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čím katalyzoval 13  mld.  EUR v  prospech malých 
podnikov, a naďalej zostáva popredným poskytova‑
teľom rizikového financovania pre MSP v Európe.

Rok 2014 bol dôležitým rokom z  hľadiska investí‑
cií a konkurencieschopnosti, ktoré mali v politickej 
agende vysokú prioritu. Po rokoch sústredenia sa 
na finančnú krízu a jej náklady sa európska ekono‑
mika aj napriek pretrvávajúcim ťažkostiam dostala 
na cestu smerujúcu k  jej oživeniu. Mali by sme sa 
pozerať dopredu, viac sa zamerať na rast a  znovu 
naštartovať motor investícií. Európa už zistila, že re‑
formy a investície sú dve strany tej istej mince.

Investičný plán predložený v  novembri spolu 
s predsedom Európskej komisie Jeanom‑Claudeom 
Junckerom bude s najvyššou pravdepodobnosťou 
rýchlo implementovaný. Ako banka EÚ sme sa od 
samého začiatku podieľali na jeho vypracovaní.

Zásadné sú všetky tri časti plánu: realizácia štruk‑
turálnych reforiem, revízia vnútroštátnych aj 

E urópske ekonomiky v  roku 2014 aj napriek 
istým dobrým správam prechádzali značný‑
mi úskaliami. Ekonomiky všetkých členských 

štátov EÚ majú podľa predpokladov v  tomto roku 
rásť, no Európu stále brzdia slabé investície a vyso‑
ká nezamestnanosť. Na finančných trhoch pretrvá‑
va neistota a  do reálneho hospodárstva potrebné 
peniaze stále neprichádzajú.

Práca skupiny EIB – banky EÚ – však má skutočný 
vplyv na životy obyvateľov. Ani v roku 2014 to ne‑
bolo inak.

Zrealizovali sme jeden z najambicióznejších obchod‑
ných plánov v  histórii našej inštitúcie, kedy pôžičky 
EIB dosiahli objem 77  mld.  EUR. Posilnili sme pora‑
denské služby, ktoré patria ku kľúčovým pilierom na‑
šej činnosti, a v budúcnosti sa budeme snažiť o  ich 
ďalšie rozšírenie. Európsky investičný fond, ktorý vla‑
ni oslávil 20.  výročie svojho vzniku, vyčlenil v  roku 
2014 sumu 3,3  mld.  EUR prostredníctvom svojich 
aktivít súvisiacich s  vlastným kapitálom a  zárukami, 

Príhovor
prezidenta
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Príhovor
prezidenta

Werner Hoyer

európskych predpisov, ktoré by mali byť priazni‑
vejšie pre investície, a  lepšie využívanie obmedze‑
ných verejných zdrojov. Verejné prostriedky musí‑
me využívať na uvoľnenie investícií, predovšetkým 
zo súkromného kapitálu. Toto je cieľom investičné‑
ho plánu. Plán predstavuje radikálnu zmenu vo vy‑
užívaní obmedzených verejných fondov, počínajúc 
dotáciami a grantmi až po pôžičky a záruky, s cieľom 
vyťažiť súkromný kapitál, znásobiť efekt počiatočné‑
ho financovania a počiatočný kapitál po splatení vy‑
užiť znovu.

Základom je rýchlosť. V súčasnosti skúmame mož‑
nosti premietnutia tohto plánu do skutočného 
podnikania a  spustenia nových projektov, ktoré 
pomôžu naštartovať ekonomiku a vytvárať pracov‑
né miesta v  EÚ. Na strategické investície v  oblasti 
infraštruktúry, vzdelávania a  inovácií, udržateľnej 
energie, ako aj v  malých a  stredných podnikoch 
bol zriadený Európsky fond pre strategické investí‑
cie (EFSI). V rámci investičného plánu vytvoríme aj 
nový poradenský uzol, ktorý pomôže vytvárať kva‑
litné projekty a rozvíjať odbornú a finančnú spôso‑
bilosť verejných aj súkromných aktérov.

Európa svoj investičný potenciál ešte stále nevyu‑
žíva naplno. Investíciám bránime mnohými finanč‑
nými i  nefinančnými prekážkami. Fond EFSI spolu 
s poradenskými službami bude dôležitým krokom 
k odstráneniu niektorých týchto bariér. Zjednodu‑
šenie predpisov je naliehavou záležitosťou na eu‑
rópskej aj vnútroštátnej úrovni.

Fond EFSI bude dopĺňať tradičnú úverovú čin‑
nosť EIB. Pôjde na projekty v  strategických odvet‑
viach, ktoré len s ťažkosťami získavajú financovanie 
v rámci existujúcich mechanizmov, okrem iného aj 
z dôvodu vyššej rizikovosti týchto projektov.

Je nevyhnutné, aby fond EFSI dopĺňal a  staval na 
súbore úverovej činnosti EIB. Tento súbor predsta‑
vuje investičné podložie, ktoré banka EÚ neustále 
vytvára pre európsku ekonomiku. S  hospodársky‑
mi problémami Európy si aj tak neporadíme sami. 
Ak však budeme všetci spolupracovať, môžeme 
zlepšiť celkovú investičnú klímu a obnoviť pôsobe‑
nie súkromného kapitálu.

Rok 2015 bude pre banku rokom premeny. Dokon‑
čili sme mimoriadny program úverovania, na kto‑
rý sme sa podujali po tom, ako sa v  roku 2012 ak‑
cionári EIB  –  členské štáty EÚ  –  rozhodli navýšiť 
kapitál banky. Cieľ zmobilizovať investície v objeme 
180  mld.  EUR vďaka doplnkovému úverovaniu zo 
strany skupiny EIB po navýšení kapitálu bol dosia‑
hnutý už v marci, čiže vo veľkom predstihu pred sta‑
noveným termínom, ktorým bol koniec roka 2015.

V  rámci nového investičného plánu sa zameriame 
na financovanie nových projektov, pričom sa bu‑
deme i  naďalej venovať našej základnej činnosti. 
Investovanie v  Európe znamená omnoho viac než 
čísla a projekty. Nová iniciatíva má vyslať signál in‑
vestorom, predkladateľom projektov aj občanom, 
ktorým chceme povedať, že Európa je späť.

Táto správa je venovaná hlavným pracovným uda‑
lostiam roka 2014. Zároveň sa v  nej snažíme po‑
zerať na očakávané výsledky projektov, ktoré sme 
v priebehu roka podporili. V roku 2014 sme naprí‑
klad poskytli financovanie podnikom, ktoré vy‑
tvorili alebo udržali 3,6  milióna pracovných miest, 
podporili sme vysokorýchlostný širokopásmový 
prístup pre 3,2 milióna domácností a pomohli sme 
vylepšiť zdravotnícke zariadenia pre 10  miliónov 
občanov EÚ.

Prínos pre občanov je to, na čom nám záleží. Naše 
financovanie je prostriedkom na dosiahnutie cieľa. 
Podporujeme životaschopné projekty, ktoré môžu 
niečo zmeniť  –  financujeme budúcnosť. Toto je 
pravý význam investícií a konkurencieschopnosti.
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na inovácie a zručnosti
mld.EUR14,7

pre menšie podniky
mld.

mld.

mld.

25,5

na strategickú infraštruktúru
20,6

na oblasť klímy
19,1

4

7,9 mld.EUR

na projekty mimo EÚ

80,3 mld.EUR

Financovanie skupinou EIB
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Hlavné udalosti
roka 2014

Z financií poskytnutých v roku 2014 očakávame vytvorenie viac 
ako 150 000 nových trvalých pracovných miest, pričom 1,8 milióna 
pracovných miest vzniká v etape výstavby infraštruktúry. 
Ako banka EÚ vieme, že naše financovanie je prostriedkom na 
dosiahnutie cieľa. Zameriavame sa na životaschopné projekty, pri 
ktorých vieme, že náš príspevok môže niečo zmeniť, a ktoré 
dokážu priniesť konkrétne výhody pre občanov Európy.
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z toho 80 % z obnoviteľných 
zdrojov
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hodín

545 miliónov
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100 miliónov

10

Skutočná zmena
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Naša
neoblomná reakcia na hospodársku krízu

Od roku 2008 skupina EIB poskytla takmer 500 mld. EUR na projekty v celej 
Európe. To znamená, že sme podporili investície v objeme približne 
1,5 bilióna EUR, pretože zvyčajne financujeme jednu tretinu projektových 
nákladov. EIB zareagovala na krízu štátneho dlhu prudkým nárastom činnosti, 
kedy zdvojnásobila podporu pre krajiny najviac postihnuté krízou. V súčasnosti, 
keď sa objavili prekážky súvisiace s prijímaním rizika, je našou úlohou mobilizovať 
investície v rámci celej Európy.
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Naša
neoblomná reakcia na hospodársku krízu

B anka sa snaží neustále rozširovať ponuku 
svojich produktov. Uvádzame nové a  ino‑
vačné produkty, ktoré majú vyplniť me‑

dzery na trhu, osloviť nové skupiny klientov, riešiť 
meniace sa politické priority a finančné požiadav‑
ky členských štátov, ako aj maximalizovať zdro‑
je a pomôcť pritiahnuť doplnkové financie. Škála 
týchto produktov je široká – od rizikového finan‑
covania výskumu, vývoja a inovácií až po pôžičky 
pre stredne kapitalizované podniky, od inovač‑
ných fondov pre oblasť klímy až po financovanie 
obchodu. Banka zároveň poskytla svoju finančnú 
odbornosť v  prospech európskych investičných 
potrieb a naďalej rozširuje svoje poradenské služ‑
by, ktorými podporuje prípravu a  realizáciu pro‑
jektov, lepšie využívanie prostriedkov EÚ a  lepší 
prístup k financovaniu.

