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EIB Group

Poskytuje financovanie a expertné
analýzy zdravým a udržateľným
investičným projektom
podporujúcim ciele politiky EU

Špecializovaný poskytovateľ tzv.
rizikového financovania
inovatívnym SME spoločnostiam

EIB Prehľad
Sme najväčšou svetovou medzinárodnou
finančnou inštitúciou
1958

Akcionári

Finančné zdroje

Založená s cieľom
podporovať dlhodobé
investície hlavne v
rámci EU. Máme viac
ako 50 ročnú prax v
oblasti financovania
udržateľných projektov.

Vlastnená členskými
štátmi Európskej
únie.

Získavame dlhodobé
zdroje na medzinárodných
kapitálových trhoch a
ako organizácia
nezameriavajúca sa na
zisk, posúvame výhodné
podmienky financovania
na našich klientov.

AAA-rating
Špičkový rating od
všetkých hlavných
ratingových agentúr.

EIB úverové priority
Investície v kohéznych / menej rozvinutých oblastiach sú dôležitým faktorom úspechu
Klíma a životné
prostredie

Malé a stredné
podniky

Infraštruktúra

Inovácie a
rozvoj zručností

EUR 12.3mld*

EUR 13.5mld*

EUR 15.2mld*

EUR 23.3mld*

transport, energetika,
telekomunikácie
odpady/voda

vývoj nových produktov
nové priemyselné procesy
nové technológie
digitalizácia
vzdelávanie

efektívne využívanie zdrojov
udržateľné technológie
prispôsobovanie sa
klimatickým zmenám

285 800 spoločností
3.9m prac. miest

* 2018 figures

EIB Aktivity
Každoročne podporíme približne 450 projektov vo viac ako 160
krajinách.
Ústredie v Luxembursku, 50 miestnych kancelárií a 3,200
zamestnancov (finančných špecialistov, inžinierov, sektorových
ekonómov a socio-environmentálnych expertov)

Úverovanie

Blending

Poradenstvo

Naprostú väčšinu
financovania EIB
predstavujú úvery.
Poskytujeme však tiež
záruky, produkty na
báze tzv. kvázi-equity
atď.
90% financovania je v
rámci EU.

S cieľom podporiť
našu schopnosť
absorbovať väčší
objem rizika,
kombinujeme EIB
financovanie s EU
fondami.

Nedostatok zdrojov je
len jednou prekážkou pri
získavaní financovania.
Poskytujeme poradenstvo v oblasti
administratívy a
projektového riadenia
s cieľom urýchliť
investície.

Proti-cyklická
úloha
Zameriavame sa na
potreby trhu aj v
nepriaznivých
hospodárskych
obdobiach, čím
pôsobíme ako proticyklický investor.

EIB podpora SME a väčších podnikov
Podpora prístupu SME a väčších podnikov (tzv. mid-caps) k financovaniu je
vrcholnou prioritou EIB Group, pretože SME:
• sú jedným z hlavných pilierov ekonomiky EU.
• Predstavujú 99% všetkých podnikov v EU,
• ostatných 5 rokoch vytvorili približne 85% nových pracovných miest a
poskytli 2/3 celkovej zamestnanosti súkromného sektora EU.
V uplynulých 10 rokoch EIB investovala viac ako 152 mld EUR do SME a MidCaps (2.1mld EUR len v Slovenskej republike).

Financovanie prostredníctvom
škály fin. sprostredkovateľov
poskytujúcich finančné produkty zamerané na
malé a stredné podniky (tiež tzv. mikropodniky). Ťažíme z expertíz našich partnerov,
ich znalosti miestneho trhu a ich blízkosti k
podnikaniu.

Priame financovanie
Financovaný projekt musí byť v súlade s
našimi cieľmi a musí byť ekonomicky,
finančne, technicky a environmentálne
zdravý. Projekty sú obvykle veľmi
inovatívne.

2010-2018: Podpora rastu
Európsky fond pre strategické investície (EFSI)
EFSI I (2015 -2018)

EFSI II (2018-2020)

EUR

EUR

EUR

26mld

7.5mld

EUR 5mld

16mld
EFSI I

EFSI II

EUR 21mld

EUR 33.5mld

Cieľová investícia:

Cieľová investícia:

EUR

315mld

EUR

500mld

EIB úvery na Slovensku
Od roku 1992, poskytla EIB na Slovensku úvery v objeme 9.1mld. EUR,
podporiac viac ako 180 projektov. Objem podpísaných úverových zmlúv na
úrovni 4.9mld. EUR koncom roku 2018 predstavuje približne 5.5%

slovenského HDP.
Počas 2014-2018:
 Priemerný ročný objem poskytnutých úverov: 739m EUR
 Priemerné ročné čerpanie nových tranží úverov: 426m EUR

EIB úverovanie v rokoch 2014 -2018

EIB – podpísané zmluvy na
Slovensku v rokoch 2014-218
(v EUR m)

Príklad projektu: 50m EUR na
podporu exportujúcich
podnikov
50m EUR úver pre EXIMBANKU SR
na financovanie projektov exportne
orientovaných
SME
firiem
na
Slovensku.

