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V roku 2012 sa naši akcionári – členské štáty EÚ – do-
hodli na kapitálovom navýšení pre skupinu EIB. Po-
žadovali za to poskytnutie dodatočných úverov vo 
výške 60 mld. EUR a podporu celkových investícií 
v objeme minimálne 180 mld. EUR. To sa nám nielen-
že podarilo, ale cieľ sme dokonca prekročili a v apríli 
v predstihu splnili.

To je jedným z dôvodov, prečo sme sebavedomo za-
čali plniť prísľub vyplývajúci z Investičného plánu pre 
Európu. Kým sa nevypracovalo nariadenie o záruke 
z rozpočtu EÚ, Komisia pôsobila ako správca transak-
cií krytých takouto zárukou. To nám umožnilo začať 
prvé investície podľa plánu už v apríli 2015.

Do konca roka 2015 skupina EIB (EIB a EIF) schváli-
la viac ako 100 úverov a záruk v rámci investičného 
plánu. Prečítate si o nich na nasledujúcich stránkach. 
Transakcie z Európskeho fondu pre strategické in-
vestície, ktoré EIB doposiaľ podpísala, sa týkajú pres-
ne tých aktivít a sektorov, ktoré sa majú podporovať 

EIB sa v roku 2015 stretla s novými výzvami. Pri 
ich riešení sa banka vyvíjala. Victor Hugo na-
písal: „Lístie vymeňte, ale korene si udržte.“ 

Tieto slová velikána francúzskej literatúry v nás 
zvlášť rezonujú v čase, keď začíname realizovať 
Investičný plán pre Európu a čerpáme z našich 
existujúcich odborných skúseností, aby sme vy-
tvorili nové prístupy. V roku 2015 sme splnili am-
biciózne záväzky, vďaka ktorým kapitálové navýše-
nie o 10 mld. EUR prinieslo podporu pre investície 
v objeme 190 mld. EUR. Posilnili sme našu angažo-
vanosť v najkomplikovanejších oblastiach Európy 
a sveta. Zabezpečili sme dobrý rozbeh Investičného 
plánu pre Európu ešte pred vytvorením jeho pod-
porných štruktúr.

EIB je banka EÚ. Zodpovedáme za ekonomické potre-
by každého európskeho občana v každej krajine EÚ. 
Reakcia EIB od finančnej krízy v roku 2008 bola vždy 
pevná a nedoceniteľná. Banka sa vydala na cestu 
zmeny a modernizácie. Prináša reálne výsledky.

Úvodné slovo  
prezidenta
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Werner Hoyer

v rámci Investičného plánu pre Európu. Polovica 
z nich je zo sektora obnoviteľných zdrojov energie, 
energetickej efektívnosti, nízkouhlíkového hospodár-
stva a ochrany životného prostredia. Ďalšie zahŕňajú 
digitálnu infraštruktúru, výskum a vývoj a priemysel-
nú inováciu.

Tak to má byť. Budúcnosť Európy musí byť inovač-
ná. A zároveň ekologická. EIB je najväčším poskyto-
vateľom financií na oblasť klímy na svete. Financovali 
sme viac opatrení v oblasti klímy ako päť ďalších naj-
väčších viacstranných rozvojových bánk spoločne. 
V priebehu nasledujúcich piatich rokov poskytneme 
približne 100 mld. EUR na projekty týkajúce sa klímy. 
Ambicióznu dohodu, schválenú na konferencii o klí-
me v Paríži v decembri 2015, pomôžeme premeniť na 
skutočnosť.

Zaviazali sme sa, že najmenej jednu štvrtinu našich 
úverov vyhradíme na projekty opatrení v oblasti klí-
my. Tento záväzok sme v roku 2015 splnili nad rámec. 

Okrem toho sme sa rozhodli zvýšiť do roka 2020 ob-
jem úverov na projekty v oblasti klímy na 35 % z pô-
žičiek poskytovaných v rozvojových krajinách.

V roku 2015 EIB promptne zareagovala na utečenec-
kú krízu. V cieľových krajinách financovala projekty 
zamerané na núdzové ubytovanie utečencov a dlho-
dobo investuje v regióne, z ktorého utečenci pochá-
dzajú. V Jordánsku napríklad v novembri podpísala 
50-miliónovú transakciu na financovanie vodovodu, 
ktorý bude zásobovať sever krajiny. Príchod sýrskych 
utečencov vytvára intenzívny tlak na nevyhovujúce 
rozvody vody v Jordánsku. Zároveň tu vzniká mož-
nosť konfliktu medzi utečencami a existujúcim oby-
vateľstvom. Projekty, ako tento vodovod, takéto tlaky 
zmiernia. Podporou pohraničných krajín znižujeme 
motiváciu utečencov ísť ďalej a hľadať azyl v Európe 
a dávame im možnosť zostať bližšie k domovu a vy-
budovať si tam nový život.

Väčšia časť našej činnosti sa prirodzene zameriava na 
Európu. V Grécku dosahujú naše nesplatené pôžičky 
objem 10 % HDP tejto krajiny. Napriek tomu plánu-
jeme zintenzívniť našu angažovanosť. EIB bola v roku 
2015 veľmi aktívna aj v susedných krajinách. V prie-
behu leta sme viedli zložité vyjednávania s cieľom 
urýchliť záruku pre Svetovú banku na pôžičky v sume 
520 mil. EUR, ktoré Svetovej banke umožnili financo-
vať kúpu vykurovacieho plynu na Ukrajine. Nad ro-
kovaniami visel tieň vojny, ako aj možnosť veľkého 
utrpenia počas tuhej zimy, keby sa plyn nepodarilo 
priviesť. Energetikom z našej banky sa to našťastie 
podarilo.

Dosah a vplyv EIB je globálny. V posledných rokoch 
neustále rastie rola skupiny EIB, pokiaľ ide o pomoc 
Európe reagovať na lokálne a globálne výzvy. V tejto 
správe sa dozviete, ako tento trend v roku 2015 ešte 
stále silnel.

Budúcnosť 
Európy musí 

byť inovačná. 
A zároveň 

ekologická
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Celkové 
FINANCOVANIE
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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI ROKU 2015

na ochranu 
životného 
prostredia

19,6

EFSIEurópsky fond 
pre strategické 

investície v roku 2015

Takmer 50 % projektov 
schválených EIB na klímu  

a životné prostredie

81 000 MSP využije financovanie EIB – 
táto podpora posilní európsku ekonomiku 

a tvorbu pracovných miest

 Skupina EIB schválila alebo 

podpísala 126 projektov

 Financovanie vo výške 
7,5 mld. EUR v rámci EFSI

 Mobilizácia celkových investícií 

v objeme 50 mld. EUR

 V 22 z 28 krajín EÚ

mld.EUR
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I novácie už nie sú to, čo bývali. Už nestačí prísť 
s novým produktom. Ide aj o to, ako sa vyrába. Zá-
vody na celom svete budú čoskoro ovládať riadia-

ce systémy na báze cloudu s využitím výhody úspory 
z rozsahu. Digitalizované dodávateľské a realizačné 
reťazce budú fungovať automaticky nonstop.

Transformácia výroby na digitalizovaný proces stojí 
v čele súčasnej premeny podnikateľského sveta. Spo-
ločnosti z USA majú veľkú výhodu v sektore služieb, 
a to vďaka digitálnemu pokroku v posledných dvoch 
desaťročiach, no Európa si ešte stále drží malý náskok 
v odborných skúsenostiach v produkcii. Ale aj výro-
ba bude o pár rokov plne digitalizovaná. Európa musí 
svoju produkciu rýchlo inovovať masívnymi investí-
ciami a väčšou chuťou k novým prístupom, ktoré sa 
spájajú s vysokým rizikom – a potenciálne vysokou 
návratnosťou. Inak je tu reálna možnosť, že náš konti-
nent na celé generácie zaostane za USA.

Americké inovácie predbehli tie európske v 90. ro-
koch minulého storočia, čo viedlo k tomu, že digi-
tálnym službám dominujú americké firmy – Google, 
Amazon, Facebook, Apple. V rokoch po finančnej krí-
ze z roku 2008 sa nedostatočná konkurencieschop-
nosť Európy prejavila ešte jasnejšie. Jedným z dôvo-
dov, prečo sa európska ekonomika nespamätala tak 
výrazne alebo tak silno ako v USA, je dlhodobé ne-
dostatočné investovanie do výskumu, digitalizácie 
a vzdelávania.

Táto investičná medzera má štrukturálne príčiny. USA 
v zásade fungujú ako jednotný subjekt s jedným ja-
zykom, no európsky jednotný trh nie je dokončený. 
Prekážkou pre mobilitu pracovnej sily je množstvo 
jazykov, ktorými hovoríme. Rôzne krajiny majú stále 
rôzne predpisy pre ten istý výrobok. Integráciou sme 
síce získali veľmi veľa, no Európa je stále veľmi ďaleko 
od skutočne integrovaného jednotného trhu.

Inovácie
teraz

Činnosť EIB sa sústredí na preklenutie 
inovačnej medzery medzi Európou 
a USA a Japonskom – skôr, než 
bude príliš neskoro.

EIB si uvedomuje naliehavú potrebu 
napraviť desaťročia nedostatočného 

financovania – a podceňovania – 
inovácií. Toto zistenie stojí za mnohými 
projektmi spomínanými v tejto správe.



72015 Správa o činnosti

Inovačnú nevýhodu pre firmy predstavuje aj to, že 
Európa sa výrazne spolieha na financovanie z bánk. 
Inovácia si okrem likvidity často vyžaduje niekoho, 
kto dokáže rozpoznať sľubné podniky a ponesie ri-
ziká. Takto postupujú podnikatelia s rizikovým kapi-
tálom, a scéna rizikového kapitálu je v USA omnoho 
vyspelejšia.

Potrebujeme masívne investície. Zo štúdie eko-
nómov EIB vyplýva, že Európa potrebuje ďalších 
130 mld. EUR ročne, aby sa splnil cieľ EÚ vynakladať 
3 % HDP na výskum a vývoj, čím by sme sa priblíži-
li k pomernému objemu investícií na výskum a vývoj 
v iných popredných ekonomikách. A to nie je všet-
ko. Európa potrebuje: 90 mld. EUR ročne, aby udr-
žala krok s modernými výrobnými technológiami, 
35 mld. EUR ročne, aby sa vyrovnala americkému fi-
nancovaniu s rizikovým kapitálom, 10 mld. EUR na 
špičkové vzdelávacie zariadenia a 65 mld. EUR na 

splnenie cieľov EÚ týkajúcich sa širokopásmového 
pripojenia, kapacity dátových centier a kybernetickej 
bezpečnosti.

Ak sa niekto pýta, prečo sa EÚ musí ďalej integro-
vať, odpoveďou je rozsah tejto výzvy. Žiadna eu-
rópska krajina by jej nedokázala čeliť sama. EIB 
stojí v popredí financovania inovácií. V minulom 
roku sme na inovačné projekty požičali rekord-
nú sumu 18,7 mld. EUR, no v roku 2008 to bolo len 
10 mld. EUR. Každá z týchto investícií je strategická.

V každom hodnotenom projekte hľadáme inováciu. 
Dúfame, že európske spoločnosti si tak na inovácie 
privyknú.

EIB MYSLÍ

Pôžička v sume 45 mil. EUR pre najväčšieho poľského 
výrobcu liečiv spoločnosť Polpharma sa použije na 
financovanie výskumu cenovo dostupných alternatív 
súčasnej liekovej liečby.
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V decembri spustená fotovoltická elektráreň 
Cestas vyrába čistú energiu, ktorá zodpovedá 
domácej spotrebe minimálne jednej tretiny 

obyvateľov neďalekého Bordeaux. Aktivácia jedného 
milióna solárnych panelov znamená pre energetiku 
šetrnú ku klíme veľký míľnik: Cestas je prvý veľký fo-
tovoltický projekt, ktorý dokáže skutočne konkurovať 
elektrárňam na fosílne palivá.