Členské štáty EÚ sa v  roku 2012 dohodli na navý‑
šení splateného kapitálu EIB o  10  mld.  EUR, čo 
nám v období rokov 2013 až 2015 umožnilo posil‑
niť úverovú činnosť zhruba o 40 %. Do konca roka 
2014 sme poskytli viac ako 50  mld.  EUR dodatoč‑
ných úverov, čím sme zmobilizovali celkové investí‑
cie v objeme 150 mld. EUR. Náš cieľ, ktorým sú do‑
datočné investície v Európe v sume 180 mld. EUR, 
sme teda splnili do konca marca 2015, čo je vo vý‑
raznom predstihu k pôvodnému koncoročnému 
termínu.

V roku 2014 sme dosiahli najvyššiu mieru podpísa‑
ných pôžičiek od roku 2009. Dôležité je, že takmer 
40  % z  nich boli pôžičky s  novými obchodnými 
partnermi, čo svedčí o  tom, že naša stratégia za‑
meraná na diverzifikáciu našej klientskej základne 
a širšie pokrytie nových trhov prináša ovocie.
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Využitie výsledkov

Ako banka EÚ vo vlastníctve 28  členských štátov 
poskytujeme finančné prostriedky a odborné zna‑
losti pre zdravé a udržateľné investície. Naším po‑
slaním je podporovať projekty, ktoré majú veľký 
vplyv na život ľudí. Skupinu EIB tvorí EIB a Európsky 
investičný fond (EIF), ktorý pomáha zabezpečovať 
rizikovejšie finančné investície pre malé a  stred‑
né podniky v  Európe a  stredne kapitalizované 
podniky.

Sme najväčší mnohostranný veriteľ a dlžník na sve‑
te, ktorý môže stavať na viac než 50‑ročných skú‑
senostiach v  oblasti projektového financovania. 
EIB získava peniaze na finančných trhoch prostred‑
níctvom emisie dlhopisov. Náš vynikajúci úverový 
rating nám umožňuje získavať finančné zdroje za 
výhodných podmienok. Táto finančná výhoda pre‑
chádza na našich klientov – verejné orgány, veľké 
korporácie alebo malé podniky – v súlade so zása‑
dou EIB nemaximalizovať zisky. Poskytujeme dlho‑
dobé pôžičky, ale aj záruky a vlastné zdroje, predo‑
všetkým prostredníctvom EIF.

Prostriedky často požičiavame s  dlhšou dobou 
splatnosti než komerčné banky alebo dlhopisové 
trhy, čo zodpovedá dlhodobému charakteru finan‑
covaných projektov. Pre mnohých klientov je dôle‑
žitá možnosť diverzifikovať zdroje financovania 
a schválená pôžička od EIB im často uľahčí prístup 
k ďalším zdrojom financovania. Väčšie projekty nad 
25  mil.  EUR úverujeme priamo, menšie pôžičky sa 
poskytujú prostredníctvom siete miestnych finanč‑
ných sprostredkovateľov. Finančnú ponuku do‑
pĺňajú naše odborné skúsenosti a poradenstvo.

V  tohtoročnej výročnej správe prvýkrát spomína‑
me niektoré výsledky očakávané z operácií podpí‑
saných v roku 2014, čím chceme poukázať na zme‑
ny, ktoré prinášajú naše projekty.

Prínos pre občanov je to, na čom nám záleží. Naše 
financovanie je prostriedkom na dosiahnutie cieľa. 
Podporujeme životaschopné projekty, ktoré môžu 
niečo zmeniť – financujeme budúcnosť.
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Naša
neoblomná reakcia na hospodársku krízu

Naše 
produkty

Pôžičky

Úverové linky 

Individuálne pôžičky (vo všeobecnosti nad 
25 mil. EUR) 

Kapitálové investície

Záruky

Poradenské služby
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Investičný plán
pre Európu

Strategické projekty
pre Európu

Celková investícia EÚ

315mld.EUR

Európsky fond pre
strategické investície

InvestoriInvestori

Investičný plán, ktorý v novembri 2014 navrhli predseda Európskej komisie 
Jean‑Claude Juncker a prezident EIB Werner Hoyer, je súčasťou širšej stratégie, 
v ktorej sa spájajú investície, štrukturálne reformy, integrácia jednotného trhu 
a fiškálna zodpovednosť. Cieľom plánu je oživiť investície, a to najmä vo 
vysokorizikových projektoch, ktoré prispejú k zvyšovaniu rastu a pracovných 
príležitostí a vyššej konkurencieschopnosti Európy.

5mld.16mld.EUR EU
R
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Investičný plán
pre Európu

E urópska komisia a  skupina EIB vytvorili v  In‑
vestičnom pláne pre Európu strategické part‑
nerstvo, ktoré vyplní medzery na trhu a  po‑

môže niesť riziko, ktoré býva nedeliteľnou súčasťou 
projektov, aby sa podporili súkromné investície. 
Spolu otvárame Európsky fond pre strategické in‑
vestície (EFIS). Počiatočné financovanie v  objeme 
21 mld. EUR – záruka vo výške 16 mld. EUR z rozpoč‑
tu EÚ a vo výške 5 mld. EUR od EIB – by malo v naj‑
bližších troch rokoch vyústiť do celkových investícií 
do strategických projektov v sume 315 mld. EUR.

Mobilizácia investícií

Na mobilizáciu súkromných investícií a  doplnko‑
vého verejného financovania používame zárodko‑
vý kapitál. Kľúčom k  naplneniu tohto cieľa je pri‑
tiahnuť súkromných investorov, čo nám pomôže 
mobilizovať celkovú investíciu dvoma spôsobmi: 
získaním súkromných investorov pre kúpu našich 
dlhopisov a  získaním investorov pre vstup do na‑
šich projektov.

Fond EFSI poskytne prostriedky pre zdravé projek‑
ty, v  ktorých môže vytvoriť pridanú hodnotu. Jeho 
finančný potenciál bude zameraný na odvetvia mi‑
moriadneho významu pre EÚ, v ktorých má EIB ove‑
rené skúsenosti, ako je napríklad strategická infra‑
štruktúra vrátane investícií do digitalizácie, dopravy 
a  energetiky, vzdelávanie, výskum a  inovácie, finan‑
covanie MSP a environmentálne udržateľné projekty.

Vypĺňanie medzier na trhu

Zo štúdií, ktoré EIB uskutočnila začiatkom roka 
2014, vyplynula znepokojivo veľká investičná  me‑
dzera: investície EÚ v roku 2015 boli v reálnom vyja‑
drení zhruba o 15 % nižšie v porovnaní s vrcholom 

„Účinné opatrenia motivujúce k vyšším 
investíciám v rámci celej Európy sú 

nevyhnutné pre obnovenie hospodárskeho 
rastu, tvorbu pracovných miest a posilnenie 

konkurencieschopnosti Európy.“

prezident Werner Hoyer

z  predkrízového obdobia, pričom schodok v  niek‑
torých členských štátoch dosahoval 25 % až 60 %.

Cieľom fondu EFSI je prekonať tieto problémy tým, 
že investorov oslobodí od istej časti rizika. Nová 
iniciatíva umožní skupine EIB ponúkať produkty ur‑
čené na podporu projektov s rizikovejším profilom 
a vyššou pridanou hodnotou. V dôsledku toho oča‑
kávame výraznú účasť iných zdrojov financovania, 
a to najmä zo súkromného sektora.

Táto nová iniciatíva dopĺňa mimoriadne úvero‑
vanie, ktoré EIB poskytuje v  dôsledku zvýšenia jej 
kapitálu. Má prispieť k výmene know‑how a skúse‑
ností z oblasti projektového riadenia s cieľom zlep‑
šiť prístup k  financovaniu a  zaručiť optimálne vy‑
užívanie fondov EÚ. Snažíme sa vytvárať   pridanú 
hodnotu aj nad rámec výhodných finančných pod‑
mienok prostredníctvom kombinovania prostried‑
kov, prilákania ďalších zdrojov financovania a  po‑
skytovania poradenstva pri príprave a  následnom 
sledovaní projektov.
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Inovácie pre inteligentný rast 
v Európe
 
Inovácie a zručnosti sú kľúčovou zložkou, ktorá dokáže zabezpečiť udržateľný rast 
a vytvárať hodnotné pracovné miesta. Zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvíjaní 
konkurencieschopnosti Európy v dlhodobom horizonte. Pre EIB sú najvyššou prioritou. 
V roku 2014 sme podporili inovácie a zručnosti sumou 14,7 mld. EUR z pôžičiek 
poskytnutých EIB v Európe.

Hlavné udalosti roka 2014:

• Nový rad produktov InnovFin pre európskych inovátorov každej veľkosti

• Poradenská služba InnovFin pre veľké projekty z oblasti výskumu a vývoja

• Prvý model emisie dlhopisov na širokopásmový projekt

• Podpora pre najmodernejšie zariadenie laserového výskumu

na podporu inovácií
mld.EUR14,7 Pôžičky podľa 

vedľajších 
sektorov

Inovácie na 
posilnenie 

infraštruktúry

2,2 mld.

4,5 mld.

8 mld.

Vzdelávanie 
a odborná 
príprava

Výskum,  
vývoj  

a inovácie
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Inovácie
pre inteligentný rast v Európe

„Teší nás, že EIB si vybrala 
spoločnosť UCB ako 

prvého partnera pre svoj 
nový prístup založený 

na „financovaní vývoja 
so spoločným rizikom“. 

