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Sila prírody je ohromná. V priebehu histórie sa ľudia obávali jej búrok, povodní, súch aj 
erupcií. V tomto rozhodujúcom čase si uvedomujeme, že miesto toho musíme byť zladení 
s prírodou a spútať jej silu, ak chceme poraziť zmenu klímy, ktorú spôsobilo naše vlastné 
konanie. Viac ako polovica investícií Európskej investičnej banky ide teraz do opatrení 
v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti. Našou prioritou je financovať zelenú 
transformáciu na obnoviteľné zdroje poháňanú prírodou, od geotermálnej energie po 
elektrickú energiu z vodných zdrojov a veternú energiu. To je dôvod, prečo tieto prírodné 
živly tento rok uvádzame na titulných stranách našich hlavných správ.
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EIB V SKRATKE
Európska investičná banka (EIB) je bankou Európskej únie. Sme najväčšia 
mnohostranná finančná inštitúcia na svete a jeden z najväčších poskyto-
vateľov financovania pre opatrenia v oblasti klímy.

EIB od svojho vzniku v roku 1958 investovala viac ako bilión eur do 
projektov v Európe a krajinách na celom svete. Zatiaľ čo opatrenia v oblasti 
klímy sú súčasťou všetkého, čo robíme, naše činnosti sa zameriavajú na 
nasledujúce prioritné oblasti: klíma a životné prostredie, rozvoj, inovácie  
a zručnosti, malé a stredné podniky, infraštruktúra a súdržnosť.

Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny EIB, sa špecializuje na 
podporu malých a stredných podnikov financovaním nových podnikov, 
rastu, inovácií, výskumu a vývoja, zamestnanosti a regionálneho rozvoja.

EIB spolupracuje s ďalšími inštitúciami EÚ na podpore európskej integrácie, 
presadzovaní rozvoja v Európskej únii a podpore politík EÚ. Táto práca 
siaha za hranice Európy: EIB pôsobí vo viac ako 160 krajinách a každoročne 
zlepšuje milióny životov v Európskej únii a vo svete.

Vzájomná prepojenosť bola jadrom práce EIB počas celej našej histórie.  
V celej Európe investície EIB zbližujú krajiny EÚ. Prostredníctvom 
riaditeľstva EIB Global, zriadeného v roku 2022 na zvyšovanie vplyvu nášho 
financovania rozvoja, pomáhame riešiť globálne výzvy a podporujeme 
rast a príležitosť na všetkých kontinentoch.

V čase, keď sa spochybňuje hodnota multilateralizmu, práca EIB slúži ako 
stála pripomienka sily spojeného európskeho úsilia.





V dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 svet čelil bezprostrednej zdravotnej 
a hospodárskej núdzovej situácii. Vznikla urgentná potreba nájsť vakcínu  
a riešenia na zamedzenie šíreniu vírusu. EIB financovala vývoj a výrobu vakcín 
proti ochoreniu COVID-19 a poskytla značnú podporu na ďalšie opatrenia 
v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európskej únii aj mimo nej. Skupina EIB 
tiež významne prispela k opatreniam EÚ na obmedzenie hospodárskych 
dôsledkov krízy pre európske podniky a hospodárstvo.

Len čo sa začala zmierňovať kríza spôsobená ochorením COVID-19, 
Rusko napadlo Ukrajinu, čo vyvolalo novú celosvetovú krízu. Ako súčasť 
medzinárodnej reakcie na túto krízu banka zmobilizovali finančnú podporu 
prostredníctvom balíka solidarity EIB pre Ukrajinu s cieľom pomôcť krajine 
uspokojiť naliehavé potreby. Okrem toho EIB v spolupráci s Európskou 
komisiou pracuje na poskytovaní ďalšieho financovania s cieľom pomôcť 
vláde udržať kritické verejné služby pre ľudí, ktorí zostali na Ukrajine.

EIB ako najväčší mnohostranný veriteľ na svete pomáha ekonomikám 
prosperovať vytváraním pracovných miest a presadzovaním rovnosti  
a udržateľnosti. Spolupracujeme s verejnými a súkromnými partnermi  
a náš úspech meriame podľa toho, ako veľmi naša práca pomáha  
spoločnosti a zlepšuje život ľudí, ktorých sa dotýka.