Ide o vyvrcholenie dlhej cesty k solárnej fotovoltike. 
Rast od 90. rokov minulého storočia a v prvej deká-
de tohto storočia prebiehal každý rok pomaly. Tech-
nologický vývoj a čoraz väčšie úspory z rozsahu však 
priniesli svoje ovocie. Solárna kapacita je dnes de-
väťkrát vyššia než v roku 2009. A EIB bola pri každom 
kroku na tejto ceste.

„Cestas je prvý veľký fotovoltický projekt, pri ktorom 
vidíme, že dokáže konkurovať fosílnym palivám,“ ho-
vorí David Gonzáles García, samostatný inžinier z od-
delenia EIB pre energiu z obnoviteľných zdrojov. 
„Náklady už pätnásť rokov klesajú a dnes už máme 
väčšie dodávky, štandardizované zariadenia a obrov-
ské úspory z rozsahu.“

Veterné a koncentrované solárne 
elektrárne na mori ako ďalší krok

EIB sa často zapája do transakcií týkajúcich sa solár-
nej fotovoltickej energie, ktoré nedokázali pritiahnuť 
dostatočné investície zo súkromných zdrojov. Po-
mohla tak zaplatiť výskum, vďaka ktorému má toto 
odvetvie napokon životaschopné ekonomické vy-
hliadky. Podobný prístup EIB uplatňuje v iných, me-
nej vyspelých odvetviach obnoviteľných zdrojov, 

Stojíme
po vašom boku

keď investovala veľké sumy do britských, nemeckých 
a belgických veterných fariem na mori a do výstav-
by obrovskej elektrárne na koncentrovanú solárnu 
energiu v marockom Ouarzazate, ktorá sa má otvoriť 
v roku 2016. Veterné a koncentrované solárne elek-
trárne na mori v súčasnosti produkujú pomerne malý 
podiel svetovej elektriny, ale vývojom solárnej foto-
voltiky sa im otvára sľubná cesta.

Cestas je mestečko so 16 000 obyvateľmi ležiace na 
rovine medzi Bordeaux a pobrežím Atlantiku, kde 
teplota v lete dosahuje až 42 stupňov Celzia a kde je 
veľa slnečného svetla. Spoločnosť Neoen podnika-
júca v oblasti obnoviteľných zdrojov postavila svoju 
solárnu fotovoltickú elektráreň, najväčšiu v Európe, 
z veľkej časti v roku 2015.

„Solárna fotovoltika je už naozaj konkurencieschop-
ná,“ hovorí Céline Lauerjat, investičná riaditeľka 

Veterná farma Belwind, 46 km 
od belgického pobrežia

EIB podporuje inovačné odvetvia, ak 
majú problémy nájsť si financovanie 
zo súkromných zdrojov, a neopúšťa 
ich, až kým sa z nich nestane 
štandardné odvetvie.
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fondov Mirova Renewable Energy Funds v Paríži. „Je 
to kľúčový moment pre odvetvie fotovoltiky.“

Eurofideme III, investičný fond spoločnosti Mirova 
s prostriedkami v hodnote 180 mil. EUR, má v 285-milió-
novom projekte Cestas investície vo výške 30 mil. EUR. 
To znamená, že EIB má technicky majetkový podiel 
v projekte, pretože je investorom fondu Eurofideme III. 
EIB zároveň schválila pôžičky vo výške 42 mil. EUR pre 
francúzsku banku financujúcu projekt Cestas.

Transakcie, kde treba inžinierov 
aj bankárov

Rola EIB v podpore inovácií je kľúčom k pochopeniu 
vývoja energie pochádzajúcej z veterných elektrární 
na mori. V roku 2008, kedy globálna finančná kríza 
mimoriadne zvýšila ostražitosť investorov voči riziku, 

mohlo toto odvetvie veľmi ľahko zaniknúť. Hoci po-
brežné veterné farmy sa pomerne dobre rozvíjali, ná-
morná technológia bola stále v ranej fáze. EIB prišla, 
keď vyschli investície zo súkromných zdrojov. „Ko-
merčné banky sa veľmi zdráhali prijať riziko,“ hovorí 
Alessandro Boschi, vedúci oddelenia EIB pre obnovi-
teľné zdroje. „Odvetvie námornej veternej energie by 
sa nepohlo ďalej, keby nebolo EIB.“

Rok 2008 sa určite javil ako riskantný čas na investo-
vanie do Belwind, belgického projektu na vybudova-
nie najväčšej európskej veternej farmy 46 km od po-
brežia Zeebrugge vo vodách s hĺbkou až 37 m. „Pre 
finančnú krízu neboli žiadne súkromné peniaze,“ ho-
vorí Melchior Karigl, úverový analytik pre projektové 
financovanie v EIB.

Na Karigla a jeho kolegov však urobila dojem tech-
nológia, ktorá by umožňovala ponoriť základy 

EIB KONÁ

Odvetvie námornej 
veternej energie by sa 

nepohlo ďalej, keby nebolo EIB.
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Belwindu hlbšie do mora než pri ktoromkoľvek inom 
vtedajšom projekte, ako aj trúfalosť plánu vybudo-
vať 55 turbínových veží na ploche 17 kilometrov 
štvorcových. EIB zafinancovala Belwind v objeme 
300 mil. EUR, čo predstavovalo polovicu nákladov 
projektu. Belwind dnes zásobuje energiou 160 000 
belgických domácností.

EIB sa odvtedy podieľala na veľkých námorných pro-
jektoch v rámci Európy, predovšetkým v Spojenom 
kráľovstve, Holandsku a Nemecku. Uvažuje dokonca 
aj o investovaní do inovačnej plávajúcej veternej far-
my v Portugalsku. EIB financovala zhruba dve treti-
ny celkovej európskej kapacity veterných elektrární 
na mori. V ostatnej veľkej transakcii EIB zo septembra 
sa zaviazala poskytnúť pôžičku vo výške 425 mil. GBP 
na veternú elektráreň Galloper Wind Farm nachádza-
júcu sa 27 km od pobrežia pri Suffolku, ktorá bude 
mať 140 turbín. Projekt Galloper sa financuje v rámci 
Európskeho fondu pre strategické investície.

Keď je redukcia dobrá

Budúcnosť energie z obnoviteľných zdrojov nie je 
len o obrovských projektoch vo vyspelých krajinách. 
Solárna fotovoltika má napríklad výhodu v porovna-
ní s niektorými inými technológiami s obnoviteľnými 
zdrojmi – môže sa stupňovito redukovať. Je neprav-
depodobné, že si na záhrade postavíte 90-metro-
vú veternú turbínu, ale solárne panely si na strechu 
namontujete ľahko. Solárna energia je vďaka tejto 
adaptabilite veľmi zaujímavá v odľahlých častiach 
sveta, kde nie sú alternatívne zdroje napájania.

„Solárna energia sa skutočne ujala na miestach, kde 
nie je elektrická sieť,“ hovorí Sophie Jablonski, inži-
nierka EIB. „Napríklad jediným alternatívnym zdrojom 
v afrických dedinách môžu byť petrolejové lampy, 
ktoré sú drahé a výpary sú toxické.“

Obrovské úspory z rozsahu dosiahnuté vo veľkých 
európskych solárnych projektoch znížili ceny foto-
voltických panelov natoľko, že dnes si ich môžu do-
voliť aj jednotlivé rodiny v odľahlých regiónoch. „Čím 
sú fotovoltické projekty väčšie, ako napríklad projekt 
v Bordeaux, tým väčší je ich vplyv na cenu solárnych 
zariadení vyrábaných v čínskych fabrikách,“ hovorí 
Michael Gera, spoločník spoločnosti Energy Access 

Ventures, jeden z manažérov, ktorých EIB podporuje. 
„Veľký projekt v Bordeaux prinesie výhody pre malé 
projekty v Afrike.“

Tieto malé projekty s podporou EIB sú:

  Pamiga (Participatory Microfinance Group for Af-
rica): EIB zabezpečí 4 mil. EUR pre fond, ktorý ná-
sledne poskytuje pôžičky pre mikrofinančné spo-
ločnosti na africkom vidieku. Tieto spoločnosti 
poskytujú úvery ľudom na kúpu solárnych súprav 
(ako aj na investície do zavlažovacích zariadení 
a zariadení na pitnú vodu). Fond pôsobí v niekoľ-
kých afrických krajinách, napríklad v Benine, Burki-
ne Faso, Kamerune, Keni, na Madagaskare, v Sene-
gale, Tanzánii a Togu.

  Energy Access Fund: EIB investovala 10 mil. EUR 
vlastných zdrojov do fondu, ktorý poskytuje pôžič-
ky start-upom zabezpečujúcim prístup k energii 
vo východnej Afrike. Cieľom fondu je priniesť spo-
ľahlivé zdroje elektriny pre jeden milión ľudí z níz-
kopríjmovej vrstvy vo vidieckych a čiastočne urba-
nizovaných oblastiach subsaharskej Afriky.

„Mikrofinancovanie v Afrike musí byť ekologické a in-
kluzívne, aby bolo udržateľné a zodpovedné,“ vy-
svetľuje Renée Chao-Béroff, generálny manažér sku-
piny Pamiga. „Solárna fotovoltická energia je v tejto 
ekonomike ekologického mikrofinancovania veľmi 
dôležitá.

Globálne otepľovanie nezastavia hranice štátov. Na-
šťastie pre spotrebiteľov energií v Bordeaux a Benine, 
nezastavia ani EIB.

Veľký projekt 
v Bordeaux prinesie 

výhody pre malé 
projekty v Afrike.
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Malý fotovoltický panel pre 
rodinný dom v Tanzánii

EIB KONÁ



INOVÁCIAMI 
za konkurencieschopnosť
 
Budúcnosť Európy závisí od jej schopnosti inovovať. Konkurencia s USA a inými 
poprednými ekonomikami je tvrdá, keďže priemysel prechádza na digitalizované 
spôsoby výroby. Investícia do tohto cieľa našej verejnej politiky je nevyhnutná. 
Inovácia je preto kritériom pre získanie úveru z EFSI.

na podporu 
inovácií a zručností

s projektmi v týchto 
oblastiach

Inovácie

27
42

75

Vzdelávanie a od-
borná príprava

Výskum a vývoj

 spoločností zo 
súkromného 
sektora v oblasti 
výskumu a vývoja

Podpora pre viac ako

Celkový objem pôžičiek 
na výskum, vývoj 
a inovácie v súkromnom 
sektore

504,9

mld. EU
R18,7
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mld. EUR



Na splnenie cieľov EÚ týkajúcich 
sa širokopásmového pripojenia, 

kapacity dátových centier 
a kybernetickej bezpečnosti treba 

65 mld. EUR ročne. EIB uzavrela 
v roku 2015 veľa transakcií, ktorými 

položila základy.

15,3 milióna nových alebo skvalitnených 
digitálnych prepojení

Nord-Pas de Calais 147 mil. EUR

Alsasko 380 000 pripojení

Malta Telecom 30 mil. EUR

Hesensko 150 mil. EUR

Orange Poland 190 mil. EUR

Fínsko a Estónsko 
150 mil. EUR

Dolné Sasko 150 mil. EUR

Telecom Italia – 500 mil. EUR…
7 miliónov domácností
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Inovácie nepadajú z neba. Niekto ich musí 
vymyslieť a vyvinúť. Dnešní študenti budú 

vyvíjať zajtrajšie inovácie. Európa však zaostáva 
za USA, ktoré vynakladajú na študenta vyššieho 

vzdelávania dvakrát toľko. Pôžičky z EIB majú 
zvrátiť tento trend. V roku 2015 sme poskytli 
našu doposiaľ najvyššiu univerzitnú pôžičku 

v sume 278 mil. EUR pre vedeckovýskumné 
zariadenia Oxfordskej univerzity. Pôžičky EIB 

využije 1,45 milióna študentov z celej Európy.