Pomôže to urýchliť 
realizáciu niekoľkých 

sľubných projektov, ktoré 
má UCB v zásobe.“

Roch Doliveux, 
generálny riaditeľ spoločnosti 

UCB (2005 – 2014)

Financie EÚ pre inovátorov 
sú prvou transakciou svojho 

druhu v rámci nástroja 
InnovFin. Platby v tomto 

programe s hodnotou 
do 75 mil. EUR závisia 
od splnenia termínov, 

rozdelenia rizika a výnosov.

Skutočná zmena – z našich úverov v roku 2014 sa podporilo

miliónov 
domácností

vysokorýchlostný 
širokopásmový 
prístup pre

každoročne prijatých 
študentov

medzinárodných 
patentových prihlášok

172 00025 000

3,2
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S me hlavným partnerom v  podpore projek‑
tov určených na rozvoj inovácií a  zručností, 
počínajúc financovaním náročných rozsiah‑

lych výskumov až po podporu malých špecializo‑
vaných rozširujúcich sa firiem, alebo financovaním 
digitálnych sietí. Súčasťou nášho poslania, ktorým 
je podporovať rast a zamestnanosť v Európe, je aj 
podpora investícií zameriavajúcich sa na inovácie, 
zručnosti a vyššiu konkurencieschopnosť. Prostred‑
níctvom nášho katalytického efektu vieme pomôcť 
zabezpečiť tieto investície a maximalizovať zdroje.

Podpora vzdelávania 
a zručností – investovanie do 
ľudí

Podporujeme investície, ktoré zlepšujú kvalitu 
a konkurencieschopnosť vzdelania, a to najmä pro‑
stredníctvom modernizácie školských a  vysoko‑
školských zariadení, podpory odbornej učňovskej 
prípravy a iných modelov odbornej prípravy alebo 
financovania celoeurópskych programov študent‑
ských pôžičiek s cieľom zvýšiť mobilitu študentov. 
Pôžičky EIB v odvetví školstva môžu zlepšiť súbory 

zručností mladých pracovníkov v EÚ a prispieť tak 
k vytváraniu nových pracovných príležitostí.

Urýchlenie inovácií

Budúci hospodársky rast a  zamestnanosť v  Euró‑
pe budú v čoraz vyššej miere pochádzať z inovácií 
produktov, služieb a  obchodných modelov. Tech‑
nologický pokrok od sféry biologických vied až po 
zlepšovanie životného prostredia zabezpečuje, 
že európsky sektor výskumu a  vývoja je na špič‑
kovej úrovni. Financujeme investície do výskumu, 
technologického vývoja a  inovácií vo všeobecnos‑
ti vrátane spoločných výskumných programov na 
európskej a vnútroštátnej úrovni, investície do vý‑
skumnej infraštruktúry, akademického výskumu 
na verejných aj súkromných vysokých školách, ako 
aj investície do následných činností a  podpory in‑
kubátorov, vedeckých a  technologických parkov 
a klastrov s cieľom uľahčiť transfer vedomostí a skú‑
seností medzi akademickými kruhmi a  podnika‑
teľským sektorom. Pôžičkou vo výške 100 mil. EUR 
sme podporili výskum a vývoj v nemeckej spoloč‑
nosti Nordex na výrobu veterných turbín.
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Inovácie
pre inteligentný rast v Európe

Digitálna ekonomika: kľúč 
k dlhodobému rastu

Ďalšou zložkou, ktorá stimuluje technologické ino‑
vácie, je digitálna infraštruktúra a  služby. Interne‑
tové aplikácie budú aj naďalej hlavným faktorom 
prispievajúcim k  rastu produktivity. Investície do 
digitálnej infraštruktúry sú teda potrebné z hľadis‑
ka podpory čoraz vyššieho prenosu údajov v rám‑
ci Európy. Sú aj jedným z hlavných cieľov Digitálnej 
agendy pre Európu. Prvým digitálnym projektom 
podpísaným v rámci iniciatívy dlhopisov na inovač‑
né projekty bola pôžička EIB vo výške 58 mil. EUR 
pre spoločnosť Axione na podporu širokopásmo‑
vých služieb vo Francúzsku. Čoraz častejšie platí, že 
každý podnik je digitálnym podnikom. Vysokorých‑
lostný internet, mobilné siete a    cloud computing 
sú preto pre banku prioritné oblasti.

„V každej triede nájdete 
najnovšie vzdelávacie 

technológie, ktoré 
pomáhajú fyzicky 

prítomným osobám, ale 
podporujú aj výborné kurzy 

dostupné na internete.“

Christoph Badelt,
rektor Ekonomickej univerzity vo 

Viedni

Nový špičkový otvorený areál 
Ekonomickej univerzity vo 

Viedni, vznikajúci s podporou 
pôžičky EIB vo výške 

250 mil. EUR, bude využívať 
22 500 študentov.
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Partnerstvá
pre rýchlejšie inovácie v Európe

V  júni 2014 skupina EIB spoločne s Európskou 
komisiou uviedla nový rad produktov v rámci 
iniciatívy Innovfin – finančné prostriedky EÚ 

pre inovátorov. Tento rad má doplniť finančnú po‑
nuku skupiny EIB pre projekty z  oblasti výskumu, 
vývoja a inovácií.

Innovfin – finančné prostriedky 
EÚ pre inovátorov
Jedným z kľúčových faktorov, ktorý brzdí výskum‑
né a  inovačné činnosti, je chýbajúce dostupné fi‑
nancovanie za prijateľných podmienok pre ino‑
vačné podniky, pretože firmy alebo projekty tohto 
druhu často pracujú s  komplexnými produktmi 
a  technológiami, neoverenými trhmi a  nehmot‑
nými aktívami. Rok 2014 priniesol nové produk‑
ty v  rámci iniciatívy InnovFin, čím sa naša ponuka 
dostala k novým klientom, napríklad k  inovačným 
stredne kapitalizovaným spoločnostiam, ktoré 
oslovujeme prostredníctvom priameho i    ne‑
priameho úverovania.

Stavať na úspešnej pilotnej 
iniciatíve
Kombináciou prostriedkov z  rozpočtu EÚ s  finan‑
covaním od skupiny EIB pomáhame dosiahnuť viac 
za menej, keďže mobilizujeme investície poskyt‑
nuté ďalšími stranami v  záujme inovácií v  rámci 
Európy. Staviame tak na úspechu finančného ná‑
stroja s  rozdelením rizika, z  ktorého sa financova‑
lo 114 výskumných a inovačných projektov v obje‑
me 11,3  mld.  EUR a  poskytli sa záruky na pôžičky 
v  sume viac ako 1,6  mld.  EUR. Iniciatíva InnovFin 
má tieto údaje prinajmenšom zdvojnásobiť.

Zo skúseností vyplýva, že mnohé výskumné a ino‑
vačné projekty sa stretávajú s  ťažkosťami pri za‑
bezpečovaní prístupu k financovaniu, hoci ide v zá‑
sade o  dobré projekty. Nová poradenská služba 
InnovFin pomôže využiť silné stránky týchto pro‑
jektov a  upraviť také prvky, ako je správa a  riade‑
nie, zdroje financovania a  štruktúra financovania, 
aby sa zlepšil ich prístup k financovaniu.

Európa čelí veľkej výzve, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a inovácie. Skupina 
EIB sa práve preto spája s inými aktérmi, aby pomohla inovátorom pretaviť dobré 
nápady do podnikateľskej reality. Prostredníctvom nového radu produktov 
InnovFin poskytuje financovanie pre európskych inovátorov každej veľkosti.

Produkty InnovFin do roka 
2020 sprístupnia viac ako 
24 mld. EUR určených na 

výskum a vývoj pre malé, 
stredné a veľké spoločnosti 
a výskumnú infraštruktúru.



17Správa o činnosti za rok 2014

Inovácie
pre inteligentný rast v Európe

EIF – špecialista skupiny na zabezpečovanie rizikového financovania pre MSP 
a stredne kapitalizované podniky – vyčlenil na rok 2014 celkovú sumu 3,3 mld. EUR. 

Zahŕňa podporu pre inovačné malé podniky vo všetkých fázach ich rozvoja. Vlani 
poskytol 742 mil. EUR v transakciách vlastného kapitálu pre podnikateľských 

anjelov, začínajúce podniky a spoločnosti v rannej fáze rozvoja, ako aj 653 mil. EUR 
v zárukách za inovačné malé podniky.

Finančná záštita
pre inovačné začínajúce podniky

E IF začal v  roku 2014 uzatvárať zmluvy s  mie‑
stnymi partnermi, ktorí pôsobia ako finanč‑
ní sprostredkovatelia v  rámci záruky Innov‑

Fin pre MSP. Tento projekt pod vedením EIF 
realizujú oprávnené miestne banky, lízingové spo‑
ločnosti a  záručné inštitúcie. EIF tak pokrýva časť 
strát, ktoré vzniknú finančným sprostredkova‑
teľom pri úveroch, lízingoch a zárukách v hodnote 
25 000 EUR až 7,5 mil. EUR, čím sa zlepšuje prístup 
k  financovaniu pre inovačné MSP a  malé podniky 
so strednou kapitalizáciou.

Rizikové financovanie na 
podporu inovačných podnikov
Výskum a  inovácie prebiehajúce v  európskych fir‑
mách, zakladanie start‑upov a podpora pre rastúce 

podniky sú základné ciele politiky EIF a mimoriadne 
dôležité sú aj pre celé hospodárstvo, keďže presad‑
zujú štrukturálne zmeny.

Veľká časť práce vysokých škôl a výskumných cen‑
tier sa môže pretaviť do konkrétnych podnika‑
teľských nápadov, ktoré povedú k  vytvoreniu ma‑
lých podnikov. Komercializácia aktivít súvisiacich 
s  transferom výskumu a  technológií, pri ktorých 
sa výskum, vývoj a  technológie zmenia na výrob‑
ky a služby obchodovateľné na trhu, sa však z hľa‑
diska financovania často pokladá za príliš vysoko‑
rizikovú. EIF v roku 2014 investoval 111 mil. EUR na 
podporu transferu technológií prostredníctvom 
šiestich transakcií.