Investície EIB aktívne podporujú zelenú transformáciu. Ako klimatická banka 
EÚ pomáha EIB svojimi aktivitami na celom svete plniť záväzky Parížskej 
dohody – medzinárodnej zmluvy o zmene klímy – a ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja. Vyčlenili sme jeden bilión eur na investície do klímy  
a environmentálnej udržateľnosti v nasledujúcom desaťročí.



v investíciách podporených 
činnosťami EIB

v zelených investíciách

vo financovaní pre udržateľnú 
energiu a prírodné zdroje 

v celkových mobilizovaných 
investíciách

získaných na trhoch  
s dlhopismi  

v rámci financovania 
skupinou EIB

vo financovaní pre menšie 
podniky

pracovných miest podporených  
v malých podnikoch

*  Číselné údaje sa týkajú MSP/spoločností so strednou kapitalizáciou, ktoré využili podporu EIB v roku 2022 alebo podporu EIF v období od októbra 2021 do septembra 
2022 v dôsledku transakcií podpísaných so sprostredkovateľmi do konca roka 2022.
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NÁŠ VPLYV V ROKU 2022



ľudí s prístupom  
k bezpečnejšej vode 

nových odberateľov  
s aktivovanými 5G službami

ľudí využívajúcich lepšie 
zdravotnícke služby vrátane vakcín 

proti ochoreniu COVID-19

domácností pripojených  
k elektrine 

dodatočných ciest verejnou 
dopravou

kapacita výroby elektriny,  
100 % z obnoviteľných zdrojov

ľudí využívajúcich lepšiu 
infraštruktúru

ľudí čeliacich nižšiemu  
riziku záplav

ukrajinských utečencov  
v záchytných centrách alebo 

zariadeniach dočasného bývania

570,1 
milióna 234 700

25,4 
milióna

17 
miliónov 

150,4 
milióna

8,5  
milióna

6,6 
milióna

15 800 MW 3,1  
milióna 

*  Celkové financovanie skupiny EIB mimo Európskej únie zahŕňa – okrem EIB Global – projekty EIF mimo Európskej únie a projekty EIB v rámci Európskeho združenia voľného 
obchodu.

Financovanie EIB v roku 2022 predstavovalo 
65,15 miliardy EUR vrátane 10,82 miliardy EUR 
do činnosti riaditeľstva EIB Global *

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




PODPORA  
PRE UKRAJINU
Európska investičná banka stojí pri ukrajinských orgánoch a ľude Ukrajiny. 
Podporuje nezávislú Ukrajinu.

Ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ a medzinárodnej reakcie na túto krízu 
banka zmobilizovala finančnú podporu prostredníctvom balíka solidarity 
EIB pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vláde uspokojiť naliehavé potreby likvidity. 
Okrem toho EIB v spolupráci s Európskou komisiou pracuje na poskytnutí 
ďalšieho financovania s cieľom umožniť vláde Ukrajiny pokračovať v poskytovaní 
kritických verejných služieb ľuďom, ktorí zostali v krajine, a zabezpečiť, aby boli 
dostupné potraviny, zdravotnícke potreby a palivo, a takisto podporiť projekty  
v oblasti dopravy, energetiky a mestského rozvoja, ako aj digitálne projekty.  
V roku 2022 boli schválené dva hlavné balíky financovania:

•  prvý balík vo výške 668 milióna EUR krátko po začiatku vojny na pomoc vláde 
platiť za naliehavé potreby;

•  druhý balík podpísaný v júli 2022 vo výške 1,59  miliardy  EUR na opravu 
poškodenej infraštruktúry a obnovu kritických projektov. Niečo viac ako  
1 miliarda EUR bola z tohto balíka vyplatená na pomoc krajine pri opravách 
poškodených ciest, mostov a železníc.

Inštitút EIB, sociálne a kultúrne rameno banky EÚ, tiež ponúkol 2,5 milióna EUR 
v rámci humanitárnej pomoci Ukrajincom zasiahnutým vojnou. Banka pomohla 
prehodnotiť 59 miliónov EUR v grantoch na opravu vlakov a železníc na Ukrajine, 
na inštaláciu dočasných mostov zničených vojnou a na zlepšenie zdravotnej 
starostlivosti a bývania ľudí donútených ujsť zo svojich domovov.