Jorge Fernández Quesada, 22-ročný študent dizajnu 
zdravotníckych pomôcok a podnikania z Málagy, bol jedným 

z prvých študentov, ktorí dostali pôžičku na magisterské 
štúdium z programu Erasmus+, čo je program EK, ktorý 

spravuje EIF a z ktorého sa poskytujú pôžičky španielskym 
študentom magisterského stupňa, ktorí študujú v zahraničí, 

prípadne iným Európanom, ktorí navštevujú magisterské 
štúdium v Španielsku. Z programu Erasmus+ sa pokrýva 

školné a náklady na živobytie. Splácanie sa začne až po roku 
od udelenia titulu. Jorge dostal svoju pôžičku z MicroBank, 

sociálneho ramena banky La Caixa, na jednoročné magisterské 
štúdium na Imperial College v Londýne. Z programu Erasmus+ 

sa majú podľa plánu poskytnúť 3 mld. EUR do roku 2020 
formou pôžičiek pre 200 000 študentov.
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Inteligentné merače pomáhajú spotrebiteľom mať ich spotrebu pod kontrolou.

K eď Janet Thickpennyová v minulosti dosta-
la chuť na kávu, stačilo jej zapnúť rýchlovarnú 
kanvicu. Často sa stávalo, že kým voda zovre-

la, zahĺbila sa do niečoho iného. Keď si konečne spo-
menula na kávu, voda už vychladla a kanvicu musela 
zapnúť znovu.

Odkedy má doma v Barry, pobrežnom mestečku vo 
Walese, nainštalovaný inteligentný merač, už takto 
neplytvá. Inteligentný merač s domácim displejom 
jej hneď ukáže vplyv na faktúru. Zároveň jej uká-
že, koľko zaplatí, ak si bude na spotrebu dávať väčší 

pozor. „Čudovali by ste sa, koľko rýchlovarná kanvica 
spotrebuje elektriny,“ podotýka.

V celej Európe sa inštalujú desiatky miliónov inteli-
gentných meračov. Britská vláda nariadila, aby každá 
domácnosť mala do roku 2020 nainštalovaný inteli-
gentný merač. Realizácia projektu v Spojenom krá-
ľovstve bude znamenať približne 53 miliónov no-
vých elektromerov a plynomerov s odhadovanou 
investíciou vo výške 10 mld. GBP. Britské inteligent-
né merače merajú, koľko energie spotrebúvate v reál-
nom čase, čo vás následne motivuje spotrebu znížiť. 

Žite inteligentne EFSI
Janet Thickpennyová 
doma vo Walese 
s inteligentným meračom
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Pomôžu spotrebiteľom, ktorí chcú znížiť svoju spot-
rebu energie a potenciálne aj znížiť emisie uhlíka.

Inteligentné peniaze

Aj inteligentné meracie systémy sú predmetom naj-
väčšej pôžičky, ktorú Európska investičná banka pod-
písala minulý rok v rámci Európskeho fondu pre stra-
tegické investície (EFSI). Európska investičná banka 
s podporou EFSI požičia približne 500 mil. EUR na pro-
jekt inteligentných meračov v hodnote 1,4 mld. EUR, 
ktorý spravuje britská spoločnosť Calvin Capital, kto-
rá financuje a riadi inštaláciu nových meračov v mene 
dodávateľov energií. Cieľom EFSI je vygenerovať v EÚ 
do roku 2018 nové investície v objeme 315 mld. EUR 
pomocou počiatočného kapitálu z EIB a Európskej 
komisie.

Keď britská energetická resp. sieťová spoločnosť na-
inštaluje inteligentný merač, spotrebiteľ v zásade 
nie je povinný zostať dlhodobo u daného dodáva-
teľa. Kedykoľvek po inštalácii nového smart metra 
sa môže rozhodnúť, že prejde k inému dodávateľovi 
energií a sieťová spoločnosť môže mať problém so 
splatením svojej investície do merača. Spoločnosť 
Calvin Capital je zvyknutá riešiť odliv zákazníkov, ke-
ďže tento jav nie je v sektore energetiky ničím no-
vým. Veď napokon financovala nákup a inštaláciu 
viac ako šiestich miliónov meračov od roku 2002 – 
vrátane viac než jedného milióna inteligentných 
meračov. Táto samostatná transakcia v rámci EFSI 
sa týka ďalších siedmich miliónov inteligentných 
meračov.

V modeli, ktorý si spoločnosť vybrala pre projekt EIB, 
sa dôsledky odlivu zákazníkov neprenášajú na do-
dávateľa energií. Majiteľom meračov, ktorý napokon 
bude musieť riešiť prestupy zákazníkov, nie je sieťo-
vá spoločnosť, ale spoločnosť Calvin. Táto manches-
terská spoločnosť s pomocou EIB poskytuje riešenie, 
ktoré funguje bez ohľadu na to, ktorého dodávateľa 
si spotrebiteľ zvolí.

Ekonomika nepustí

EIB sprístupnila túto pôžičku v rámci EFSI s cieľom 
predviesť podporu pre model spoločnosti Calvin. 
Táto podpora má pritiahnuť do sektora ďalších in-
vestorov a prispieť k modernizácii energetickej in-
fraštruktúry. V rámci EFSI bolo možné, aby EIB zvý-
šila objem pôžičky nad maximálnu sumu, ktorú by 
mohla požičať formou bežnej operácie.

„Je to veľká vec, ale naša prítomnosť nakoniec môže 
zmieriť trh s rizikami a zmerať ekonomiku projektu,“ 
hovorí Peter Jacobs, vedúci projektového financova-
nia v EIB.

Nastavená forma

Inteligentný merač Janet Thickpennyovej celkom ur-
čite podnietil jej dcéry, aby dbali na spotrebu. „Zapí-
pa a upozorní nás, ak berieme viac energie než zvy-
čajne,“ hovorí. „Najmladšia dcéra vtedy prebehne 
dom a všetko povypína.“

Ešte stále treba veľa práce a investícií, aby sa zámer 
britskej vlády zaviesť inteligentné merače zrealizoval. 
Aj to je úlohou EFSI – pomáhať vytvárať podmien-
ky pre nové smery v strategických hospodárskych 
sektoroch.

Všetko ide podľa plánu. Peter Jacobs z banky hovorí, 
že teraz, keď EIB poskytla pôžičku spoločnosti Calvin 
a minulý rok podpísala ďalšie zmluvy o financovaní 
inštalácie 13 miliónov inteligentných meračov v ce-
lej Európskej únii, ho kontaktovalo niekoľko ďalších 
spoločností zo Spojeného kráľovstva, aby uzavreli 
podobné dohody.

Je to veľká vec, ale 
naša prítomnosť nakoniec 
môže zmieriť trh s rizikami 

a zmerať ekonomiku projektu.

 

EFSI

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://calvincapital.com/index.php
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Inovácie pre život
Z finančného nástroja InnovFin pre infekčné choroby sa 
financujú prvé, riskantné fázy vývoja očkovacích látok, 

zdravotníckych pomôcok a spôsobov liečby. Prvá pôžička v objeme 10 mil. EUR 
bola poskytnutá švédskej biotechnologickej spoločnosti Cavidi, ktorá vyvíja 

zariadenie na monitorovanie pacientov s AIDS pre prípad, ak by sa u nich vyvinula 
rezistencia na užívané lieky. Toto zariadenie, ktoré spoločnosť nazýva Ziva, bude 

uvedené na trh koncom roka 2016 a bude sa volať „monitor vírusovej záťaže“. 
Spomedzi 35 miliónov pacientov s vírusom HIV na svete ich 34 miliónov žije 
v chudobných krajinách bez vyspelých laboratórnych zariadení potrebných 

na monitorovanie liekov na AIDS. „Jednoducho nemajú prístup k diagnostike,“ 
hovorí Andrew Oldfield, riaditeľ spoločnosti Cavidi. Čoskoro aj zdravotná sestra 

v odľahlej ambulancii dokáže odobrať krv, zanalyzovať ju v Zive a pozrieť si 
výsledok. „Keďže sme malá spoločnosť s novátorskou technológiou, podpora 

EIB bola zásadná,“ hovorí Oldfield. „Teraz máme veľkú šancu uviesť to na trh 
a skutočne pomáhať ľuďom.“
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Vo veľkom pre MALÉ A STREDNE 
VEĽKÉ PODNIKY
Väčšina Európanov pracuje v malých alebo stredne veľkých firmách, čím sa podpora 
pre tento sektor stáva mimoriadne dôležitým cieľom. Ale aj malé podniky a start‑upy 
generujú inovačné myšlienky. Konkurencieschopnosť Európy závisí od silných investícií 
v tejto oblasti.

pre malé a stredne 
veľké podnikymld. EU

R28,4
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V roku 2015 EIFV roku 2015 EIB

poskytla pôžičky, ktoré 
pomohli vytvoriť a udržať 
zhruba 4,1 milióna 
pracovných miest v MSP 
a podnikoch so strednou 
kapitalizáciou

vyčlenila 29 % financovania 
zo svojich zdrojov na malé 
a stredne veľké podniky

zdvojnásobil počet dohôd 
s MSP, ktoré predstavujú 

85 ekvitných transakcií 
a 119 záručných transakcií 

a mikrotransakcií v sume 
6,96 mld. EUR na mobilizáciu 

26,89 mld. EUR

zrealizoval 25 transakcií s rizikovým 
kapitálom s celkovými záväzkami 

v sume 812 mil. EUR, ktorými sa 
zmobilizujú prostriedky v hodnote 

3,4 mld. EUR

záručné a mikrofinančné 
transakcie presiahli 

cieľ o 29 %podporila o 13 % viac malých 
a stredne veľkých podnikov
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Záruky na rast v Španielsku a na Malte

EIB, EIF a Európska komisia podpísali dohody 
so Španielskom a Maltou o riadení programov 

na podporu tamojších malých a stredne 
veľkých spoločností. EIF sa zaručí za pôžičky pre 

finančných sprostredkovateľov a pokryje 50 % 
strát z pôžičiek pre MSP. Sprostredkovatelia za 

to poskytnú tieto pôžičky so zníženou úrokovou 
mierou. Predpokladá sa, že v Španielsku program 

vygeneruje 3 mld. EUR v 16 regiónoch krajiny. 
Program je určený na podporu financovania 

malých a stredne veľkých maltských spoločností 
v objeme 60 mil. EUR.

Energetická efektívnosť 
pre malé podniky

Nové partnerstvo medzi 
EIB a Európskou komisiou 

pod názvom Súkromné 
financie na energetickú 

efektívnosť (PF4EE) financuje 
malé projekty zamerané na 

energetickú efektívnosť, 
ktoré riadia miestne banky. 

Prvé transakcie sa uskutočnili 
v Českej republike, Španielsku 

a Francúzsku. Banka chce 
poskytovať úvery na PF4EE 
v sume 250 mil. EUR ročne 

v rámci transakcií s 10 až 
15 bankami.

Francúzska ministerka Ségolène Royalová 
pri podpisovaní dohody o PF4EE s bankou 

Crédit Coopératif
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Ako európsky plán veľkých investícií ovplyvňuje aj malé firmy

D üssel sa vinie okolo obce Gruiten. Potom sa čle-
ní na štyri rôzne toky a v meandroch sa vlieva 
do Rýnu. Mapa týchto záverečných poprepleta-

ných úsekov riečky vyzerá trochu ako schéma pôžič-
ky, ktorú Simone Wilbs a jej manžel Sebastian získali 
na financovanie svojho rodinného podniku v Gruite-
ne – spletitá štruktúra záruk a protizáruk. Veľké eu-
rópske inštitúcie a nemecké banky, ktoré napokon 
stoja za pôžičkou, sú presvedčené, že malé podniky – 
ako je Simonin a Sebastianov kovoodlievačský zá-
vod – musia prežiť, aby prosperovala širšia ekonomi-
ka, podobne ako malá riečka napája veľkú.