Brolis Semiconductors, malá 
high‑tech spoločnosť so sídlom 

v litovskom Vilniuse, využila rizikový 
kapitál s podporou EIF na rozvoj 

svojho podnikania. Ich technológia 
nachádza uplatnenie v mnohých 
oblastiach, napríklad v lekárskej 

diagnostike, dermatológii, spracovaní 
materiálov, plynových senzoroch, 

kontrole spaľovacích procesov 
a bezpečnostných systémoch s nočným 

videním pre domácnosti.
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Podpora pre malé 
a stredné podniky
 
Malé podniky sú dôležitou hnacou silou rastu, zamestnanosti a inovácií v Európe. 
MSP predstavujú viac ako 90 % podnikov v EÚ a zamestnávajú dve tretiny obyvateľstva 
v produktívnom veku. Našou snahou je zabezpečiť prístup k financovaniu pre menšie 
podniky prostredníctvom na mieru šitých a nových produktov. V roku 2014 skupina 
EIB poskytla financie v objeme viac ako 25,5 mld. EUR pre MSP a podniky so strednou 
kapitalizáciou v Európe.

Hlavné udalosti roka 2014:

• Naďalej rekordná úroveň úverov pre MSP

• Silnejšia spolupráca s členskými štátmi a verejnými 
podpornými inštitúciami

• Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 
prináša plody

• Navýšenie kapitálu EIF a vývoj nových produktov

P odpora prístupu MSP k  financovaniu je naj‑
vyššou prioritou skupiny EIB. Mnohé menšie 
podniky čelia ťažkostiam so zabezpečením 

finančných prostriedkov za prijateľných podmie‑
nok. Skupina EIB (EIB a EIF) spolupracuje so širo kou 
škálou finančných sprostredkovateľov, ako sú mies‑
tne  partnerské banky, fondy, lízingové spoločnos‑
ti a  inštitúcie mikrofinancovania, čím sprístupňuje 
možnosti financovania pre MSP, stredne kapitalizo‑
vané podniky a mikropodniky. Za každé euro, ktoré 
EIB poskytne pre MSP, poskytne sprostredkovateľ 
minimálne ešte jedno euro.

22,2 mld.

3,3 mld.

EIBEIF

Úvery od EIB a EIF pre menšie 
podniky v Európe

mld.EUR25,5
pre malé a stredné podniky
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Podpora
pre malé a stredné podniky

„Bystré mozgy a úžasní 
zamestnanci by boli 

zbytoční, keby neboli 
pôžičky.“

Adrian a Adela Căţoiu, 
armatúry z uhlíkovej 

ocele SARA

Adrian a Adela Căţoiu založili 
svoj podnik vyrábajúci 

moderné armatúry 
z uhlíkovej ocele len so 

100 americkými dolármi vo 
vrecku. Pôžičky v objeme 

9,9 mil. EUR im pomohli 
vyrásť tak, že zamestnávajú 

takmer 200 ľudí.

Skutočná zmena – v roku 2014 sme

mikropodnikov, malých 
a stredných podnikov

pomohli udržať 
zhruba

milióna pracovných 
miest v Európe

mladých ľudí

3,6

285 000

500 000

podporili približne pomohli malým 
podnikom, ktoré v rokoch 
2013 – 2014 zamestnali 
alebo vyškolili
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V roku 2014 sa skupina EIB venovala posilneniu podpory pre MSP. Zintenzívnili 
sme spoluprácu s členskými štátmi a verejnými podpornými inštitúciami pri 
vytváraní na mieru šitých, inovačných nástrojov financovania, ktoré pomôžu 
malým a stredným podnikom maximalizovať zdroje.

„Zamestnal som 18 ľudí vo veku 16 až 24 rokov a naučil 
som ich zváračskému remeslu.“

Krzysztof Michalak,
majiteľ spoločnosti Alspaw v Poľsku

svetová špička vo výrobe hliníkových pódiových systémov

Z abezpečili sme trvalú podporu pre oživenie 
trhu s  financovaním obchodnej činnosti MSP 
v  krajinách s  nevýkonným trhom, a  to rozší‑

rením geografického pokrytia nástroja pre Gréc‑
ko a  schválením nástroja obchodného financova‑
nia pre Portugalsko. Ďalším príkladom partnerstva 
uzavretého s  konkrétnou krajinou je organizácia 
Strategic Banking Corporation of Ireland založená 

Podpora
prístupu k financovaniu pre MSP  
a podniky so strednou kapitalizáciou

v októbri 2014, na ktorú EIB poskytla 400 mil. EUR. 
S  cieľom maximalizovať dosah našej podpory na 
mikropodniky, MSP a  stredne kapitalizované pod‑
niky naďalej spolupracujeme s  Európskou komi‑
siou, vnútroštátnymi podpornými bankami a inými 
kľúčovými hráčmi, aby sa zlepšil prístup k financo‑
vaniu, ako aj podmienky financovania.

Investície pre mládež

Jedným z veľkých problémov Európy je nezamest‑
nanosť mladých. Zlepšenie výkonnosti mladšej 
generácie na trhu práce je cieľ, ktorý skupina EIB 
sleduje svojím programom Zručnosti a  pracovné 
miesta – investície pre mládež. Táto iniciatíva má 
podporiť vznik pracovných miest pre mladých ľudí 
zlepšením prístupu MSP k  financovaniu a  zlepše‑
ním zamestnateľnosti mladých prostredníctvom 
cielených investícií do rozvoja zručností. V  rámci 
iniciatívy sa v roku 2014 podpísali pôžičky v sume 
13 mld. EUR.
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Podpora
pre malé a stredné podniky

Sprostredkovatelia

Príjemcovia

Pôžičky a záruky

„Pôžička z EIB presne 
zodpovedala našim 

potrebám. Úver, ktorý 
nám bol ponúknutý 

prostredníctvom 
Banco Santander, 

bol uvoľnený rýchlo 
a ľahko.“

Gerardo Gutiérrez, 
prezident spoločnosti 

Gadea Group 
Pharmaceuticals

Skupina Gadea, 
vedená svojimi 

záväzkami k výskumu, 
technologickému 

rozvoju, kvalite 
a internacionalizácii, 

sa rozrástla z podniku 
so šiestimi ľuďmi na 

spoločnosť s viac ako 
300 zamestnancami.

Sprostredkované úvery skupiny EIB
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EIF v roku 2014 oslávil 20. výročie svojho pôsobenia. Naďalej zostáva hlavnou 
hnacou silou cielenej podpory pre európske MSP a stredne kapitalizované 
podniky. Na zlepšenie prístupu menších podnikov k financovaniu sa vyčlenila 
suma 3,3 mld. EUR, ktorá priniesla 14 mld. EUR kapitálu.

Cielená podpora EIF
pre menšie podniky

V   roku 2014 EIF vykonal rekordné investície 
v  74  fondoch súkromného vlastného kapi‑
tálu, ktorými zaručil portfóliá nových pôži‑

čiek a lízingových úverov pre MSP. Prispel tak k oži‑
veniu európskeho sekuritizačného trhu pre MSP, 
ako aj k  podpore sociálnej inklúzie a  tvorbe pra‑
covných miest prostredníctvom mikrofinančných 
transakcií. Podporu EIF v roku 2014 využilo celkovo 
175 000 podnikov z celej Európy.

Lepšie možnosti EIF na 
posilnenie inovačných MSP
Akcionári EIF v roku 2014 schválili kapitálové navý‑
šenie fondu o 1,5 mld. EUR, čím sa celkový schvále‑
ný kapitál dostal na úroveň 4,5 mld. EUR. EIF tak zís‑
kal široký priestor na rozvíjanie operácií, posilnenie 

svojej finančnej ponuky a zvýšenie objemov trans‑
akcií. EIF vytvoril nové nástroje vlastného kapitálu, 
dlhové nástroje, nástroje zlepšujúce kreditnú kva‑
litu a  mikrofinančné nástroje, ktoré majú priniesť 
viac kapitálu a prilákať na trh súkromných investo‑
rov a  strategických partnerov, aby európske pod‑
niky mali prostriedky na budovanie konkurencie‑
schopnosti a rastu.

Rok 2014 priniesol aj začiatok nového rozšíreného 
rizikového mandátu skupiny EIB, ktorý má oživiť trh 
MSP a ponúknuť nový rad produktov dlhového fi‑
nancovania a  produktov vlastného kapitálu vráta‑
ne cenných papierov zabezpečených aktívami. EIB 
prispeje k tejto iniciatíve sumou 4 mld. EUR do roka 
2020 v prospech inovačných a rizikovejších MSP.
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Podpora
pre malé a stredné podniky

„EIF sprístupnil dostatok 
prostriedkov na to, aby 
start‑up, ako napríklad 

Workable, mohol nielen začať, 
ale aj dospieť na úroveň, kedy 

ho budú ochotné prevziať veľké 
európske firmy investujúce 

rizikový kapitál.“

Nicos Moraitakis, 
zakladateľ a generálny riaditeľ 

spoločnosti Workable

Dnes, 18 mesiacov po založení, 
s 20 talentovanými zamestnancami, 

viac ako 300 zákazníkmi a rýchlym 
rastom tržieb, sú zakladatelia radi, 

že si vybrali financovanie z EIF.

na zabezpečenie rizikového 
financovania pre MSP 

a stredne kapitalizované 
podniky

V roku 2014  

vyčlenil EIF celkovo

mld.EUR3,3
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Vytváranie strategických spojení 
v európskej infraštruktúre
 
Efektívne energetické, dopravné a mestské prepojenia sú významným faktorom 
podporujúcim obchod. Budovanie sietí pre vnútorný trh teda pomáha podporovať 
rast a vyššiu konkurencieschopnosť Európy. Sme prirodzený finančný partner pri 
investíciách do infraštruktúry, ktoré sú zvyčajne objemovo veľké a dlhodobé. V roku 
2014 EIB poskytla pôžičky vo výške približne 20,6 mld. EUR na dopravnú, energetickú 
a mestskú infraštruktúru v Európe.