EIB úverová podpora SME na Slovensku
EIB podpísala v roku 2018 5 úverových zmlúv so slovenskými finančnými
inštitúciami v objeme 165m EUR.
Multi – Beneficiary Intermediated Loans 2018
(EUR m)
50
Commercial Banks
[VALUE]

EIB zdroje na financovanie projektov
realizovaných SME a verejným sektorom v
oblasti miestnej infraštruktúry, ochrany
životného prostredia, energetiky, vedy a
výskumu, inovácií a služieb, vrátane
turizmu.

EXIMBANKA SR

EIB tzv. Multi-beneficiary sprostredkované
úvery zlepšujú prístup malým a stredným
podnikom k stredno až dlhodobému
financovaniu za výhodných finančných
podmienok. Predpokladaný celkový počet
SME a midcaps projektov financovaných
úvermi EIB na Slovensku je približne 320 a
tieto podporujú 239,000 pracovných miest.

MBIL - Multi – Beneficiary Intermediated Loan
MBILs predstavovali viac ako 27% celkovej úverovej aktivity EIB na Slovensku
v roku 2018, s podpísaným objemom EUR 165m. EIB bola obzvlášť úspešná v
oblasti financovania SME prostredníctvom iniciatívy“Jobs for Youth”.
Operácie podpísané v roku 2018:
‣ KOMERČNÍ BANKA – úver pre

SMEs a MidCaps v objeme EUR 20m; podpora
zamestnanosti mladých a investícií týkajúcich sa ochrany podnebia, spojené s energetickou
úspornosťou rekonštruovaných budov a menších obnov.

‣

SG Equipment Finance, a.s. CZ –

‣

Československá obchodná banka, a.s. –

‣

SLSP, a.s. –

‣

EXIMBANKA SR

úver pre SME a MidCaps v objeme EUR 20m, s
cieľmi v oblasti podpory SME a zamestnanosti mladých.
úver pre SME a ďalšie priority, v objeme
EUR 50m, s cieľmi v oblasti politiky podpory SME a tiež sa zameriavajúci na ochranu podnebia.
úver pre SME a MidCaps a pre ďalšie priority v objeme EUR 25m, s cieľmi v
oblasti podpory SME a organizácií verejného sektora.

podnikov.

– úver pre SME a MidCaps v objeme EUR 50m, na podporu exportných

EIB Venture Debt
Od roku 2015, Európska investičná banka
 má k dispozícii možnosti jedinečného prístupu k potrebám trhu, a to
prostredníctvom produktu “venture debt” (tzv. financovanie rizikového dlhu).
 Zameriava sa na vyplnenie medzery na trhu a riešiť potreby
európskych spoločností strednej veľkosti, ktoré potrebujú financovanie
v objeme medzi 7.5m EUR až 50m EUR

Od vzniku v roku 2015, sa Divízia EIB Financovania rizikového dlhu stala
najväčším poskytovateľom tohto typu financovania v Európe.

Prieskum EIB Group o investíciách a ich financovaní na
Slovensku - “EIBIS Survey”
- Unikátny celoeurópsky ročný prehľad zahŕňajúci okolo 12 300 firiem v EÚ
- Dáta o firmách a o ich výsledkoch, o investíciách v minulosti jako i plánovaných investíciach,
zdrojoch financovania a o podnikateľskom prostredí. Veľkosťou ide o mikro firiem až po veľké firmy
- Metodológia vyvinutá Ekonomickým oddelením EIB.

Zistenia, týkajúce sa Slovenska vychádzajú z telefonických rozhovorov so 400 firmami na
Slovensku v roku 2018 a sú nasledovné:
Makroekonomický kontext: Celkové investovanie na Slovensku stojí pevne nad úrovňou pred krízou
Investičný výhľad: Výhľad investovania podnikov zostáva pozitívny
Investičná aktivita: 81% firiem investovalo v poslednom finančnom roku

Vnímaná investičná medzera: 14% firiem hlási príliš málo investícií za posledné tri roky
Investičné bariéry: Približne 80% podnikov považuje podnikateľské podmienky a dostupnosť
skúsených ľudí ako prekážky pre investovanie

Vonkajšie financovanie: Podiel finančne limitovaných firiem zostáva na úrovni 6%, podobne ako 5%
priemer EÚ
Výkonnosť firmy: Produktivita zostáva pod priemerom EÚ
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