Záchranné lano, ktoré Wilbsovci dostali, tak nadobú-
da väčší význam než len živobytie pre skupinku ľudí, 
ktorí pracujú v ich firme, i keď v danom prípade je to 
tiež veľmi dôležité. „Keby sme pôžičku nedostali, už 
by sme nepodnikali,“ hovorí Simone, ktorá pracuje 
spolu s manželom, dvoma zamestnancami na plný 
úväzok (vrátane švagra) a troma na čiastočný úväzok, 
pričom jeden z nich je zakladateľ podniku – jej otec.

„Nejde o veľké podnikanie. Je to rodinný podnik. Na 
konci mesiaca však musíme z niečoho vyplatiť za-
mestnancov, pokým nám odberatelia zaplatia.“

Keď Rýn napája svoje prítoky EFSI

Tento rok 
bol výborný... 

umožnil to EFSI.

 

Sebastian Wilbs vo svojej továrni 
pri Düsseldorfe
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Rýchly prechod k EFSI

EIF, ktorý pomohol financovať úver pre Wilbsovcov 
vo výške 30 000 EUR, podporuje financovanie ma-
lých a stredných podnikov v celej Európe. COSME – 
program, ktorý EIF spravuje pre Európsku komisiu – 
od roku 2015 využíva podporu EFSI. Umožňuje, aby 
sa zdvojnásobil objem pôžičiek, za ktoré sa program 
COSME zaručuje, a partnerom EIF umožňuje poskyto-
vať úvery a záruky dvakrát tak rýchlo.

Z podielu EIF v EFSI by sa malo zmobilizovať 
75 mld. EUR pre malé a stredne veľké podniky. Po-
vedzme, že je ako Rýn, ktorý pomáha mnohým ma-
lým Düsselom vlievať sa do neho.

Cieľom je zmierniť obavy bánk z rizikovosti takejto 
pôžičky, pretože práve banky v skutočnosti poskyt-
nú úver malým podnikom, no program COSME pre-
nesie veľkú časť tohto rizika na EIF s podporou EFSI. 
To, pochopiteľne, veľmi zvyšuje pravdepodobnosť, 
že banka pôžičku poskytne – a to je dobre pre malé 
podniky. „Úver tohto typu má zásadný význam pre 
start-upy a mladé firmy,“ hovorí Lars Testorf, vicepre-
zident pre produktový manažment v KfW vo Frank-
furte. „Keby neexistoval, mnohým malým podnikom 
by banka musela povedať „nie“.“

V roku 2015 EIF podpísal dohodu s KfW o podpore 
pôžičiek pre nemecké start-upy sumou 1 mld. EUR 
do roka 2018. Využiť by ich mohlo viac ako 

20 000 nemeckých začínajúcich spoločností. Bez 
EFSI by EIF v roku 2015 nemal prostriedky v progra-
me COSME na uzavretie takejto dohody.

Vyplnenie medzier na trhu

Malé podniky v Európe majú problémy získať pôžič-
ku. Banky disponujú množstvom peňazí, ale menšie 
spoločnosti vnímajú ako rizikovejšie než veľké firmy. 
Cieľom EFSI je zabezpečiť, aby sa banky a súkrom-
ní investori cítili pri investovaní svojich peňazí bez-
pečnejšie. To je dôležité v Českej republike, kde EIF 
v auguste 2015 podpísal dohodu o poskytnutí pro-
tizáruky na záruky štátnej rozvojovej banky ČMZRB. 
„Likvidity je dosť, ale banky vyžadujú kolaterál, ktorý 
chýba,“ hovorí Lubomír Rajdl, zástupca generálneho 
riaditeľa pražskej banky. „Náš program skutočne vypĺ-
ňa medzeru na trhu.“

ČMZRB do konca roka 2015 poskytla záruky na pô-
žičky už pre 400 malých podnikov. „Bol to vynika-
júci rok,“ hovorí Rajdl. „Umožnila to záruka z progra-
mu COSME s podporou EFSI.“ Rajdl predpokladá, že 
v nasledujúcich dvoch rokoch sa z programu podpo-
ria pôžičky v objeme 160 mil. EUR pre 1 400 malých 
podnikov.

Jedna z prvých záruk ČMZRB sa poskytla na pôžič-
ku v sume 92 500 EUR pre spoločnosť OVEX Plus 
z Ostravy, tretieho najväčšieho českého mesta, ktorá 

EFSI
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sa venuje odpadovému hospodárstvu. OVEX vďaka 
pôžičke a istým vlastným prostriedkom kupuje novú 
technológiu, ktorá umožňuje bezprašné skladova-
nie popolčeka, ktorý produkuje energetický, uhoľný 
a kovospracujúci priemysel na Morave a v Sliezsku. 
V regióne, kde je kvalita ovzdušia výrazne zhoršená 
priemyselnou výrobou, je to dôležité. „Táto techno-
lógia nám umožňuje upevniť si pozíciu na energe-
tickom trhu udržateľným a efektívnym spôsobom,“ 
uvádza Miroslav Olszový, konateľ spoločnosti OVEX. 
„Nová technológia má aj pozitívne environmentálne 
aspekty, čo je dôležité najmä pre náš región.“

...a aj na Dunaji

Takéto malé pôžičky zväčšujú dosah EFSI v každom 
kúte Európy. Na bulharskom brehu Dunaja Geor-
gi Dikov prevádzkuje fabriku, v ktorej vyrába lešenia 
a stavbárske vybavenie. Z banky Cibank v Sofii dostal 
pôžičku 34 000 EUR na nákup kombajnu z Nemec-
ka z druhej ruky. „V Bulharsku je dobré mať viac než 
jeden zdroj príjmu,“ hovorí Dikov, ktorý vo svojej to-
várni zamestnáva 45 ľudí a päť ďalších na 100-hek-
tárovom pozemku poľnohospodárskej pôdy. „Ak sa 
nedarí v jednom podnikaní, druhým ho podporujete, 
kým sa to nezlepší.“

Dikova farma sa nachádza v obci Oryahovo 
s 5 000 obyvateľmi, kde miera nezamestnanosti pre-
vyšuje bulharský priemer a mzdy dosahujú polovicu 

národného priemeru. Ide o oblasť s relatívne malým 
počtom vysokokvalifikovaných pracovníkov. „Za-
škoľujem ľudí bez vzdelania,“ hovorí Dikov, „a robím 
z nich špecialistov.“

Prvých 104 pôžičiek zo Cibank v rámci záruky EFSI 
dosiahlo sumu 17,7 mil. EUR. Predstavitelia Cibank 
predpokladajú, že ku koncu tohto 100-miliónové-
ho programu sa v Bulharsku podporí 700 malých 
a stredne veľkých podnikov.

Či už na brehoch Rýnu alebo Dunaja, podpora EFSI 
pre program COSME už začala udržiavať prúd európ-
skej ekonomiky.

Keby sme 
pôžičku nedostali, 

už by sme 
nepodnikali.

 

EFSI
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Mikrofinančné pôžičky sú pre utečencov často jediným spôsobom, ako sa dostať 
k financovaniu.

Hľadanie
finančného útočiska

S aid al-Obaidi vyvinul ako študent inžinierstva 
v Iraku metódu zasielania šifrovaných správ me-
dzi oponentmi režimu Saddáma Husajna. Keď 

túto Obaidiho disidentskú skupinu v roku 1992 roz-
ložili, niektorých sprisahancov popravili, niektorých 
zatvorili na doživotie. Saddám poslal al-Obaidiho na 
štyri roky do neslávne známeho väzenia Abú-Ghraib. 
Po zvrhnutí diktátora al-Obaidi utiekol pred sektár-
skym násilím vo svojej domovine.

Ako utečenec sa dostal do Belgicka, kde sa rozhodol 
rozbehnúť podnikanie v oblasti opravovania note-
bookov. Banky mu odmietli požičať 3 000 EUR, kto-
ré potreboval na prenájom predajne. Vybral sa teda 
do bruselskej spoločnosti microStart, ktorá poskytu-
je podnikateľské úvery už od 500 EUR. Vďaka niekoľ-
kým pôžičkám z microStart a jeho usilovnej práci sa 
al-Obaidiho obchodu na stromami lemovanej ulici 
Boulevard Anspach v centre Bruselu darí. „V microS-
tart sú k ľuďom veľmi láskaví. Cítil som, že sú moji 
priatelia, ešte skôr, ako mi dali pôžičku.“

Utečenci, ako al-Obaidi, majú len málo možností fi-
nancovania, keď sa usadia v novej krajine. Dokonca aj 
migranti v rámci EÚ sú čoraz častejšie odmietnutí au-
tomatizovanými postupmi bánk pri podaní žiadosti 
o úver, pretože chýbajú údaje o ich minulosti. EIF pre-
to v roku 2015 rozšíril svoj program mikrofinancovania 
a podpísal dohodu so šiestimi mikrofinančnými veri-
teľmi z celej Európy o poskytovaní záruk, čím sa uvoľ-
nia pôžičky v hodnote 237 mil. EUR pre 20 000 malých 
podnikov. Vzhľadom na množstvo utečencov prichá-
dzajúcich z Blízkeho východu a veľké pohyby pra-
covníkov hľadajúcich si stabilný príjem v rámci EÚ sú 
tieto pôžičky pre hospodársku budúcnosť kontinen-
tu čoraz dôležitejšie. Mikrofinanční veritelia už uvá-
dzajú, že až 70 % ich klientov pochádza zo zahraničia.

V bezpečí pred úverovými 
žralokmi

„Mnohí ľudia, ktorým je udelený status utečenca, 
dnes končia v evidencii mikrofinančných spoločností,“ 
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Vo veľkom pre
MALÉ A STREDNE VEĽKÉ PODNIKY

hovorí Faisal Rahman, zakladateľ londýnskej sociál-
nej finančnej spoločnosti Fair Finance, ktorá využí-
va podporu formou záruky z EIF. „Mnohí ďalší pracujú 
pre malé firmy, ktoré čerpajú mikrofinančné pôžičky.“ 
Cieľom spoločnosti Fair Finance a iných sociálnych 
poskytovateľov úverov je zachraňovať malé podni-
ky zo spárov veriteľov, ktorí si účtujú vysoké náklady. 
Rozdiel medzi sumou, ktorú malé podniky potrebu-
jú, a sumou, ktorú im banky požičajú, sa oceňuje ako 
2 mld. GBP ročne.

Mikropôžičky sú pre mnohých utečencov jedinou 
skutočnou nádejou. Ako príklad spomeňme Vardana 
Babayana, ktorý úspešne dostal arménsku kuchyňu 
na miesto, kde sa jedlo berie pomerne vážne – do 
toskánskej Florencie. Z Arménska utiekol v období 

vnútorných nepokojov. Kým sa dostal do Talianska, 
pobýval v Rusku, na Ukrajine a v Rakúsku. Zamietnu-
tý miestnymi bankami a po ročnej nezamestnanosti 
vo Florencii napokon našiel PerMicro, mikroúverovú 
spoločnosť, ktorá pôsobí v celom Taliansku. Získal 
pôžičku vo výške 25 000 EUR, ktorú použil na založe-
nie reštaurácie, kde sa podávajú tradičné arménske 
jedlá. „Bola to moja šanca otvoriť si v Taliansku kúso-
ček Arménska a cítiť sa ako doma,“ priznáva. „Nemal 
som inú možnosť. Nemal som plán B.“

Získanie akceptácie

Ľudia, ktorí utekajú pred politickými nepokojmi, nie 
vždy hľadajú malé pôžičky. Almi, švédska spoločnosť 
vo vlastníctve vlády, ktorá financuje malé podniky, 
požičala 1,5 mil. EUR dvom pakistanským bratom, 
korí vyvinuli technológiu na výrobu dosák z ryžových 
pliev. Nasir Gill už žil v Európe, kde pôsobil v export-
nom ramene ich spoločného podniku, v spoločnosti 
Green Plank, keď sa Pakistanom v roku 2009 prehna-
lo politické násilie. Brat Jamshaid, ktorý zostal v La-
hore a v podniku riadil výrobu, bol čoraz znechute-
nejší z korupcie, najmä zo strany úradníkov miestnej 
energetickej spoločnosti, ktorí z neho ťahali úplat-
ky a hrozili mu, že od odpoja od elektriny. Posledná 
kvapka prišla po kolapse práva a poriadku, keď na 
Jamshaida mierili zlodeji zbraňou. „Bolo to tam ako 
v nočnej more,“ hovorí Nasir, ktorý teraz žije v Malmö. 
„Tu sme akceptovaní ako ľudia aj ako podnikatelia. 
Tam sme neboli akceptovaní vôbec.“

„Akceptovaní“ je to správne slovo. V roku 2015 bratia 
Gillovci, ktorí majú povolenie na pobyt vo Švédsku, 
dostali cenu Nový staviteľ roka, ktorú im odovzdal 
symbol švédskeho zriadenia, sám kráľ Carl XVI Gustaf.