Hlavné udalosti roka 2014:
• Prepojenie sústavy Spojeného kráľovstva 

a najvyššia pôžička EIB v histórii

• Prvé dopravné projekty v rámci iniciatívy 
dlhopisov na projekty

• Posilnenie odborných poradenských 
služieb

• Štyri projekty sociálneho bývania a šesť 
projektov nemocníc v rámci mestskej 
infraštruktúry

Mestská 
infraštruktúra

4,8 mld.

7,5 mld.
8,3 mld.

Energetika Doprava

B anka ponúka oveľa viac než financie na pro‑
jekty infraštruktúry. Popri   našich bohatých 
skúsenostiach s  poskytovaním úverov na in‑

fraštruktúru sa snažíme ponúknuť pridanú hodno‑
tu vo forme odborného poradenstva, a  to najmä 
v menej rozvinutých regiónoch alebo pri komplex‑
ne stavaných projektoch, napríklad pri verejno‑
‑súkromných partnerstvách (PPP).

Pôžičky podľa vedľajších sektorov

na strategickú 
infraštruktúru

mld.EUR20,6
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Vytváranie
strategických spojení v európskej infraštruktúre

„Výhodné podmienky 
financovania z EIB zvýšili 

udržateľnosť projektu 
a znížili investičné 

riziko.“

Peter Frølich,
predseda predstavenstva 

spoločnosti Fjord Line

Pôžička z EIB vo výške 
124 mil. EUR na nové 

trajekty s pohonom na LNG 
pomohla vytvoriť efektívne 

a ekologické prepojenie 
medzi Nórskom a Dánskom.

Skutočná zmena – z našich úverov v roku 2014 sa podporilo

kvalitnejšie zdravot‑
nícke zariadenia pre

miliónov
občanov EÚ

10
80 % 

ďalších cestujúcich a

hodín časovej  
úspory ročne

545 miliónov

100 miliónov
elektrického 
výkonu,  
z toho

6 000 MW

z obnoviteľ‑
ných zdrojov
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Oživenie európskeho jednotného trhu zahŕňajúceho 500 miliónov spotrebiteľov si 
vyžaduje bezproblémové dopravné spojenia. Transeurópske dopravné spojenia 
zvyšujú potenciál pre obchodovanie, podporu hospodárskeho rastu a zvýšenie 
konkurencieschopnosti. V roku 2014 EIB poskytla 8,2 mld. EUR v pôžičkách na 
významné európske dopravné siete.

Budovanie
prepojenej Európy

E IB poskytuje financie na všetky druhy doprav‑
nej infraštruktúry – leteckú, železničnú, cestnú 
aj vodnú. To zahŕňa podporu pre multimodá‑

lne platformy, ktoré sú kombináciou rôznych dru‑
hov dopravy, logistické a inteligentné dopravné sys‑
témy. Výsledkom sú hmatateľné prínosy pre všetky 
podniky a občanov, ktorí využívajú výhody efektív‑
nejšieho, udržateľnejšieho a  účinnejšieho systému 
dopravy.

Iniciatíva JASPERS (Spoločná pomoc na podporu pro‑
jektov v  európskych regiónoch) pomáha maximali‑
zovať vplyv štrukturálnych fondov EÚ a  Kohézneho 
fondu tam, kde sú najviac potrebné v záujme veľkých 
projektov. Od založenia iniciatívy JASPERS v  roku 
2006 sa schválilo celkovo 389 projektov s podporou 
z tohto nástroja v 14 krajinách, čo predstavuje inves‑
tície v hodnote takmer 67 mld. EUR – z toho takmer 
10 mld. EUR sa realizovalo len v roku 2014.

Od uvedenia v roku 
2013 sa vďaka 

iniciatíve dlhopisov 
na projekty 

podarilo úspešne 
využiť dlhopisové 

financovanie 
v piatich projektoch. 

V roku 2014 sme 
podpísali prvé 

operácie financované 
dlhopismi 

na projekty 
v sume približne 

239 mil. EUR.

Pôžička EIB v sume 
38 mil. EUR prispela 

k zvýšeniu výkonu 
energetickej 

rozvodnej siete 
a k čistejšiemu 

spaľovaniu 
pohonných hmôt 
v rotterdamskom 

prístave, vďaka 
rozšíreniu vyloďovacej 

infraštruktúry na 
skvapalnený zemný 

plyn (LNG).
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Vytváranie
strategických spojení v európskej infraštruktúre

V roku 2014 EIB podporila

16
9

4

3

projektov cestnej 
dopravy a diaľnic

projekty 
leteckej 

dopravy

projekty 
námornej 
dopravy

železničných 
projektov

Od uvedenia v roku 
2013 sa vďaka 

iniciatíve dlhopisov 
na projekty 

podarilo úspešne 
využiť dlhopisové 

financovanie 
v piatich projektoch. 

V roku 2014 sme 
podpísali prvé 

operácie financované 
dlhopismi 

na projekty 
v sume približne 

239 mil. EUR.

Pôžička v sume 180 mil. EUR 
sa čerpá na modernizáciu 

železničného úseku Rail 
Baltica v dĺžke 66 km. 

Pri príprave projektu sa 
využila aj technická pomoc 
v rámci programu JASPERS. 

Železničné služby na danom 
úseku budú rýchlejšie 

a spoľahlivejšie.
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Plzeň, štvrté 
najľudnatejšie mesto 

v Českej republike, 
sa stane jedným 

z európskych hlavných 
miest kultúry pre 

rok 2015 a bude 
organizovať viac 

ako 600 kultúrnych 
podujatí. S podporou 

z EIB sa toto bývalé 
priemyselné mesto 

mení na kultúrne, 
životom pulzujúce 

centrum.

Naša podpora 
modernizácie nemocníc 

prispela k lepšej zdravotnej 
starostlivosti pre 

10 miliónov občanov EÚ.

Jadrom aktivít EIB v mestskej infraštruktúre sú ekologickejšie inteligentné mestá 
a ich udržateľnosť. EIB v roku 2014 investovala 4,8 mld. EUR do projektov 
mestského rozvoja, sanácie a zdravia.

Formovanie
inteligentných a udržateľných miest
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Vytváranie
strategických spojení v európskej infraštruktúre

E IB patrí medzi najväčších investorov do elek‑
trickej sústavy v Európe, pričom sa zameriava 
najmä na tzv. inteligentné siete. Investície do 

sústav z  dôvodu obnovy alebo rozširovania exis‑
tujúcich zariadení posilňujú vnútorný trh. Moder‑
né energetické siete a lepšie možnosti skladovania 
energie prispievajú aj k integrácii energie z obnovi‑
teľných zdrojov.

Pri všetkých projektoch výroby energie z fosílnych 
palív sa uplatňuje naša emisná norma, aby sa za‑
chytili projekty, kde emisie uhlíka prevyšujú praho‑
vú úroveň v  zmysle európskych a  vnútroštátnych 
limitov. Zabezpečí sa tým, že úverovanie je vyme‑
dzené len na projekty, ktoré pozitívne prispievajú 
k hospodárskemu rastu a sú v súlade s politikou EÚ 
v oblasti zmeny klímy.

Energia pre
hospodárstvo

Bezpečné a udržateľné dodávky energie za dostupné ceny sú mimoriadne dôležité 
pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť EÚ. Banka kladie osobitný dôraz na 
hlavné energetické spojenia, inteligentné siete a obnoviteľné zdroje energie, čím 

prispieva k udržateľnosti dodávok energie pre európskych občanov a podniky. 
V roku 2014 poskytla EIB na energetické projekty financie vo výške 7,5 mld. EUR.

Prostredníctvom pôžičky z EIB vo 
výške 32 mil. EUR sa financovala 

výstavba záložnej elektrárne v Kiise, 
ktorá má zabezpečiť plynulú dodávku 
elektriny pre Estónsko, Lotyšsko alebo 

Litvu v stave núdze.
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Financie pre oblasť klímy 
a životné prostredie
 
Oblasť klímy je nedeliteľnou súčasťou udržateľného rastu. Banka patrí medzi najväčších 
poskytovateľov financií na oblasť klímy. Podporujeme cieľ EÚ týkajúci sa nízkouhlíkového 
rastu odolného voči zmene klímy v rámci EÚ i za jej hranicami. V roku 2014 sme poskytli 
približne 19,1 mld. EUR na podporu projektov z oblasti klímy realizovaných v Európe aj 
inde na svete. EIB vytvára partnerstvá s ostatnými subjektmi, aby uvoľnila ďalšie 
investície na oblasť klímy a projekty venované ochrane životného prostredia.

Hlavné udalosti roka 2014:

• Účasť na rozhovoroch OSN o klíme 
v rámci prípravy na parížsky samit

• Pôsobenie v čele medzinárodného 
úsilia o transparentné a zodpovedné 
financovanie klímy

• Uvedenie nových nástrojov na pod‑
poru investícií v oblasti energetickej 
efektívnosti a biodiverzity

• Podpora pre najväčšiu veternú elek‑
tráreň na svete v Holandsku

• Kompenzácia našich vlastných emisií 
uhlíka investovaním do biodiverzity

„Sme radi, že sme našli 
kvalitného a zodpovedného 

finančného partnera pre naše 
projekty.“

Dr. Christof Germann, 
člen predstavenstva energetickej 

spoločnosti Illwerke AG

Elektráreň Obervermuntwerk II 
s výkonom 360 MW využije prírodnú 

silu vody a rakúske hory, aby 
vyrovnala nerovnováhu v ponuke 

a dopyte po energii.