Banka ponúkla Ukrajine aj granty v hodnote takmer 18 miliónov EUR z trustového 
fondu pre technickú pomoc Východnému partnerstvu na pomoc komunitám 
postarať sa o takmer 700  000  ľudí, ktorí ušli zo svojich domovov. Partnerský 
fond podporilo Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Spojené 
kráľovstvo a Švédsko. EIB pokračuje v spolupráci s európskymi partnermi na 
zisťovaní ďalších možností podpory pre Ukrajinu a ukrajinských utečencov.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIB stojí v popredí globálnej reakcie Európskej únie na pandémiu 
ochorenia COVID-19 a spojila sa s medzinárodnými organizáciami, ako je 
Svetová zdravotnícka organizácia a Detský fond OSN, aby prijali okamžité 
opatrenia.

Núdzová podpora od skupiny EIB umožnila malým a stredným podnikom 
a inovatívnym startupom investovať aj napriek extrémnej neistote. 
Očakávame, že prostredníctvom nášho Európskeho záručného fondu 
zmobilizujeme financovanie v objeme 200 miliárd EUR na podporu 
životaschopných spoločností, ktoré mali problémy v dôsledku pandémie.

EIB tiež pomohla financovať vývoj a nákup vakcín proti ochoreniu 
COVID-19, riešenia na zamedzenie šíreniu vírusu a ďalšie projekty v oblasti 
verejného zdravia súvisiace s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

EIB poskytuje pôžičku v sume 15 miliónov EUR 
spoločnosti Spindiag GmbH na financovanie 

vývoja diagnostickej testovacej platformy na 
báze PCR tejto mladej spoločnosti, ktorá sa 

využije v zdravotníckych zariadeniach.

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


Počas pandémie financovala EIB taliansky startup 
Eggtronic, ktorý vynašiel elektrický konvertor 
šetriaci energiu. Vďaka svojej vysokej energetickej 
efektívnosti majú konvertory spoločnosti Eggtronic 
oveľa menšiu uhlíkovú stopu než podobné 
zariadenia.



KLÍMA  
A ENERGIA
Zmena klímy je najväčší svetový problém našej generácie. Dosiahnutie 
klimatických cieľov bude určovať blahobyt našich detí. Podľa klimatických 
a energetických cieľov EIB sa stanovujú nové štandardy v Európe i mimo 
nej. Prestali sme podporovať projekty na báze fosílnych palív a do roku 2025 
venujeme 50 % našich investícií na opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť.

Ruská agresia na Ukrajine vohnala Európu do energetickej krízy, čím sa 
stala potreba konať ešte naliehavejšou. Invázia nám pripomenula dôležitosť 
zachovania bezpečnosti našich dodávok energie – energia je otázkou 
bezpečnosti a dekarbonizácia je záležitosťou strategickej autonómie.

Operácie EIB urýchľujú zelený rast a dekarbonizáciu ekonomík. Podporujeme 
energetickú efektívnosť a projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 
ktoré pomáhajú znižovať emisie uhlíka a posilňovať našu energetickú 
bezpečnosť. Všetky naše opatrenia prispievajú k udržateľnému sociálnemu  
a hospodárskemu rastu.

Investície EIB takisto bojujú proti vplyvu zmeny klímy na zraniteľné komunity, 
pričom chránia biodiverzitu a presadzujú udržateľné poľnohospodárstvo. 
Chránime prírodné zdroje a robíme zo životného prostredia bezpečné miesto 
na život pre budúce generácie. Každý projekt, ktorý EIB podporuje, či už ide 
o inovácie, malé podniky alebo infraštruktúru, musí byť v súlade s našimi 
klimatickými cieľmi.

https://www.eib.org/climate




INOVÁCIE
Inovácie udržujú Európu konkurencieschopnou a vytvárajú pracovné 
miesta s vysokou hodnotou. EIB podporuje mnohé štádiá inovácií  
a nápady, ktoré zlepšujú životnú úroveň.