Cítil som, že sú moji 
priatelia, ešte skôr, 

ako mi dali pôžičku.
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INFRAŠTRUKTÚRA  
pre prepojenú Európu
 
Obchod je globálny. Ak chcú európske podniky súťažiť, musia byť prepojené – medzi 
sebou aj so zvyškom sveta. EIB financuje technológiu, ktorá umožňuje lepšie 
fungovanie našich miest a prepája ich s modernými dopravnými spojeniami. 
Hospodársky úspech však závisí aj od dobrého zdravia. Podporujeme zdravotnícku 
infraštruktúru, ktorá zlepšuje kvalitu života všetkých Európanov.

Konkurencieschopná 
a bezpečná energia

29

33

51

Strategická doprava

Obnova a sanácia miest

s projektmi 
v týchto oblastiach

na infraštruktúru
mld.EU

R19,1
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INFRAŠTRUKTÚRA 
pre prepojenú Európu

Znížené riziko povodní pre 
2,5 milióna

20,8 milióna môže využívať 
bezpečnú pitnú vodu

Projekty financované EIB dodali 
elektrinu pre 2,34 milióna 
domácností

19,9 milióna má prospech 
z lepších sanitačných služieb

380 miliónov ďalších 
prepravených cestujúcich

Lepšie zdravotnícke služby 
pre 9,8 milióna

Kapacita výroby energie 
2 828 MW 
94 % energie z obnoviteľ-
ných zdrojov

185 312 vybudovaných alebo 
zrekonštruovaných jednotiek 
sociálneho alebo finančne 
dostupného bývania

3,17 milióna využíva novú 
alebo skvalitnenú mestskú 
infraštruktúru

30 904 km vybudovaných 
alebo obnovených elektrických 
vedení
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Cez celé Taliansko

Financovanie z EIB vo výške 300 mil. EUR určené na nové vlaky, ktoré budú premávať medzi Laziom, 
Toskánskom, Benátskom, Piemontom a Ligúriou je dobrý príklad toho, ako EFSI umožňuje banke odobriť 

spoločnosť pre súkromných investorov. EIB použije tieto prostriedky na nákup dlhopisov emitovaných 
talianskou štátnou železničnou spoločnosťou Ferrovie dello Stato. Spoločnosť Ferrovie dello Stato 

postúpi výnosy z predaja svojej dcérskej spoločnosti Trenitalia, ktorá napokon kúpi vlaky. Investori 
potrebovali jasný signál podpory pre dlh spoločnosti Ferrovie dello Stato, pretože je možné, že čoskoro 

bude čiastočne sprivatizovaná. Pôžička z EFSI ukázala, že spoločnosť bude mať v čase potenciálneho 
prechodu podporu z EIB. Trh tento ťah prijal pozitívne a umožnil spoločnosti Trenitalia začať s obnovou 

vozového parku.

EFSI
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INFRAŠTRUKTÚRA 
pre prepojenú Európu

Pod povrchom

Keď teploty v zime klesnú na mínus 25 stupňov 
Celzia, fínske mesto Espoo sa propaguje ako ideál-
ne miesto na túry na snežniciach do neďalekého ná-
rodného parku, návštevy miestnej ľadovej záhrady 
a jazdy lesom na psích záprahoch. Zimná rozprávka 
však má aj svoje nedostatky z hľadiska čistenia odpa-
dových vôd. Spôsobuje ich najmä to, že kal a zariade-
nia používané na čistenie zamrznú a musia sa draho 
zohrievať.

Tento problém rieši projekt v hodnote 371 mil. EUR, 
ktorý EIB financuje sumou 200 mil. EUR, na vybudo-
vanie čističky odpadových vôd v podloží pod Blo-
minmäki na západ od Espoo. „Teplota v hornine je 
veľmi príjemná,“ hovorí Jukka Piekkari, riaditeľ Úradu 
regiónu Helsinki pre environmentálne služby, ktorý 
čističku buduje. „Je to tam naozaj magické.“

Zariadenie Blominmäki nahradí exteriérové zariade-
nie postavené v roku 1963 a zdvojnásobí svoju ka-
pacitu, ktorá umožní prečistiť odpadové vody od 

550 000 osôb. Časť zariadenia síce bude nad zemou – 
najmä na účely administratívy a skladovania bioply-
nu –, ale čistenie vody bude celé prebiehať v hornine. 
Zároveň to umožní ochrániť les v areáli, ktorý je eko-
topom pre zraniteľnú sibírsku lietajúcu veveričku.

Nová čistička zároveň z odpadového kalu vyťaží

  300 ton fosforu ročne, ktorý sa použije ako 
hnojivo,

  ďalších 300 ton dusíka ročne, ktorý sa použije ako 
hnojivo,

  metán, ktorý vyrobí elektrinu pre 
20 000 domácností.
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Nie Amsterdam Jacquesa Brela

Keď Jacques Brel písal svoju baladu 
o námorníkoch v Amsterdame, lode prichádzali 

do prístavu cez stavidlo Noordersluis, 
postavené v roku 1929. Ešte stále to tak 

je, ale čoskoro sa už budú kĺzať po oveľa 
väčšom novom stavidle. Financovanie 

námorného stavidla v IJmuiden v sume 
165 mil. EUR z prostriedkov EIB vytvorí prístup 

do Amsterdamského prístavu, štvrtého 
najrušnejšieho európskeho prístavu, a do 

North Sea Canal prostredníctvom najväčšieho 
stavidla na svete – s dĺžkou 500 metrov, šírkou 

70 metrov a hĺbkou 18 metrov.

Energetická bezpečnosť pre Pobaltie

Jantárová sústava – plynovod s dĺžkou 110 km, financovaný sumou 28 mil. EUR 
z EIB – spája litovský prístav Klaipėda s hlavným plynovodom tejto krajiny. Umožní 

dodávky tekutého zemného plynu z lode cez plynovod do ostatných častí Litvy, 
ako aj Lotyšska a Estónska. Pre krajiny, ktoré sú v súčasnosti závislé od dodávok 

ruského plynu, ide o významný krok smerom k energetickej bezpečnosti.
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INFRAŠTRUKTÚRA 
pre prepojenú Európu

Ako sa z programu EÚ určeného na posilnenie ekonomiky Európy financuje 
najväčšia úrazová a urgentná nemocnica v Británii

A k by ste boli v Birminghame a začali by ste po-
ciťovať znecitlivenie jednej strany tela, ťažkos-
ti s rečou a rozmazané videnie, mohli by ste 

sa vydať do mestskej nemocnice. Na tamojšom pra-
covisku urgentnej medicíny by zistili, že ste utrpeli 
mŕtvicu a stabilizovali by vás. Na špecializovanú lieč-
bu by ste však museli cestovať desať minút sanitkou 
na oddelenie mŕtvic v Sandwell Hospital vo West 
Bromwich, vzdialenej niekoľko míľ. U pacienta v akút-
nom stave ide o veľkú časovú stratu.

Fond Trust, ktorý prevádzkuje dve nemocnice, chce 
riešiť problém rozdelených služieb urgentnej medi-
cíny vybudovaním nemocnice Midland Metropolitan 
Hospital v hodnote 350 mil. GBP na polceste medzi 

existujúcimi zariadeniami. Táto nová nemocnica sa 
bude zameriavať na akútne stavy, takže každý v da-
nej oblasti bude vedieť, kam ísť, ak ho postihne náhle 
závažné ochorenie. Po príchode bude mať okamžite 
prístup k plnej škále lekárskych špecialistov. To bude 
mať skutočný vplyv na zdravie, a niekedy aj na preži-
tie, 550 000 obyvateľov spádovej oblasti.

„Rýchlejší prístup k správnej urgentnej starostlivos-
ti znamená, že pacienti sa zotavia rýchlejšie a úpl-
ne,“ hovorí Dr. Roger Stedman, lekársky riaditeľ fon-
du Sandwell and West Birmingham NHS Trust. „Život 
môžeme zachrániť aj tým, že znížime počet kompli-
kácií, ktoré niekedy prináša dlhodobá liečba.“

EFSI pre traumatológiu 
a urgentnú medicínu

V nemocnici Midland Metropolitan so 669 lôžkami 
bude najväčšie britské zariadenie pre úrazovú a ur-
gentnú medicínu. Bude to iba druhá nemocnica 

Keď je potreba akútna EFSI

http://www.swbh.nhs.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/about-us/trust-board/board-members/dr-roger-stedman/
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v Spojenom kráľovstve, ktorá sa bude špecializo-
vať na liečbu akútnych ochorení. Európska inves-
tičná banka financuje sumou 120 mil. GBP celkové 
náklady projektu v rámci Európskeho fondu pre stra-
tegické investície (EFSI) – programu, ktorý je podpo-
rený zárukou Európskej komisie vo výške 16 mld. EUR 
a vlastnými prostriedkami EIB vo výške 5 mld. EUR.

Veľkým cieľom EFSI je podporovať projekty, ktoré by 
inak mali problémy získať konkurenčné financovanie 
od súkromných investorov. Dôvodom je zvyčajne ur-
čité riziko, ktoré odradzuje súkromné investície alebo 
znižuje cenovú prijateľnosť projektu.

Akceptované riziko

V prípade nemocnice Midland Metropolitan riziko 
súviselo so zmluvou, ktorú fond uzavrel so súkromne 

prevádzkovanou spoločnosťou v prevažne súkrom-
nom vlastníctve o stavebnom dozore a údržbe novej 
nemocnice na 30 rokov.

Vláda Spojeného kráľovstva upravila všeobecnú 
zmluvu s cieľom nastoliť prísnejšie výkonnostné 
požiadavky pre spoločnosť tohto typu, hoci taká-
to štruktúra prevádzky sa bežne využíva v tzv. verej-
no-súkromných partnerstvách. Keďže nemocnica 
Midland Metropolitan bola prvou veľkou nemocni-
cou, ktorá sa mala financovať podľa nových požia-
daviek, zákazku bolo možné vnímať ako rizikovejšiu 
v porovnaní s predchádzajúcimi porovnateľnými pro-
jektmi. Súkromní investori mohli mať strach, že ak by 
projekčná spoločnosť plnila zmluvu nedostatočne, 
fond NHS Trust by mohol zmluvu ľahšie vypovedať. 
Investorom by to naopak sťažilo možnosť získať svoje 
peniaze späť.

EFSI

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
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INFRAŠTRUKTÚRA 
pre prepojenú Európu

EFSI
Keď v roku 2015 vznikal EFSI, bol navrhnutý presne 
na vyplnenie takejto „trhovej medzery“. EIB tak spra-
vila z nemocnice Midland Metropolitan jeden zo svo-
jich prvých projektov v rámci EFSI.