B anka už od roku 2009 meria uhlíkovú stopu 
projektov EIB vo všetkých odvetviach, aby 
mohla lepšie sledovať svoj výkon z  hľadiska 

emisií a  úspory energie. Vďaka financiám poskyt‑
nutým v  roku 2014 sa podarilo usporiť alebo za‑
medziť emisiám CO2 v  objeme približne 3  milióny 
ton ročne, čo možno prirovnať k  tomu, ako keby 
z ciest zmizlo 1,5 milióna áut.

na podporu klímy  
v celosvetovom meradle

mld.EUR19,1
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Financie
pre oblasť klímy a životné prostredie

Energetická 
efektívnosť

Prispôsobenie

2,3 mld.

400 mil.

5,9 mld.

7,6 mld.

Energia z obnovi‑
teľných zdrojov

Udržateľná 
doprava

Výskum, vývoj 
a inovácie

2,6 mld.

Skutočná zmena – z našich úverov v roku 2014 sa podporilo

Rozloženie financií na oblasť klímy

GWh v úsporách 
energie

milióna 
áut

3 0003
1,5

GWh elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov ročne, ktorá napája 

viac ako

12 000

1

milióny ton ročne 
usporených  
emisií CO2 – ako keby 
z ciest zmizlo

milión 
domácností
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Banka podporuje cieľ EÚ, aby európska ekonomika v roku 2050 bola oveľa šetrnejšou 
ku klíme a výrazne znížila spotrebu energie. Budovanie nízkouhlíkového hospodárstva 
je zjavne jednou z najdôležitejších globálnych úloh našej doby. Prechod na účinnejšie 
a udržateľné využívanie zdrojov a inteligentnejšie hospodárstvo je mimoriadne 
dôležitý pre zachovanie konkurencieschopnosti Európy.

Smerom k nízkouhlíkovému
hospodárstvu odolnému voči zmenám klímy

Strešné solárne 
systémy na 

chorvátskom ostrove 
Lošinj v Jadranskom 

mori vyrábajú 
elektrinu bez 

emisií pre približne 
100 domácností. 

Projekt financovala 
partnerská banka 

EIB – Privredna banka 
Zagreb – v rámci 

Fondu pre zelený rast.

F inančná podpora EIB na opatrenia v oblasti klímy 
a  životného prostredia sa usmerňuje predovšet‑
kým prostredníctvom pôžičiek do odvetví, ako sú 

energie z  obnoviteľných zdrojov, energetická efektív‑
nosť, udržateľná doprava, vodohospodárstvo, proti‑
povodňové opatrenia a  lesné hospodárstvo. Aspekty 
klímy a  životného prostredia sa zohľadňujú vo všet‑
kých operáciách, napríklad presadzovaním využívania 
najlepších dostupných technológií.

V  rámci skúmania našej uhlíkovej stopy sme zachytili 
odhadované emisie skleníkových plynov (CHG) z  pro‑
jektov, v ktorých sa predpokladajú vysoké emisie, napr. 
ak presahujú niektorý z týchto dvoch prahov, prípadne 
oba:

•  absolútne emisie (skutočné emisie z  projektu) > 
100 000 t ekvivalentu CO2 ročne za bežný rok fungo‑
vania činností projektu,

•  relatívne emisie (zvýšenie alebo zníženie odhadova‑
ných emisií v porovnaní s predpokladanou alternatí‑
vou) > 20 000 t ekvivalentu CO2 ročne.

V  roku 2014 sa do skúmania uhlíkovej stopy zaradi‑
lo 70 projektov z nášho portfólia. Tieto projekty pred‑
stavujú podpísané alebo schválené prídely z  EIB 
v  celkovej výške 15,1  mld.  EUR. Súvisiace celkové ab‑
solútne emisie skleníkových plynov z  týchto projek‑
tov sa odhadujú na úrovni 4,7 milióna ton ekvivalentu 
CO2 ročne, pričom celková úspora v rámci tohto finan‑
covania sa odhaduje na úrovni 3,0 miliónov ton ekviva‑
lentu CO2 ročne. Výsledky skúmania uhlíkovej stopy EIB 
v roku 2014 sú podrobnejšie uvedené v Správe o udr‑
žateľnosti za rok 2014.



33Správa o činnosti za rok 2014

Financie
pre oblasť klímy a životné prostredie

„Bristol je priekopníkom vo 
svojom prístupe k energii 

a udržateľnosti. Rok, kedy je 
Bristol európskym hlavným 

zeleným mestom, ponúka veľkú 
príležitosť, aby sme sa pripravili 

na budúcnosť. V prípade 
schválenia plánov energetickej 

spoločnosti uvidíme ďalší príklad 
toho, ako Bristol otvára cestu 

pre ekologickejší a udržateľnejší 
charakter miest v Spojenom 

kráľovstve.“ 

George Ferguson, primátor Bristolu

Mestská rada v roku 2012 požiadala 
o financovanie z EIB na realizáciu 

štúdií vykonateľnosti pre novú 
energetickú spoločnosť.

Financie v službách znižovania 
emisií

Prostriedky z EIB určené na energiu z obnoviteľných 
zdrojov a energetickú efektívnosť priamo prispievajú 
k zníženiu emisií skleníkových plynov. Podpora tých‑
to cieľov dosiahla v roku 2014 úroveň 8,2 mld. EUR.

EIB je popredným financovateľom veternej energie 
v EÚ, a  to najmä veterných elektrární na pevnine aj 
na mori. V roku 2014 EIB financovala 12 operácií tý‑
kajúcich sa veterných elektrární. Tieto projekty býva‑
jú veľké, dlhodobé a  technicky náročné. EIB je pre‑
to prirodzeným partnerom pre toto odvetvie, a  to 

z  hľadiska financovania, ako aj odborných znalostí. 
Z  podobných dôvodov banka financuje aj projekty 
solárnej energie – projekty  koncentrovanej solárnej 
energie a fotovoltiky. V roku 2014 podpísala pôžičky 
na deväť operácií v oblasti solárnej energie.

Vo všetkých projektoch schválených bankou sa berú 
do úvahy hľadiská energetickej efektívnosti. Finan‑
covanie projektov energetickej efektívnosti z  prost‑
riedkov EIB sa týka strany ponuky, napríklad kogene‑
rácie a diaľkového vykurovania, ako aj strany dopytu, 
predovšetkým zateplenia verejných a  súkromných 
budov. V  roku 2014 sme na projekty týkajúce sa 
energetickej efektívnosti vyčlenili 2,3 mld. EUR.

EIB pracuje priamo pri zdroji s  predkladateľmi pro‑
jektov, ktorým poskytuje technickú pomoc pri roz‑
voji projektov. Spoločná iniciatíva EIB a  Európskej 
komisie pod názvom Miestna európska energetická 
pomoc (ELENA) pomáha miestnym a  regionálnym 
orgánom vypracovať projekty z  oblasti energetic‑
kej efektívnosti a  energie z  obnoviteľných zdrojov, 
aby boli atraktívnejšie pre financie z externých zdro‑
jov. Z  iniciatívy ELENA sa hradí podiel nákladov na 
odbornú podporu potrebnú na prípravu, realizáciu 
a  financovanie investičného programu. V roku 2014 
predstavovali záväzky technickej pomoci príjemcom 
prostriedkov z  iniciatívy ELENA sumu 19  mil.  EUR, 
čím celkové záväzky dosiahli sumu 65 mil. EUR.
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Včasné prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy 
je efektívnejšie a  menej nákladné ako unáhlené 
mimoriadne opatrenia. Tieto aspekty, označované 
ako odolnosť voči zmene klímy, sú zohľadnené vo 
všetkých projektoch EIB. Podpora projektom, ktoré 
pomáhajú zvyšovať odolnosť voči zmene klímy 
a  prispôsobiť sa meniacim sa poveternostným 
podmienkam, predstavovali v  roku 2014 sumu 
400 mil. EUR.

Mnohé činnosti banky v súvislosti s lesným hospo‑
dárstvom sú adaptačné opatrenia. Lesy môžu na‑
príklad zabrániť erózii pôdy a  znížiť riziko povod‑
ní, nehovoriac o prínosoch z hľadiska biodiverzity, 
úrodnosti pôdy a správy povodí. Fungujú aj ako la‑
pače uhlíka, ktoré regulujú svetovú klímu.

7 projektov metra

2  projekty mestskej  
železnice

19 iných železničných projektov

6 projektov električkovej dopravy

Zvýšená frekvencia extrémnych poveternostných 
podmienok má vážne dôsledky na dostupnosť 
a  kvalitu zdrojov sladkej vody, čo vedie k  prírod‑
ným katastrofám súvisiacim s  vodou, ako sú na‑
príklad suchá a povodne. EIB je najväčším zdrojom 
úverového financovania globálneho vodohospo‑
dárstva a proces prispôsobovania sa snaží podpo‑
rovať tým, že pomáha rozvíjať integrované riade‑
nie vodných zdrojov. Vďaka nášmu financovaniu 
poskytnutému v roku 2014 získa približne 27 milió‑
nov ľudí v EÚ a inde na svete efektívnejšie, spoľah‑
livejšie a pružnejšie služby v zásobovaní pitnou vo‑
dou a v riadení odpadových vôd.