Podporujeme rozsiahly výskum a vývoj, ako aj malé špecializované 
firmy. Naše investície do sektorov, akými sú telekomunikácie, letectvo, 
medicína a digitalizácia, sú dobrým znakom, ktorý priťahuje dodatočné 
financovanie týchto projektov zo súkromného sektora. Skupina EIB 
umožňuje európskym spoločnostiam vytvárať a rozvíjať najmodernejšie 
technológie.

Vďaka pôžičkám EIB môžu univerzity budovať a rozširovať svoje výskumné 
zariadenia a startupy môžu zvyšovať počty zamestnancov a zlepšovať 
svoje vybavenie. S podporou EIB sa prierezové nápady pretavujú do 
obchodných úspechov.

EIB podporila firmu Anaconda, priekopnícku 
španielsku spoločnosť, ktorá vyvinula 

nákladovo efektívnu liečbu, ktorá pomáha 
lekárom zachraňovať životy a znižuje 

zdravotné postihnutie po mŕtvici.

https://www.eib.org/innovation




INKLÚZIA
EIB zlepšuje postavenie malých podnikov a mladých ľudí a podporuje 
podnikateľky tým, že im poskytuje prístup k pôžičkám a odbornej 
príprave. Osobám s nízkymi príjmami, samostatne zárobkovo činným 
osobám a mikropodnikom umožňujeme získať finančné a podnikateľské 
poradenstvo, aby boli ich projekty úspešné.

Zvyčajne nepožičiavame viac než polovicu nákladov na projekt. Účasť 
EIB je navrhnutá tak, aby pôsobila ako katalyzátor na väčšie zapojenie 
súkromného sektora, čo zvyšuje investície do projektu.

EIB je popredným poskytovateľom pôžičiek 
malým podnikom na západnom Balkáne, čím 

pomáha takmer 30 000 spoločnostiam  
a podporuje pol milióna pracovných miest. 

Výsledkom našej práce je, že viac ako 1 800 škôl 
v Srbsku má rýchlejšie internetové pripojenie 

a lepšie digitálne vybavenie, aby mohli učitelia 
počas pandémie poskytovať študentom 

dištančné vzdelávanie doma.





UDRŽATEĽNOSŤ
EIB získava finančné zdroje na medzinárodných kapitálových trhoch 
prostredníctvom emisie dlhopisov. Náš vynikajúci úverový rating nám 
umožňuje získavať finančné zdroje za výhodné sadzby a tieto výhody 
prechádzajú na klientov.

Odborníci EIB na kapitálové trhy vytvorili a vyvinuli trh so zelenými 
a udržateľnými dlhopismi. Sme najväčším nadnárodným emitentom 
zelených dlhopisov, ktoré podporujú energiu z obnoviteľných zdrojov, 
energetickú efektívnosť, čistú vodu a hygienu.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
Riaditeľstvo pre rozvoj EIB Global bolo zriadené v roku 2022 s cieľom zvýšiť 
vplyv nášho financovania rozvoja. EIB za posledné desaťročie (2012 – 2022) 
investovala viac ako 70 miliárd EUR mimo Európskej únie tým, že každý 
rok zmobilizovala miliardy vo forme investícií zo súkromného sektora. 
EIB Global zvyšuje vplyv EIB tým, že sa približuje k miestnym komunitám, 
spoločnostiam a inštitúciám na celom svete.

EIB rozšíri svoju podporu pre miestne inštitúcie mikrofinancovania  
v regiónoch, kde ľudia často nemajú prístup k bankám. Keď ľudia môžu 
získať úver, podniky zamestnávajú viac pracovníkov, ženy sa stávajú 
nezávislými, obmedzuje sa vysídľovanie a domácnosti sa môžu dostať  
z chudoby.

Zvýšime dostupnosť sektorových odborných znalostí EIB na miestnej 
úrovni, pričom sa podelíme o naše znalosti a skúsenosti s miestnymi 
partnermi. Poskytujeme nezávislé poradenstvo vychádzajúce zo skúseností 
získaných prácou v širokej škále krajín a odvetví. Tieto poradenské služby 
môžu dopĺňať finančné produkty EIB, ale môžu byť ponúkané aj nezávisle 
od akéhokoľvek financovania.