„Trh sa ešte nerozhodol, ako naložiť s rizikami v novej 
zmluve,“ hovorí Peter Jacobs, vedúci projektového fi-
nancovania v EIB. „Pre nás ide o akceptovateľné rizi-
ko, aj vzhľadom na to, že projekt zahŕňa sanáciu sta-
rej priemyselnej lokality.“

Od matíc a skrutiek 
k elektronickým záznamom

Nemocnica Midland Metropolitan sa postaví vo 
Smethwick, západne od centrálneho Birminghamu, 
na mieste, ktoré sa v 40. rokoch 19. storočia využívalo 
na výrobu matíc a skrutiek a donedávna tu stála au-
tomobilová fabrika. Po dokončení v októbri 2018 tu 
bude deväť operačných sál, veľká jednotka intenzív-
nej starostlivosti a pôrodnica s dvoma špecializova-
nými operačnými sálami.

Otvorená a sprevádzkovaná nemocnica bude zahŕ-
ňať niekoľko inovačných prvkov:

  bude bez papierov a všetci zamestnanci budú mať 
plný a okamžitý prístup k elektronickej karte kaž-
dého zo 400 000 pacientov, ktorých podľa predpo-
kladov ročne ošetrí,

  nových pacientov budú vybavovať „rýchle ambu-
lancie“, kde ich promptne odošlú k špecializované-
mu lekárovi, čo umožní rýchle prepustenie mno-
hých pacientov, ktorí by inak boli prijatí na dlhší 
pobyt.

„Naším cieľom je posúdiť, vyšetriť a ošetriť pacien-
tov rýchlo, aby nemuseli zostávať v nemocnici dlhšie 
než treba,“ vysvetľuje Dr. Matthew Lewis, riaditeľ fon-
du pre medicínsku a urgentnú starostlivosť. „V tomto 
novom prostredí budeme určite poskytovať lepšiu 
starostlivosť.“

Verejne aj súkromne

EIB pôžičkou vo výške 70 mil. EUR 
z EFSI podporuje írske inovačné 

riešenie spočívajúce vo vybudovaní 
14 centier primárnej starostlivosti 

po celej krajine formou 
verejno-súkromného partnerstva. 

Myšlienkou je modernizovať 
zdravotnícke služby a poskytnúť ich 

širokú škálu na jednom mieste.

http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
http://www.smethwick-heritage.co.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/gps/consultant-directory/dr-matthew-lewis/
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KLÍMA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   
pre budúcnosť každého z nás
Presadzujeme projekty, ktoré podporujú čistý vzduch, biodiverzitu a udržateľnú 
dopravu. Chránime prostredie, v ktorom budú žiť naše deti. Inovujeme, aby ich 
budúcnosť bola úspešnejšia.

Ochrana 
životného 
prostredia

Udržateľná 
doprava

Energia z obno-
viteľných zdrojov 

a energetická 
efektívnosť

s projektmi v týchto oblastiach

na ochranu 
životného prostredia

mld. EU
R19,6 49

58 59
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KLÍMA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   
pre budúcnosť každého z nás

Banka vyčlenila prostriedky na 
pôžičky na oblasť klímy, ktoré 
predstavujú minimálne 25 % 
celkových úverov, a to vo všetkých 
oblastiach verejnej politiky.

V roku 2015 EIB financovala opatrenia 
v oblasti klímy sumou 20,7 mld. EUR

To je 27 % celkového financovania... 
30 % všetkých pôžičiek poskytnutých 
mimo EÚ... 
31 % pôžičiek poskytnutých 
v rozvojových krajinách

Nižšie emisie uhlíka 
a doprava šetrná ku klíme 

10,3 mld. EUR

Prispôsobenie sa zmene 
klímy 0,9 mld. EUR

Zalesňovanie, odpad, 
odpadové vody a iné 

sektory 1 mld. EUR

Výskum, vývoj 
a inovácie 

1,6 mld. EUR

Energia 
z obnoviteľných 

zdrojov 
3,3 mld. EUR

Energetická 
efektívnosť 

3,6 mld. EUR
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EFSI
Ako fond Copenhagen Infrastructure II dostal dôchodkové fondy do investícií na 
energiu z obnoviteľných zdrojov

Malý pákový efekt pritiahne veľkú 
investíciu

V ybudovanie 67 veterných turbín, pričom kaž-
dá meria 90 metrov, v rozbúrenom Severnom 
mori nie je práve jednoduché. Ani premena 

odpadovej vody na elektrinu nie je hračka. Ale skús-
te získať miliardy eur na tieto veci od investorov, kto-
rí obvykle veľmi neriskujú. Práve tu treba trochu ino-
vačného myslenia.

Tejto výzve čelila spoločnosť Copenhagen Infrastru-
cture Partners, dánsky správca fondu investujúceho 
do infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdro-
jov, keď zriaďovala svoj tretí veľký investičný fond. 
Naplánovaním investícií s výrazne nižšími úrovňa-
mi pákového efektu v porovnaní s inými fondmi sa 
spoločnosti podarilo získať približne 2 mld. EUR, naj-
mä od penzijných fondov a iných typicky konzerva-
tívnych investorov. Keby správcovia nevytvorili pre 
fond inteligentnú infraštruktúru, väčšina inštitucio-
nálnych investorov by pravdepodobne nevložila svo-
je peniaze do nových energetických technológií, kto-
ré obvykle vnímajú ako pomerne rizikovú investíciu. 
„Chceli sme, aby investície tohto typu boli zaujímavé 
a dostupné pre inštitucionálnych investorov,“ hovorí 
Stephanie Bendorffová Røpckeová, viceprezidentka 
spoločnosti Copenhagen Infrastructure Partners.

Výsledkom je fond Copenhagen Infrastructure II, kto-
rý bol uvedený v septembri 2014 s prostriedkami od 
ôsmich dánskych inštitucionálnych investorov. Do 
ukončenia fázy získavania financií v júli 2015 už mal 
19 investorov vrátane EIB, ktorej podiel predstavoval 
prvú majetkovú účasť prostredníctvom EFSI.

Potreby investorov a rola EFSI

Hlavným cieľom EFSI je pritiahnuť súkromných in-
vestorov do oblastí, do ktorých sa zvyčajne možno 
boja vstúpiť. Tým sa napĺňa významná potreba pre 
investorov, ako aj politický cieľ pre EFSI. „Inštitucio-
nálni investori sedia na množstve peňazí, ktoré po-
trebujú investovať, pretože momentálne sú veľmi 

nízke úrokové miery a oni potrebujú vysoké výnosy,“ 
vysvetľuje Barbara Boosová, jedna z vedúcich ekvit-
ných fondov v oddelení EIB pre zmenu klímy a život-
né prostredie. Inštitucionálni investori bývajú opatrní 
pri relatívne neodskúšaných technológiách. Hľadajú 
spoľahlivé investície, lebo musia chrániť dôchodkové 
peniaze ľudí. Štruktúra fondu Copenhagen Infrastru-
cture II „privedie ich likviditu do investícií, ktoré by 
obvykle nefinancovali,“ hovorí Boosová.

PensionDanmark, hlavný investor vo fonde Copen-
hagen Infrastructure II, sa najviac zasadzuje za pod-
poru inštitucionálnych investorov pre financovanie 
nízkouhlíkových technológií. Ovplyvnil koncepciu 
fondu tak, aby bol zaujímavý pre inštitúcie. „Tieto vý-
sledky boli dôvodom, prečo sme ho chceli podporiť 
investíciou z EFSI,“ uvádza Boosová. EFSI umožňuje 
EIB realizovať investičné zámery, ktoré by predtým 
neuskutočnila. Tieto nároky spĺňa Copenhagen In-
frastructure II. Predchádzajúce majetkové investície 
EIB boli menšie, zvyčajne nie viac ako 50 mil. EUR. EIB 
pomocou EFSI dokázala zvýšiť svoj podiel vo fonde 
Copenhagen Infrastructure II na 75 mil. EUR.

Turbíny pripravené na more na 
veternú farmu Veja Mate
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Ako nízky pákový efekt prináša 
veľké peniaze

Jedným z hlavných prvkov, ktorý priťahuje inštitucio-
nálnych investorov do fondu Copenhagen Infrastruc-
ture II, je skutočnosť, že fond chce realizovať investí-
cie s malým pákovým efektom. Z fondu Copenhagen 
Infrastructure II sa zvyčajne financuje časť projektu 
s prioritným vlastným imaním alebo kombináciou 
ekvitných a dlhových prostriedkov. Úroveň pákové-
ho efektu je tak omnoho nižšia ako pri podobných 
infraštruktúrnych fondoch a „zrušuje riziko“ fondu 
Copenhagen Infrastructure II tak, aby v ňom mohli 
participovať aj relatívne konzervatívni inštitucionál-
ni investori. „Vzhľadom na daný typ nášho investora 
je fond skôr alternatívou dlhopisu a nie privátnou in-
vestíciou vlastného imania s vysokým pákovým efek-
tom,“ hovorí Bendorffová Røpckeová z Kodane.

Fond Copenhagen Infrastructure II už vyčlenil ale-
bo rezervoval približne 1 mld. EUR svojich celkových 
prostriedkov na konkrétne investície. Prvé investície 
sa uskutočňujú v oblasti novších technológií, do kto-
rých sa tradiční inštitucionálni investori nezapájajú. 
Patrí sem napríklad elektráreň na biomasu v Spoje-
nom kráľovstve, nemecký projekt veternej elektrárne 
na mori a veterná farma na škótskom pobreží.

Predpokladá sa, že do polovice roka 2017 už bude 
vyčlenená celá suma 2 mld. EUR. Keďže správcovia 
fondu Copenhagen Infrastructure II plánujú investí-
ciu udržiavať až 20 rokov, tieto inovačné projekty 
budú mať dlhodobú podporu.

EFSI

Štruktúra fondu 
Copenhagen 

Infrastructure II 
privedie ich likviditu 

[inštitucionálnych 
investorov] do 

investícií, ktoré by 
obvykle nefinancovali.

 

Ak chcete postaviť 90-metrové turbíny v hlbokej 
vode, potrebujete toto
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Ako prelomový fond priťahuje súkromné investície na projekty z oblasti 
klímy a rozvoja

 
Jedinečne ekologicky

Alastair Vere Nicoll pred pár rokmi prešiel Antark-
tídu po stopách priekopníckeho polárneho bá-
dateľa Roalda Amundsena. Teraz stojí na mies-

te, ktoré je omnoho teplejšie ako zľadovatené južné 
pustatiny. Je súčasťou projektu, ktorý je rovnako pre-
lomový, ako úžasná Nórova cesta na Južný pól. Pod 
nohami, 250 km južne od Addis Abeby, je sopečný 
kráter Corbetti, súčasť Etiópskej priekopy. Šťastná 
náhoda spojila geologické prvky tak, že voda prete-
ká cez podzemné trhliny v pôde, kde sa ohreje oko-
litou sopečnou činnosťou, a napokon sa prirodzene 
premení na paru. Vere Nicoll a jeho kolegovia si chcú 
podmaniť energiu tejto pary a vyrábať z nej elektrinu. 
„Je to ako uhoľná elektráreň bez uhlia,“ hovorí.

Berkeley Energy, investičná spoločnosť špecializujú-
ca sa na energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorú Vere 
Nicoll spoluzakladal, buduje vo vyprahnutej oblas-
ti nad kráterom prvý nezávislý etiópsky energetický 
projekt. Pilotná fáza bude dokončená v nasledujú-
cich dvoch rokoch. Vere Nicoll predpokladá, že elek-
tráreň Corbetti bude do ôsmich rokov vyrábať 500 
megawattov. Ide zhruba o štvrtinu celkovej spotre-
by energie v krajine, ktorá postačí pre desať miliónov 
Etiópčanov. „Uzavreli sme prelomové kontrakty na 
rôznych rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch, ale toto je naj-
dôležitejší projekt, na akom bude každý z nás, ktorí 
sme do neho zapojení, kedy pracovať,“ hovorí. „Sku-
točne, za celú svoju kariéru.“

Prevratný projekt Vera Nicola je typický pre prácu 
jedného z hlavných investorov, fond Global Ener-
gy Efficiency and Renewable Energy Fund (Geeref ). 
Fond začal s pekným balíkom verejných peňazí – 
112 mil. EUR z Nórska, Nemecka a EÚ, ktoré použil na 
prilákanie 110 mil. EUR od súkromných investorov. 
Získavanie prostriedkov do fondu Geeref sa skončilo 
na jar v roku 2015 a už možno vypočítať, že za každé 
1 EUR vložené do projektu sa napokon investovalo 
ďalších 50 EUR.