Podpora klimaticky priaznivých dopravných riešení

Zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy a ochrana životného prostredia

V roku 2014 banka pomohla financovať:

Podpora EIB v oblasti udržateľnej dopravy sa posky‑
tuje v rozsahu od výstavby, rozšírenia alebo asaná‑
cie infraštruktúry mestskej verejnej dopravy až po 
bezpečnosť cestnej premávky, podporu cyklistic‑
kých sietí a sietí pre chodcov a využívanie elektro‑
mobilov. Banka presadzuje aj vývoj ekologickejších 

a  bezpečnejších vozidiel financovaním výskumu 
a  vývoja energeticky efektívnych a  nízkoemisných 
riešení. Podporované projekty pomôžu zlepšiť kva‑
litu ovzdušia, znížiť znečistenie hlukom, zvýšiť bez‑
pečnosť, posilniť energetickú efektívnosť a  obme‑
dziť emisie skleníkových plynov.
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Financie
pre oblasť klímy a životné prostredie

Klimatický fond Athelia financovaný 
zo zdrojov EIB sa zameriava na 

udržateľné krajinné projekty, 
ktoré majú vygenerovať finančné, 

environmentálne aj spoločenské 
prínosy. Jednou z prvých investícií je 

ochrana 570 000 hektárov prírodného 
lesa v Peru.

Do talianskych minidlhopisov 
sme investovali 80 mil. EUR. 

Ide o inovačnú sekuritizačnú 
finančnú štruktúru, ktorá 

podporuje investičnú 
činnosť malých a stredných 

podnikov pôsobiacich vo 
vodohospodárskom odvetví 

v talianskom regióne Benátsko.

Pôžička vo výške 120 mil. EUR pre 
Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
je určená na projekty zalesňovania, 

kvalitnejšiu ochranu lesov a lesné 
hospodárstvo, ako aj na modernizáciu 

poľnohospodárskej infraštruktúry.

Vytváranie partnerstiev pre 
inovačné riešenia financovania 
oblasti klímy

Naše inovačné finančné produkty pre oblasť klímy po‑
máhajú katalyzovať súkromné investície a  pákovým 
efektom využívať verejné prostriedky. Tieto produk‑
ty sú dobrým príkladom zvyšovania objemu financií 
pre oblasť klímy. Z  našich kapitálových a  uhlíkových 
fondov podporujeme projekty týkajúce sa opatrení 
z oblasti klímy v Európe aj mimo nej.

Celkový investovaný objem v  rámci podpory banky 
pre dlhové a kapitálové fondy určené pre oblasť klímy 
dosiahol na konci roka 2014 úroveň 616 mil. EUR. Také‑
to partnerstvá sú mimoriadne dôležité pri presadzova‑
ní inovácií vo financovaní oblasti klímy a pri pritiahnutí 
ďalších prostriedkov na klimatické projekty.

V  roku 2014 sa vytvorilo niekoľko nových inovačných 
nástrojov, ktoré sa uvedú v  priebehu roka 2015. Pat‑
rí k  nim nástroj pod názvom Súkromné financie pre 
energetickú efektívnosť, v  rámci ktorého sa poskytu‑
jú rizikové financie pre banky, ktoré sprostredkúvajú 
menšie projekty z oblasti energetickej efektívnosti, ako 
aj nástroj na financovanie prírodného kapitálu určený 
na investície do zachovania biodiverzity, služieb eko‑
systému a  prispôsobenie sa zmene klímy prírodnými 
prostriedkami.

Náš systém identifikovania a  sledovania financií po‑
skytnutých na oblasť klímy je mimoriadne spoľahlivý. 
EIB v  roku 2014 úspešne viedla spoločnú prácu viac‑
stranných rozvojových bánk (MDB) venovanú meto‑
dike, zberu údajov a výkazníctvu. Jej výsledky pomôžu 

zvýšiť transparentnosť verejných financií na oblasť 
klímy a  vyvodzovať zodpovednosť za tieto prostried‑
ky. V roku 2014 sme vydali Spoločnú správu viacstran‑
ných rozvojových bánk o  financovaní oblasti klímy za 
rok 2013 a spolu s ďalšími viacstrannými rozvojovými 
bankami sme vydali Spoločné vyhlásenie o financova‑
ní oblasti klímy.

Preskúmanie oblasti klímy, ktoré EIB začala realizovať 
začiatkom roka 2015, sa má podľa plánu dokončiť pred 
rokovaniami o zmene klímy, ktoré sa budú konať kon‑
com roka v Paríži. Predpokladá sa, že z týchto rokova‑
ní vzíde nová globálna dohoda, ktorá nahradí aktuálny 
Kjótsky protokol.
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Financovanie po celom svete
 
Našimi činnosťami na celom svete sa podporujú zahranično‑politické ciele EÚ. Pri 
financovaní projektov, ktoré podporujú politické ciele EÚ mimo Únie, pôsobíme 
v partnerstve s Európskou komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ako 
aj s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami. Úvery poskytnuté z EIB na celom 
svete dosiahli v roku 2014 sumu približne 7,9 mld. EUR.

Hlavné udalosti roka 2014:

• Pevný záväzok podporovať Ukrajinu

• Nový nástroj rizikového kapitálu pre Stredozemie

• Partnerstvo s viacstrannými rozvojovými bankami a inými medzinárodnými 
finančnými inštitúciami v rámci nového nástroja globálnej infraštruktúry

• Prvá pôžička v Azerbajdžane
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Financovanie 
po celom svete

„Najhmotnejšiu pomoc Ukrajine v poslednej dobe 
poskytujete práve vy.“

ukrajinský premiér Jaceňuk

EIB poskytla v roku 2014 na Ukrajine úvery v sume 
takmer 1 mld. EUR, ktoré sú súčasťou úverového 

balíka v hodnote 3 mld. EUR naplánovaného na roky 
2014 – 2016. Zahŕňajú úvery na pomoc pri oprave 

poškodenej menšej infraštruktúry, pomoc pri zvládaní 
dôsledkov konfliktu a podporu pre MSP a stredne 

kapitalizované podniky.

Skutočná zmena – z našich úverov v roku 2014 sa podporilo

4 23 500
domácností  
s lepším bývaním

milióny ľudí s prístupom 
k bezpečnej pitnej 
vode alebo kvalitnejšej 
kanalizácii v rozvíjajúcich 
sa alebo rozvojových 
ekonomikách

Ú verová činnosť mimo EÚ podchytáva podpo‑
ru EIB pre externé priority EÚ cez dlhodobé 
investície. Banka podporuje projekty, ktoré 

prispievajú k zvyšovaniu rastu a tvorbe pracovných 
miest, a  to poskytovaním financií a  technickej po‑
moci pre projekty rozvoja miestneho súkromné‑
ho sektora, sociálnej a hospodárskej infraštruktúry 
a opatrení v oblasti klímy.

Väčšina finančných operácií banky mimo Únie sa 
realizuje v rámci rozpočtovej záruky EÚ, stanovenej 
formou externých mandátov pre rôzne regióny 
sveta. Rok 2014 znamenal začiatok obdobia obno‑
vených mandátov (2014 – 2020), v ktorých záruka 
EÚ pokrýva sumu až 30 mld. EUR.
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Pôžičky mimo EÚ podľa regiónov

Latinská 
Amerika
650 mil. 
EUR

Stredozemské 
krajiny

1,7 mld. EUR

Africké, ka‑
ribské a ti‑
chomorské 
krajiny
1,2 mld. EUR

Ázia
720 mil. EUR

Susedia na východe
1,2 mld. EUR

EZVO a krajiny zapojené do procesu 
rozširovania
2,5 mld. EUR

Pôžička vo výške 1 mil. EUR pre banku Taysir, ktorá sa špecializuje na rozvoj 
mikropodnikania v znevýhodnených oblastiach Tuniska, pomôže malým 

poľnohospodárom, chovateľom a mladým ľuďom, predovšetkým absolventom, 
ktorí chcú začať podnikať.
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Financovanie 
po celom svete

Vodohospodárske 
a kanalizačné oddelenie 

eThekwini Water and 
Sanitation, súčasť 

úradu mesta Durban 
v Juhoafrickej republike, 
získalo v roku 2014 cenu 

Stockholm Industry 
Water Award. Oddelenie 
za posledných 14 rokov 

dokázalo napojiť 
na vodovodnú sieť 

1,3 milióna ľudí v širšom 
centre Durbanu 

a 700 000 osôb získalo 
prístup k toaletám. 

EIB podporuje tento 
projekt pôžičkou v sume 

50 mil. EUR.

Plná moc na poskytovanie úverov pre krajiny Af‑
riky, Karibiku a Tichomoria (AKT) a zámorské kraji‑
ny a územia (ZKÚ) sa uskutočňuje v rámci Dohody 
z Cotonou, ktorá upravuje vzťahy EÚ s týmito part‑
nerskými krajinami. Financovanie v  tomto rámci 
sa okrem vlastných zdrojov EIB poskytuje aj z  roz‑
počtov členských štátov EÚ prostredníctvom Eu‑
rópskeho rozvojového fondu.

Partnerstvo s  ostatnými subjektmi je dôležitou 
súčasťou operácií banky. Granty EÚ sa čoraz častej‑
šie kombinujú s pôžičkami z EIB s cieľom dosiahnuť 
lepšie projektové výsledky. Umožní sa tým lepšie 
využitie obmedzených finančných prostriedkov 
v  prospech partnerských krajín EÚ a  zlepšuje sa 
efektívnosť rozvoja. EIB sa zúčastní na podujatiach, 
ktoré sa budú konať v roku 2015 v rámci Európske‑
ho roka rozvoja.