Malé podniky v Kongu dostali počas pandémie 
pôžičky od EIB za primeranú úrokovú sadzbu, 

a nie za veľmi vysoké sadzby neformálnych 
veriteľov, čím pomohli týmto podnikom a ich 

komunitám.

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




Zmena klímy, pandémia ochorenia COVID-19 a ďalšie krízy si vyžadujú, 
aby sa miliardy, ktoré investujeme s našimi medzinárodnými a národnými 
partnerskými bankami, premenili na bilióny prostredníctvom nových 
partnerstiev a pokračujúcou spoluprácou s ďalšími svetovými finančnými 
inštitúciami. Zapojenie EIB predovšetkým podnecuje angažovanie 
súkromného sektora, čo priťahuje nové investície.

Len samotné rozvojové krajiny potrebujú dodatočné ročné investície  
v objeme viac ako 2 bilióny EUR, aby splnili ciele OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja a ambície Parížskej dohody v súvislosti s riešením zmeny klímy.

Ako klimatická banka EÚ sa EIB snaží podporovať Európsku zelenú dohodu, 
plán Európskej únie na zabezpečenie toho, aby jej politiky v oblasti klímy, 
energetiky, dopravy a zdaňovania znížili do roku 2030 emisie skleníkových 
plynov aspoň o 55 % (v porovnaní s úrovňami v deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia). Európska únia sa však podieľa len na 10 % celosvetových 
emisií, takže EIB Global pomôže rozšíriť úsilie Európy o dekarbonizáciu za 
jej hranice a podporí Globálnu zelenú dohodu.

EIB Global je kľúčovým spojencom Európskej komisie v jej programe Global 
Gateway v hodnote 300 miliárd EUR na podporu projektov, ktoré zlepšujú 
svetové a regionálne prepojenie v oblasti digitalizácie, klímy, dopravy, 
zdravotníctva, energeticky a vzdelávania. Poskytovanie pôžičiek na rozvoj 
a finančné partnerstvá urýchľujú rast, zvyšujú prosperitu vidieckych 
oblastí, umožňujú mestám byť inovatívnejšie a posilňujú ekonomiky.

Práca EIB Global podporuje krajiny, ktoré sa snažia zlepšiť rodovú rovnosť 
a posilniť postavenie žien na pracovisku, spoluprácou s podnikmi 
vedenými ženami. Pomáhame miliónom ľudí, ktorí nemajú prístup k čistej 
vode, elektrine, vakcínam, dobrej zdravotnej starostlivosti a adekvátnym 
systémom spracovania odpadu.





NÁŠ ZÁVÄZOK
Európska investičná banka je zodpovedná voči občanom EÚ. Banka 
podporuje projekty presadzujúce priority a ciele Európskej únie vrátane 
klímy a environmentálnej udržateľnosti, inovácií a zručností, infraštruktúry, 
malých a stredných podnikov, súdržnosti a rozvoja. EIB zabezpečuje, 
aby boli všetky projekty, ktoré podporuje – či už ide o sektor energetiky, 
dopravy, priemyslu alebo poľnohospodárstva – v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody. Našimi zamestnancami sú ekonómovia, inžinieri, finanční analytici 
a odborníci na klímu, ktorí každodenne pracujú s miestnymi expertmi, 
inštitúciami a vládami na celom svete.

http://www.eib.org/cr






Skupinu EIB tvorí Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF).

EIB je banka Európskej únie. Je to najväčší mnohostranný dlžník a veriteľ na 
svete. Banka má sídlo v Luxemburgu a má širokú sieť miestnych a regionálnych 
zastúpení v Európe i mimo nej.

EIF podporuje malé podniky tým, že zlepšuje ich prístup k finančným zdrojom  
v Európe, ako aj vo viacerých krajinách mimo Európy. EIF vytvára a rozvíja rizikový 
a rastový kapitál, záruky a mikrofinančné nástroje, ktoré podporujú inovácie  
a zamestnanosť.

EIB Global je riaditeľstvo EIB pre medzinárodný rozvoj. Riaditeľstvo EIB Global 
založené v roku 2022 pokračuje v desiatky rokov trvajúcom záväzku EIB financovať 
rozvoj, opatrenia v oblasti klímy, inovácie a udržateľnosť na celom svete.
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