Fond Geeref vytvoril z verejných prostriedkov vankúš 
pre súkromných investorov na ochranu pred rizikom 

a zároveň vybudoval unikátne portfólio investícií do 
obnoviteľných zdrojov v rozvojových krajinách. V ruš-
nej miestnosti v priestrannom krídle luxemburského 
sídla EIB predsedá Cyrille Arnould, šéf fondu Geeref, 
tímu, ktorý investoval približne do 50 samostatných 
projektov, ktoré v rozvojových krajinách riadia noví 
manažéri. „Dokazujeme, že sociálne projekty možno 
robiť aj s mentalitou orientovanou na zisk,“ hovorí.

Podpora energie 
z obnoviteľných zdrojov bez 
potreby staviť všetko
Kľúčom ku štruktúre fondu Geeref je tzv. „prvá strata“. 
To znamená, že verejné prostriedky vo fonde sa po-
užívajú ako tlmič, ktorý chráni súkromných investo-
rov. Ak fond utrpí stratu, vykryje sa najprv z verejných 
peňazí. Súkromní investori tak majú väčšiu istotu, 
a to ich motivuje investovať do fondu, čo by sa inak 
mohlo javiť ako príliš riskantné. Garrie Lette spravu-
je v austrálskom Melbourne dôchodkový fond s hod-
notou 4,5 mld. EUR a 42 mil. EUR investoval do fon-
du Geeref. „Nemôžeme staviť všetko na jednu kartu,“ 
hovorí Lette, investičný riaditeľ fondu Catholic Super. 
„Ale stále je to pre nás významná investícia.“

Lette uznáva, že energia z obnoviteľných zdrojov 
v rozvojovej krajine s neskúsenými správcami fondu 
„nie je pre nás to pravé orechové“. Zaujala ho však 
štruktúra fondu Geeref. „Riadime sa rizikom a výno-
som. Prítomnosť kapitálu prvej straty bola rozhodu-
júca pre naše rozhodnutie vstúpiť do projektu.“ Fond 
predpokladá návratnosť na úrovni mierne nad 20 %.

Budovanie projektov od nuly

Hoci fond Geeref má široký geografický záber, Arno-
uld vidí najlepšie príležitosti na rast v energii z ob-
noviteľných zdrojov práve v Afrike. V tom sa zhodu-
je s Andersom Hauchom, investičným riaditeľom 
spoločnosti Frontier Investment Management. Tento 
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44-ročný Dán a jeho kolegovia zo spoločnosti Fron-
tier stoja za projektom hydroelektrárne hodnoty 
45 mil. USD na rieke Siti v odľahlom regióne Mount 
Elgon v Ugande. Elektráreň Siti má mať do konca 
roka 2016 výrobnú kapacitu 5 megawattov. Turbíny 
sú umiestnené na mieste, kde rieka prvýkrát prud-
ko klesá – vzniká tak väčšina sily potrebnej na pohon 
turbín. Do konca roka 2018, keď spoločnosť Frontier 
postaví turbíny v rámci druhej fázy, bude Siti vyrábať 
2,5 % celkovej kapacity Ugandy.

Frontier je typickou investíciou fondu Geeref (tvorí 
12 mil. EUR fondu s hodnotou 60 mil. EUR). Predchá-
dzajúce skúsenosti chýbali, čo umožnilo poradcom 
EIB zohrať významnú úlohu pri jej riadení – Arnould 
je predsedom investičnej poradnej komisie spoloč-
nosti Frontier. Dôležité je, že Frontier sa venuje pro-
jektom „na zelenej lúke“, čiže neinvestuje do existujú-
cich projektov. Všetky projekty buduje od nuly. Táto 
„pridaná hodnota“ je jadrom toho, čo fond Geeref 
robí. „Prišli s veľkou investíciou, ktorá nám pomohla 
získať ďalšie prostriedky. Potom nám dali veľa tipov 
na ďalšie investície, ktoré by sme mohli uskutočniť,“ 
hovorí Hauch. „Geeref bol pomerne zásadný.“

Teraz, keď si fond Geeref vybudoval reputáciu so svo-
jou stratégiou, je Arnould pripravený na ďalšie kolo 
financovania. Plánuje sa, že Geeref II bude oveľa väč-
ší a súkromný kapitál bude tvoriť väčšiu časť fondu. 
„Ešte stále zmierňujeme riziko pre súkromných in-
vestorov,“ hovorí. „Teraz im už však nemusíme ponú-
kať toľko ochrany, lebo vidia naše výsledky. Vybudo-
vali sme si veľkú dôveru.“

Dokazujeme, že 
sociálne projekty 

možno robiť aj s mentalitou 
orientovanou na zisk.

 

Ugandskí chlapci sa pozerajú 
na areál projektu Siti
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GLOBÁLNY hráč
 
EIB zohráva vo svete významnú úlohu v otázkach týkajúcich sa napríklad boja proti 
zmene klímy. Venuje sa aj podpore prosperity u susedov Európy a obchodných 
partnerov z celého sveta.

v pôžičkách 
mimo EÚ na 63 projektov

EUR

mil. EUR

na 14 nových 
mikrofinančných 
operácií

Podpora pre

malých a stredne 
veľkých podnikov, 
ktoré zamestnávajú

6 000

ľudí
280 000

95

Malé africké solárne zariadenie, ktoré svieti pri večernom štúdiu, 
a mikrofinancie pre sýrske utečenkyne v Libanone

mld.7,25 EU
R
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K eď sa v septembri 2015 začal školský rok, do 
miestnych škôl mohlo nastúpiť len 200 000 detí 
sýrskych utečencov. Libanon jednoducho ne-

mal kapacitu pre ďalších 600 000. Ahmed Saeed, 
Egypťan a člen vedenia ITWorx Education, prišiel do 
utečeneckého tábora v dedine Saadnayel v údolí Be-
kaa a v stane začal budovať školu. Do troch týždňov 
mal 50 žiakov všetkých vekových kategórií. Mnohí 
z nich už štyri roky nemohli chodiť do školy. Pár uči-
teľov vyučovalo na 60-dolárových tabletoch s clou-
dovou verziou libanonských učebných osnov. „Cítia, 
že na nich niekomu záleží,“ hovorí Saeed. „Niekto sa 
o nich konečne stará.“

Škola ITWorx, ktorú chce spoločnosť rozšíriť pre všet-
kých sýrskych utečencov v regióne, sa snaží zme-
niť budúcnosť ľudí, ktorí museli utiecť pred občian-
skou vojnou v ich vlasti. Vychádza aj z myšlienky, že 
ak sa utečencom pomôže, aby zostali v regióne, zvý-
ši sa pravdepodobnosť, že sa po skončení vojny vrá-
tia a prispejú k obnove Sýrie. „S utečeneckým prob-
lémom možno bojovať politicky,“ hovorí Romen 
Mathieu, predseda ITWorx Education. „Ale najlepší 
spôsob je bojovať cestou kultúry a investovania – 
vytvorením nádeje v regióne.“

Cieľom angažovanosti Európskej investičnej ban-
ky na Blízkom východe je vybudovať takú stabilitu, 
ktorá bude motivovať utečencov, aby zostali vo svo-
jom regióne. Regionálna prítomnosť banky sa roz-
širuje a zahŕňa veľké projekty v Libanone, Turecku 
a Jordánsku.

Libanonská mikrofinančná nezisková organizácia 
Al-Majmoua, ktorá čerpá podporu z EIB, vyškolila za 
posledné dva roky 8 000 žien a mladých ľudí zo Sýrie 

a poskytla pôžičky 200 Sýrčankám. Zíde sa to, keď na-
stane čas obnoviť zničenú krajinu. „Keď sa naši klienti 
vrátia do Sýrie, môžu použiť úverovú históriu, ktorú 
si u nás vytvorili, ako záruku dobrého mena,“ hovorí 
Youssef Fawaz, konateľ organizácie al-Majmoua. „Po-
môže to im – aj Sýrii – vrátiť sa späť do normálu.“

EIB v nedávnych rokoch financovala jordánske pro-
jekty v oblasti obnoviteľných zdrojov, napríklad ve-
ternú farmu Tafila, ktorá v roku 2015 začala zásobo-
vať elektrinou 83 000 domácností v tomto púštnom 
kráľovstve. Jordánsko chce, aby do roku 2020 ener-
gia z obnoviteľných zdrojov tvorila 10 % jeho po-
treby. Pre krajinu, ktorá na energie vynakladá až 20 % 
svojho hrubého domáceho produktu, je to mimo-
riadne dôležité.

  V roku 2015 Jordánsko odsúhlasilo projekt v hod-
note 66 mil. EUR na rekonštrukciu národnej elek-
trickej siete, čím sa zlepší prenos energie v rámci 
celej krajiny.

  Táto elektrina bude zasa potrebná pre energiu 
v inom projekte EIB, podpísanom v roku 2015. Pro-
jekt Wadi al-Arab v hodnote 49,7 mil. EUR privedie 
potrubím vodu do oblasti severného Jordánska, 
ktorá už je suchá a vysychá čoraz viac z dôvodu 
prílevu sýrskych utečencov. Potrubie dĺžky 26 km 
prepraví 30 miliónov kubických metrov sladkej 
vody ročne a prispeje k stabilizácii regiónu tým, že 
zmierni napätie v súvislosti s vodnými zdrojmi.

Investície do programov 
určených na to, aby sýrski 

utečenci mohli zostať 
v blízkosti svojej 

domoviny – a pomoc pri 
obnove krajiny po 

skončení vojny

Nádej blízko domova
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Inovačná spoločnosť na maličkom ostrove Maurícius vyťaží aj posledný cent 
z cukrovej trstiny a chráni pritom životné prostredie.

 
Sladký príbeh o cukre

T oto je príbeh spoločnosti, ktorá spracúva cukrovú 
trstinu na ostrove dvetisíc kilometrov od južného 
pobrežia Afriky. Manažéri firmy čelili veľkým prob-

lémom. Reagovali však jednou inováciou za druhou. 
Našli si partnera v EIB a počas šiestich rokov vybudova-
li rad podnikov, ktorý prežil otrasy, ktoré ich ohrozovali. 
Popritom všetkom sa im darilo chrániť životné prostre-
die svojej malej domoviny v Indickom oceáne.

Na základe medzinárodných obchodných rokovaní 
sa pred desiatimi rokmi zrušili ochranné opatrenia 
na cenu cukru. V rokoch 2006 až 2009 klesli zavedené 
ceny cukru na afrických, karibských a tichomorských 
trhoch o 36 %. Niečo sa muselo zmeniť.

Omnicane, spoločnosť so 150-ročnou tradíciou, sa 
vydala na cestu inovácií, ktorá ju priviedla k výstav-
be zariadení vo svojom komplexe v La Baraque na 
juhu Maurícia. Každé zariadenie bolo navrhnuté tak, 
aby využívalo vedľajší produkt predchádzajúceho za-
riadenia a vytváralo nový produkt. Spoločnosť me-
dzitým prenikla aj do iných sektorov, napríklad do 
sektora rafinácie cukru, výroby elektrickej energie 
a destilácie etanolu, čo by sa v časoch garantovaných 
cien zdalo byť nemysliteľné.

Pestovatelia cukru na Mauríciu tradične trstinu nase-
kali, v základnom procese z nej vyrobili nespracova-
ný cukor a odoslali do Európy, kde sa cukor plne ra-
finoval a pripravil pre spotrebiteľov. Prvým krokom 
spoločnosti Omnicane bolo vybudovať rafinériu na 
nespracovaný cukor s pôžičkou vo výške 15 mil. EUR 
od EIB, aby mohla mať vyššie výnosy z hotového pro-
duktu – bieleho cukru. V La Baraque dnes spoločnosť 
Omnicane produkuje až 200 000 ton rafinovaného 
cukru ročne. Rafinéria bola veľkým úspechom. Ale aj 
novým problémom.

