47 04 87

Rakúsko Mattiellistraße 2-4 
A-1040 Wien

3 (+4�-1) 505 �6 76 
5 (+4�-1) 505 �6 74

Spojené kráľovstvo 2 Royal Exchange Buildings 
London EC�V �LF

3 (+44) 20 7� 75 96 60 
5 (+44) 20 7� 75 96 99

Španielsko Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 
E-28006 Madrid

3 (+�4) 914 �1 1� 40 
5 (+�4) 914 �1 1� 8�

Taliansko Via Sardegna �8 
I-00187 Roma

3 (+�9) 06 47 19 1 
5 (+�9) 06 42 87 �4 �8
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Austrália  Level �1, ABN AMRO Tower 
88 Phillip Street 
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 �6 
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egypt 6, Boulos Hanna Street 
Dokki, 12�11 Giza 

3 (+20-2) ��6 65 8� 
5 (+20-2) ��6 65 84

Juhoafrická republika 5 Greenpark Estates 
27 George Storrar Drive 
Groenkloof  
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60 
5 (+27-12) 425 04 70

Keňa Africa Re Centre, 5th floor 
Hospital Road, PO Box 4019� 
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 27� 52 60 
5 (+254-20) 271 �2 78

Maroko Riad Business Center 
Aile sud, Immeuble S�, 4e étage 
Boulevard Er-Riad 
Rabat

3 (+212) �7 56 54 60 
5 (+212) �7 56 5� 9�

Senegal �, rue du Docteur Roux 
BP 69�5, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 4� 00 
5 (+221) 842 97 12

Tunisko 70, avenue Mohamed V 
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22 
5 (+216) 71 28 09 98

Adresy kontaktných miest skupiny EIB

Európsky investičný fond
www.eif.org – U info@eif.org

4�, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+�52) 42 66 88 1
5 (+�52) 42 66 88 200

Aktuálny zoznam kancelárií EIB s kontaktmi sa nachádza na internetovej stránke EIB.
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EIB ďakuje nasledujúcim organizátorom a dodávateľom za poskytnutie fotografií na ilustráciu tejto správy:
AVE (str. 8, 28), Águas de Portugal (str. 10), TGV-Est européen (str. 12), SMTC (str. 13, 16), AP-HM (str.15), Jean-Paul Kieffer (str. 23), Aquafin (str. 24), 
ANA - Aeroportos de Portugal, SA (str. 31), LGV-Est européen (str. 31), Rolls-Royce plc 2006 (str. 33), EK (str. 33, 38, 58, 60).

Ostatné fotografie a ilustrácie poskytol grafický úsek EIB.

Vytlačila spoločnosť Imprimerie Centrale s.a., Luxembursko, na papieri Revive Special Silk pomocou atramentov na báze rastlinného oleja. Tento 
papier vyrobený v Španielsku obsahuje 60 % čerstvej drevoviny, 30 % odfarbeného odpadu po použití a 10 % rozomletej papieroviny. Použitá 
celulóza neobsahuje plynný chlór (ECF). 

Logo FSC označuje výrobky obsahujúce drevo z dobre spravovaných lesov certifikovaných podľa pravidiel Lesnej dozornej rady.

Na disku CD priloženom k tejto brožúre sa uvádzajú informácie obsiahnuté v troch zväzkoch výročnej 
správy, ako aj elektronické verzie týchto zväzkov v rôznych jazykových mutáciách.

Výročná správa je dostupná aj na internetovej stránke banky www.eib.org/report.
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