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MF SR a EXIMBANKA SR – nástroje rozvojovej spolupráce pre slovenské firmy
Pri zapájaní súkromného sektora do rozvojovej spolupráce sa Ministerstvo financií Slovenskej
republiky riadi princípmi udržateľného rozvoja a účasti slovenských firiem na plnení rozvojových
cieľov. Program zapájania slovenských podnikateľov do projektov v rozvojových krajinách realizuje
MF SR spolu s EXIMBANKOU SR.

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR, je slovenská exportnoúverová inštitúcia založená pod záštitou Ministerstva financií Slovenskej republiky. Od svojho vzniku
v roku 1997 sa zameriava predovšetkým na zahraničnoobchodné operácie a podporu slovenských
vývozcov, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť domáceho tovaru a služieb a vzájomnú hospodársku
výmenu Slovenskej republiky s ostatnými krajinami.

Vzhľadom na stále väčší dopyt po aktívnej účasti súkromného sektora na rozvojovej spolupráci sa
EXIMBANKA SR postupne stala dôležitou súčasťou rozvojového ekosystému SR. Rozšírením svojho
portfólia vytvára príležitosti pre slovenské spoločnosti v rozvojových krajinách a tým prispieva k ich
udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu napredovaniu. Medzi dve hlavné spoločné iniciatívy
rozvojovej spolupráce MF SR a EXIMBANKY SR patrí výkon úlohy kontaktného miesta pre súkromný
sektor (PSLO) a implementácia programu zvýhodnených vývozných úverov.

Od roku 2020 vykonáva EXIMBANKA SR úlohu kontaktného miesta pre slovenský súkromný sektor
(PSLO). PSLO je sieť organizácií v takmer stovke krajín, ktorých cieľom je podporiť a facilitovať
komunikáciu Skupiny Svetovej banky so súkromným sektorom. EXIMBANKA SR sa zameriava na
uľahčenie kontaktu slovenských firiem nielen so Skupinou Svetovej banky, ale aj inými
medzinárodnými finančnými inštitúciami. Sprostredkuje a zjednodušuje prístup k obchodným
príležitostiam a poskytuje poradenstvo v oblasti zapájania sa do rozvojových aktivít. Viac informácií
o možnosti poradenstva je k dispozícii na stránke EXIMBANKY SR.

Slovenským exportérom EXIMBANKA SR tiež poskytuje program zvýhodnených vývozných úverov.
Tento nástroj rozvojovej spolupráce dáva vývozcovi možnosť ponúknuť zahraničnému odberateľovi
z verejného sektora v rámci vybraných krajín zvýhodnené financovanie pri nákupe slovenských
tovarov a služieb. Zvýhodnenie sa môže realizovať formou príspevku na zníženie istiny alebo úrokov,
predĺženej doby splatnosti úveru, a pod. a dosahuje výšku 35% alebo až 50% z celkového objemu
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zákazky, v závislosti od krajiny. Úverová schéma je navrhnutá v súlade s pravidlami Svetovej
obchodnej organizácie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, najmä s Dohovorom pre
oficiálne podporované vývozné úvery (Konsenzus OECD). Cieľom tohto nástroja je podpora komerčne
nerealizovateľných projektov, uľahčenie prístupu k financiám pre partnerské krajiny a otvorenie dverí
slovenským spoločnostiam v rozvojových krajinách. Umožňuje tým exportérovi zapojiť sa do
projektov, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomiky a spoločnosti v cieľovej krajine. Rozvojový aspekt
projektu je zároveň aj podmienkou získania podpory programu. Dohliada naň Ministerstvo financií SR
spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ministerstvo financií SR tiež
schvaľuje príspevok na zvýhodnenie úveru zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci. Viac informácií o
zvýhodnených vývozných úveroch nájdete tu.

Ďalšie príležitosti pre rozšírené zapájanie EXIMBANKY SR a slovenských podnikateľov do rozvojových
aktivít prinesie aj spolupráca s EÚ. V roku 2021 EXIMBANKA SR úspešne absolvovala proces tzv. Pillar
Assessment-u (certifikácie), čím sa stala oprávnenou inštitúciou na realizáciu delegovanej spolupráce
EÚ. V praxi to znamená, že EXIMBANKA SR sa bude môcť uchádzať o implementáciu rozvojových
projektov EÚ a prinášať zaujímavé príležitosti aj pre slovenské firmy.
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