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V roku 2014 EIB podporila projekty
na Slovensku sumou 556 mil. EUR
EIB podporuje investičné projekty, ktoré majú
znížiť rozdiely v oblasti regionálneho rozvoja, posilniť hospodársku konkurencieschopnosť a zlepšiť životnú úroveň občanov. Suma úverov poskytnutých EIB v Slovenskej republike dosiahla v roku
2014 výšku 556 mil. EUR, pričom za posledných
päť rokov (2010 až 2014) išlo o sumu 3,2 mld. EUR.
Najväčšími príjemcami boli malé a stredné podniky a stredne kapitalizované podniky, ktoré predstavujú 31 % z tohto celkového objemu. Projekty
v oblasti vodohospodárstva, kanalizácie a rozvoja
miest predstavovali ďalších 22 %, zatiaľ čo investície do dopravy a telekomunikácií predstavovali
ďalších 15 % a do odvetvia energetiky išlo 13 %
z tohto päťročného objemu. Kľúčovou činnosťou
EIB zostáva i naďalej financovanie projektov prispievajúcich k hospodárskemu pokroku oblastí
prijímajúcich pomoc z EÚ.
Viceprezident EIB László Baranyay uviedol, že
v roku 2015 je zámerom EIB podstatne zvýšiť objem úverov na Slovensku. Konkrétne sa predpokladá poskytnutie zhruba 1 miliardy EUR na spolufinancovanie projektov s Európskou komisiou.
Ďalším zámerom je podpora prístupu malých
a stredných podnikov a veľkých súkromných podnikov k dlhodobému financovaniu za výhodných
podmienok.
V oblasti strategickej infraštruktúry v roku 2014
banka poskytla úver vo výške 125 mil. EUR na financovanie päťročného investičného programu
so začiatkom v roku 2014, zameraného na obnovu a posilnenie energetickej distribučnej siete na
strednom Slovensku. Hlavným cieľom programu
je udržať a zlepšiť spoľahlivosť dodávok a pripojenia sa nových užívateľov do systému. Banka
taktiež poskytla úver v hodnote 100 mil. EUR na
financovanie modernizácie zabezpečenia distribučnej plynárenskej infraštruktúry na Slovensku,
aby sa zabezpečilo splnenie súčasných prísnych
ekologických a bezpečnostných požiadaviek.
V minulom roku EIB uzatvorila štyri zmluvy
o poskytnutí sprostredkovaných pôžičiek na sumu
160 mil. EUR so slovenskými bankami a lízingovými spoločnosťami, ktoré využijú finančné
prostriedky od EIB na financovanie projektov rea-
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Dňa 16. apríla sa v Bratislave konala tlačová konferencia Európskej investičnej banky (EIB),
na ktorej jej viceprezident László Baranyay prezentoval výsledky dosiahnuté za rok 2014 so
zameraním na aktivity v Slovenskej republike.
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lizovaných malými a strednými podnikmi a stredne kapitalizovanými podnikmi. Tieto úverové linky spĺňajú prioritu EIB, ktorou je podpora malých
podnikov v Európe, a pomáhajú zmierňovať vplyv
súčasnej hospodárskej krízy prostredníctvom
zlepšenia prístupu malých a stredných podnikov
k strednodobému a dlhodobému financovania za
výhodných finančných podmienok.
V hodnotenom roku EIB poskytla pôžičku v sume
120 mil. EUR na spolufinancovanie fondov EÚ v oblasti podpory projektov, ktoré prispejú k zalesneniu,
lepšej ochrane a obhospodarovaniu lesov a k zvýšeniu kvality poľnohospodárskej infraštruktúry na
slovenskom vidieku. Projekt takisto vytvorí v krajine
nové pracovné miesta. Je to po prvýkrát, keď sa
prostriedky od EIB použili na financovanie projektov v oblasti lesníctva na Slovensku.
Ďalších 25 mil. EUR banka poskytla na financovanie rozvoja verejnej infraštruktúry v Prešovskom
kraji. Finančné prostriedky pomôžu zvýšiť atraktivitu regiónu pre miestnych obyvateľov, investorov a návštevníkov, ako aj hospodársky rozvoj
a životnú úroveň v regióne. Súbežne s touto pôžičkou a ako jej doplnok podporuje EIB investície
do energetickej efektívnosti a do využitia energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách
v tomto kraji prostredníctvom nástroja ELENA,
ktorý financuje Európska únia.
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