Finančná sila v službách 
investícií
 
EIB je najväčším mnohostranným dlžníkom a veriteľom na svete. V roku 2014 získala na 
medzinárodných kapitálových trhoch sumu 61,6 mld. EUR. Našu finančnú silu 
využívame na čerpanie pôžičiek za zaujímavé sadzby. Túto finančnú výhodu potom 
prenášame na ekonomicky životaschopné projekty, ktoré presadzujú ciele politík EÚ. 
Banka získava financie globálne, preto je dôležitým prostriedkom smerovania investícií 
do Európskej únie.

Hlavné udalosti roka 2014:

• Banke sa opäť podarilo zaistiť veľký objem finančných prostriedkov – 61,6 mld. EUR

• Výpožičnej činnosti pomohlo posilnenie vysokej kreditnej pozície banky

• Popredný emitent ekologických dlhopisov, ktoré priniesli 4,3 mld. EUR
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Rozloženie emisií dlhopisov EIB podľa regiónov:

Európa

62 %
Severná a južná 
Amerika

Ázia

Blízky 
východ 
a Afrika

24 %
12 %

2 %



A kcionármi EIB je 28  členských štátov EÚ. Každý 
z nich si upisuje podiel na imaní banky v pome‑
re k svojej hospodárskej váhe v čase pristúpenia 

k  EÚ. EIB tak nesie zodpovednosť voči vládam člen‑
ských štátov.

EIB získava dlhodobé financie, ktorými podporuje svo‑
je úverové operácie, prostredníctvom emisie dlhopi‑
sov na medzinárodných kapitálových trhoch. Finanč‑
ná sila banky sa odvíja najmä od  kvality aktív, pevnej 
podpory akcionárov, dobrého spravovania, obozretné‑
ho riadenia rizík, neustálej ziskovosti a silnej likvidity.

Kapitálová primeranosť banky – pomer kapitálu ban‑
ky k  jej aktívam váženým podľa rizika – predstavova‑
la na konci roku 2014 hodnotu 26  %, čiže v  porovna‑
ní s  koncom roka 2013 sa takmer nezmenila (26,1  % 
k 31. decembru 2013). Tento stav možno vysvetliť ku‑
mulatívnym pozitívnym vplyvom v  dôsledku skvalit‑
nenia úverového portfólia, čistého ročného prebytku 
a vyplatenia druhej tranže na navýšenie kapitálu z roku 
2013, ktorá vykompenzovala efekt vyšších objemov 
úverovania.

Kvalita aktív zostáva naďalej vysoká, pričom miera zne‑
hodnotených úverov v  celkovom úverovom portfóliu 
sa na konci roka približuje úrovni nula percent (0,2 %). 
Čistý ročný prebytok predstavoval 2,6 mld. EUR, takže 
bol o trochu vyšší ako prebytok v roku 2013.

„Udržateľné dlhopisy berieme ako spôsob 
financovania reálnej ekonomiky v súlade 

s našimi cieľmi: konkrétne projekty so sociálnym 
a environmentálnym dosahom. Do dlhopisu EIB 

Climate Awareness Bond sme investovali preto, lebo 
ponúka veľkosť benchmarku a slúži na financovanie 

projektov z oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej efektívnosti.“

Marc Briand, vedúci sekcie pevných výnosov v správcovskej 
spoločnosti Mirova

Ekologické dlhopisy sa 
rozbiehajú: investori kapitálovo 
vstupujú do financií na oblasť 
klímy

Rok 2014 bol významný pre ekologické dlhopisy EIB – 
Climate Awareness Bonds (CABs), ktoré predstavujú 
spoločensky zodpovedný investičný produkt prispô‑
sobený potrebám investorov. Prostriedky získané pro‑
stredníctvom dlhopisov CAB sú určené na vyrovnanie 
platieb v  rámci úverových projektov EIB týkajúcich sa 
opatrení na ochranu klímy v  oblasti energie z  obno‑
viteľných zdrojov a  energetickej efektívnosti. Touto 
úverovou činnosťou sledujeme cieľ EÚ, ktorým je pod‑
pora globálneho nízkouhlíkového rastu odolného voči 
zmene klímy.

Minulý rok priniesol nevídaný rast na trhu eko‑
logických dlhopisov. Emisia dosiahla objem 
28  mld.  EUR/37  mld.  USD, čo je takmer trojnásobok 
v  porovnaní s  rokom 2013 na základe odhadov inicia‑
tívy Climate Bond Initiative. EIB bola najväčším emiten‑
tom v danom segmente a získala 4,3 mld. EUR v sied‑
mich menách. Dlhopis CAB denominovaný v  EUR sa 
zvýšil na úroveň 2,6 mld. EUR, čím sa ku koncu roka stal 
najväčším splatným ekologickým dlhopisom na trhu. 
EIB pridala druhý kľúčový referenčný bod na svojej 
krivke ekologických dlhopisov denominovaných v EUR 
s 12‑ročnou splatnosťou. Ďalším významným míľnikom 
minulého roka je prvý dlhopis Climate Awareness Bond 
denominovaný v USD, ktorý je ekologickým benchmar‑
kom v triede 10‑ročných splatností. V roku 2014 banka 
uviedla aj prvý dlhopis CAB denominovaný v  GBP. Ide 
o  prvý ekologický dlhopis v  tejto mene od štátnych, 
nadnárodných a agentúrnych (SSA) emitentov.
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Finančná sila 
v službách investícií



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

sektora v rozhodovaní, riadení a kontrole. Banka sa 
opiera o tri orgány s rozhodujúcimi právomocami: 
radu guvernérov na ministerskej úrovni, správnu 
radu, ktorej nerezidentných členov nominuje kaž‑
dý členský štát a jedného člena nominuje Európska 
komisia, a  predstavenstvo, rezidentný rozhodujúci 
orgán EIB, ktorému predsedá prezident EIB.

Rada guvernérov sa skladá z  ministrov z  každého 
z  28 členských štátov. Zvyčajne ide o  ministrov fi‑
nancií. Zasadá raz ročne, určuje usmernenia úvero‑
vej politiky banky a  schvaľuje účtovnú závierku. 
Rozhoduje o  navýšení kapitálu aj o  účasti banky 
na finančných operáciách mimo EÚ. Taktiež menu‑
je členov správnej rady, predstavenstva a  výboru 
audítorov.

Zľava doprava:  

Alfonso Querejeta, 

Wilhelm Molterer, 

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor, 

Werner Hoyer, 

László Baranyay, 

Dario Scannapieco, Mihai 

Tănăsescu 

a Román Escolano

Banka EÚ
 
EIB je jediná verejná banka vo výlučnom vlastníctve 28 členských štátov EÚ. Štruktúra 
riadenia zabezpečuje, že banka prijíma zodpovednosť, je riadne spravovaná a účinne 
presadzuje udržateľný rast a zamestnanosť vo všetkých svojich aktivitách.
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EIB v rámci pravidelných 
preskúmaní svojich hlavných 
politík vykonala v roku 2014 
konzultácie so zúčastnenými 
stranami na tému skvalitnenia 
a prispôsobenia politiky 
transparentnosti banky. Banka 
sa snaží čo najotvorenejšie 
informovať o tom, ako funguje, 
prijíma rozhodnutia a realizuje 
politiky EÚ.



Správna rada je orgán rozhodujúci o  všetkých 
pôžičkách, výpožičných programoch a  iných fi‑
nančných záležitostiach, ako je napríklad vydáva‑
nie záruk. Zasadá desaťkrát ročne s  cieľom zabez‑
pečiť riadnu správu banky v  súlade so zmluvami 
EÚ, štatútom banky a  všeobecnými smernicami 
ustanovenými radou guvernérov.

Tvorí ju 29 členov, pričom každý členský štát nomi‑
nuje jedného člena a jedného člena menuje Európ‑
ska komisia. Určených je aj 19 zástupcov. V záujme 
rozšírenia odbornosti správnej rady možno koop‑
tovať šiestich odborníkov (troch členov a troch zá‑
stupcov), ktorí sa budú zúčastňovať zasadnutí rady 
ako nehlasujúci poradcovia. Rozhodnutia sa prijí‑
majú väčšinou, ktorú predstavuje najmenej 50  % 
kapitálu upísaného členskými štátmi a  jedna treti‑
na členov oprávnených voliť, pokiaľ nie je v štatú‑
te stanovené inak. Rade predsedá prezident banky 
Werner Hoyer, ktorý nemá právo voliť.

Predstavenstvo je rezidentný rozhodujúci orgán 
banky. Sleduje bežný chod banky, pripravuje roz‑
hodnutia pre správnu radu a  kontroluje ich vy‑
konanie. Zasadá raz týždenne. Predstavenstvo 
pracuje pod dohľadom prezidenta banky a pod do‑
hľadom správnej rady. Ôsmi členovia predstaven‑
stva sú viceprezidenti EIB. Členovia sú menovaní 
na obnoviteľné obdobie šiestich rokov a zodpove‑
dajú sa výhradne banke. Štyria najväčší akcionári – 
Francúzsko, Nemecko, Taliansko a  Spojené kráľov‑
stvo – majú v predstavenstve stále miesto.

Výbor audítorov je nezávislý orgán podliehajú‑
ci priamo rade guvernérov. Zodpovedá za audit 
účtov banky a  overenie, či činnosti banky prebie‑
hajú v súlade s osvedčenými bankovými postupmi. 
Správa výboru audítorov sa predkladá rade guver‑
nérov spoločne s výročnou správou správnej rady. 
Výbor audítorov sa skladá zo šiestich členov meno‑
vaných na neobnoviteľné funkčné obdobie šiestich 
po sebe idúcich finančných rokov.
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Banka EÚ

Štruktúra riadenia EIB:

 Akcionári 28 členských štátov EÚ

 Rada guvernérov Ministri členských štátov

 Správna rada

 Predstavenstvo
 Výbor audítorov

– prezident
– 8 viceprezidentov

Nominovaná  
členskými štátmi
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