Skôr než cukor skonzumujeme, prechádza niekoľký-
mi priemyselnými procesmi. Čo však robiť s vedľajšími 
produktmi, najmä melasami, ktoré z neho zostávajú? 
Omnicane ich najprv musela lacno predávať a zasielať 

do celého sveta, kde ich premenili na etanol alebo 
použili ako komponent do krmív pre zvieratá.

Ďalším krokom spoločnosti Omnicane bolo vykoná-
vať tieto činnosti lokálne. Spoločnosť si zabezpečila 
ďalšiu pôžičku od EIB vo výške 8 mil. EUR na vybudo-
vanie pálenice, v ktorej sa z melás vyrábal bioetanol. 
Omnicane teraz vyrába 24 miliónov litrov etanolu 
ročne, ktorý sa používa ako prídavná látka do pohon-
ných hmôt na zníženie množstva benzínu potrebné-
ho na pohon automobilového motora, ale spracúva 
sa aj na alkohol pre potravinársky priemysel a medi-
cínske použitie.

Nenechajú si 
ujsť jedinú príležitosť 

nájsť finančnú výhodu 
vo všetkom, čo robia.“ 

Vincent Girard, úverový 
analytik EIB.
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Ale to, samozrejme, nebol posledný krok. Z procesu 
výroby bioetanolu vznikajú vlastné vedľajšie produk-
ty, s ktorými spoločnosť Omnicane tiež podniká.

Počas kvasenia sa z melás uvoľňuje oxid uhličitý. 
Omnicane každý deň zachytí približne 25 ton oxidu 
uhličitého a predáva ho do neďalekej fabriky, kde sa 
z neho vyrába plyn na sýtenie colových nápojov. Po 

destilácii melás zostávajú zvyšky, ktoré sa označu-
jú slovom „vinasse“. Majú vysoký obsah minerálov, 
napríklad draslíka. Pálenica spoločnosti Omnicane 
z nich robí hnojivo, metánový plyn pre elektrárne 
a tepelnú energiu.

Skúsenosť s prepadom cien cukru naučila mana-
žérov spoločnosti Omnicane, že je vhodné diverzi-
fikovať. Z EIB si zobrali pôžičku vo výške 8 mil. EUR 
na vybudovanie 4-hviezdičkového hotela s kapaci-
tou 139 izieb. Pomocou ďalších 700 000 EUR od EIB 
vytvorili plán výstavby obytných a komerčných ne-
hnuteľností okolo hotela, kde sa zamestná 4 000 ľudí.

Kruh sa pre spoločnosť Omnicane ešte neuzavrel.

Priemyselní dizajnéri čoraz intenzívnejšie skúma-
jú výrobu produktov a snažia sa nájsť techniky, kto-
ré umožnia predchádzať odpadu. Táto koncepcia sa 
označuje pojmom obehové hospodárstvo a začína 
sa dlho pred fázou, v ktorej dôjde k likvidácii, dru-
hotnému použitiu alebo recyklácii výrobku. Cieľom 
obehového hospodárstva je vstúpiť do fázy pláno-
vania a návrhu výrobku a zabezpečiť dlhú životnosť 

a vysoký potenciál na druhotné využitie, opravu ale-
bo recykláciu. „Výstup, ktorý v súčasnosti považuje-
me za odpad, sa transformuje na cenný vstup pre iný 
proces,“ hovorí Marco Francini, inžinier z EIB. „Výhody 
pre životné prostredie sú úžasné.“

EIB v posledných desiatich rokoch financovala obe-
hové hospodárstvo sumou 15 mld. EUR. Patrí sem aj 
záverečná fáza priemyselného procesu v spoločnosti 
Omnicane.

Spoločnosť v roku 2015 podpísala s EIB transakciu vo 
výške 8 mil. EUR týkajúcu sa výstavby inovačného za-
riadenia na „vypaľovanie uhlíka“. Uhoľný prach, kto-
rý zostáva z troch elektrární vo firemnom komplexe 
a inde na ostrove, sa bude tepelne spracovávať, čím 
vznikne prídavná látka do cementu, ktorá ušetrí tony 
oxidu uhličitého, ktorý by sa v opačnom prípade emi-
toval pri výrobe a dovoze tohto produktu, ako aj paru 
potrebnú na napájanie iných zariadení spoločnosti 
Omnicane. „Je to priemyselný ekosystém,“ hovorí Ra-
jiv Ramlugon, riaditeľ zodpovedný za trvalú udržateľ-
nosť v spoločnosti Omnicane. „Je to koncepcia typu 
„od kolísky po kolísku“.



Hlavné udalosti roka 2015
• 89 % dlhopisov EIB emitovaných 

v EUR, GBP alebo USD

• Popredný referenčný emitent v EUR 
a USD

• Najväčší emitent v librách šterlingov 
popri vláde Spojeného kráľovstva

• Líder trhu v tureckej líre, kanadskom 
dolári, nórskej korune, juhoafrickom 
rande
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Odkiaľ pochádzajú peniaze 
Geografické rozloženie dlhopisov EIB

Odkiaľ pochádzajú finančné 
zdroje
EIB je najväčším mnohostranným dlžníkom a veriteľom na svete. V roku 2015 získala 
na medzinárodných kapitálových trhoch sumu 62,4 mld. EUR. Vysoká kreditná 
pozícia banky umožňuje získavať veľké objemy finančných prostriedkov za 
konkurenčné sadzby. Finančnú výhodu potom prenášame na našich zákazníkov.

E IB je globálny finančný hráč. V roku 2015 banka 
vyplácala prostriedky v 12 menách a emitova-
la nástroje v 16 menách. Vďaka emisii v takejto 

škále mien dokážeme osloviť investorov, ktorí sa ob-
vykle nezameriavajú na investície, ktoré EIB uskutoč-
ňuje v Európe, ale ktorí svojou investíciou do dlhopi-
sov EIB nepriamo prispejú k európskym projektom.

Európa

63%
Severná 
a južná 
Amerika

Ázia

Blízky 
východ 
a Afrika 

21%14%

2%
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N a konferencii OSN o klíme, ktorá sa konala 
v decembri 2015 v Paríži, sa dosiahla veľká do-
hoda o globálnom otepľovaní. Môže sa však 

ukázať, že veľký vplyv bude mať aj jeden z tajuplnej-
ších trendov ohlásených na tomto stretnutí.

Veď všetko je v skutočnosti o vplyve. EIB koordino-
vala skupinu 11 medzinárodných finančných inštitú-
cií, ktorá vydala usmernenia týkajúce sa vykazovania 
vplyvu ekologických dlhopisov.

Suma 40 mld. USD, ktorá sa získala v roku 2015 pro-
stredníctvom ekologických dlhopisov, sa musí in-
vestovať do projektov zameraných na opatrenia na 
ochranu klímy. Problém je v tom, že rôzne organizácie 
merajú a vykazujú vplyv na klímu rôzne. Investori si 
nemôžu byť istí, že tona oxidu uhličitého, ktorej emisii 
podľa nich svojimi peniazmi zabránili, nepredstavova-
la v skutočnosti len pol tony alebo dokonca dve tony.

Vďaka pracovnej skupine pod vedením EIB sa za-
viedol prvý súbor usmernení týkajúcich sa vyka-
zovania vplyvu ekologických dlhopisov. Usmer-
nenia prinášajú transparentnosť a zodpovednosť 

a umožňujú, aby ekologické dlhopisy oslovili širšiu 
škálu investorov.

EIB už vydáva informácie k jednotlivým projektom 
o objeme financovania zabezpečeného z emisií eko-
logických dlhopisov a o vplyve jej projektov na klímu. 
Ako príklad spomeňme obrovský energetický pro-
jekt marockej solárnej elektrárne v Ouarzazate, kto-
rý má začať vyrábať elektrinu začiatkom roka 2016. 
Celkový objem pôžičiek z EIB na financovanie rôz-
nych projektov solárnych panelov a koncentrovanej 
slnečnej energie v Ouarzazate dosahuje sumu viac 
ako 200 mil. EUR. Na projekt Ouarzazate bolo pridele-
ných 40 mil. EUR z emisie ekologických dlhopisov EIB. 
V správach banky sa jasne uvádza ich vplyv:

 elektrina pre 250 000 Maročanov

  zamedzenie vzniku 193 ton emisií oxidu uhličité-
ho ročne

  nové pracovné miesta v miestnom solárnom 
odvetví

EIB spája účastníkov trhu, aby sa stanovili jasné pravidlá pre hodnotenie 
vplyvov investícií uskutočňovaných z výnosov z ich ekologických dlhopisov.

Výsledky v zelených číslach

Projekt solárnej energie 
Ouarzazate v Maroku
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S Európskym fondom pre strategické investície banka nadobudla novú veľkú rolu, 
ktorá si vyžaduje osobitné manažérske schopnosti na vykonávanie dohľadu.

H lavy európskych štátov a predsedovia vlád sa 
v decembri 2014 dohodli na Investičnom plá-
ne pre Európu. Cieľom bolo odštartovať dlho-

dobé investície, ktoré zaostávajú od finančnej krí-
zy z roku 2008. Veľkým pilierom plánu je Európsky 
fond pre strategické investície (EFSI). V rámci EFSI 
bude EIB disponovať zárukou vo výške 16 mld. EUR 
z rozpočtu EÚ a 5 mld. EUR zo svojich vlastných 
zdrojov. S touto podporou bude investovať do pro-
jektov, ktoré by v priebehu troch rokov mali priniesť 
pomoc v objeme 315 mld. EUR.

Európsky parlament schválil nariadenia o zriadení 
EFSI v polovici roku 2015. Formálna administratív-
na štruktúra EFSI bola dokončená v decembri, keď 
bol za výkonného riaditeľa EFSI zvolený Wilhelm 
Molterer.

EIB zostavila portfólio transakcií v rámci EFSI ešte 
skôr, než bol definitívne vymenovaný investičný vý-
bor EFSI. Každá transakcia bola postúpená Európ-
skej komisii na schválenie. O niektorých transakci-
ách ste sa mohli dočítať na stránkach tejto správy 
venovaných jednotlivým projektom.

Projekty, v ktorých sa využíva záruka EFSI, podlie-
hajú štandardnému procesu hĺbkovej kontroly v EIB 
a konečnému schváleniu Správnou radou EIB. Fi-
nančné operácie EFSI budú zaúčtované v súvahe 
EIB, ale rizikovejšie úverové operácie budú pre EIB 
kreditne neutrálne, pretože sa v nich využíva záruka 
EÚ a vlastné zdroje banky. Zamestnanci EIB v súčas-
nosti spolupracujú s riadiacimi štruktúrami EFSI na 
zabezpečovaní financií pre projekty v rámci záruky 
z rozpočtu EÚ:

  riadiaci výbor EFSI zabezpečuje usmernenie, čo 
sa týka rizikového profilu portfólia a stratégie,

  investičný výbor EFSI hodnotí a schvaľuje po-
užitie záruky z rozpočtu EÚ pri konkrétnych 
operáciách.

EFSI

Investičný výbor EFSI



S bankou spolupracuje a ovplyvňuje ju veľa inštitúcií EÚ 
s cieľom zvýšiť jej zodpovednosť:

  Európsky parlament každoročne preskúma činnosť EIB.

  Európska komisia menuje člena Správnej rady EIB a podáva stanovisko ku každému projektu predložené-
mu správnej rade.

  Európsky ombudsman – na rozdiel od iných finančných inštitúcií sa sťažnosti občanov na nespráv-
ny administratívny postup nekončia mechanizmom EIB na vybavovanie sťažností. Možno ich postúpiť 
ombudsmanovi.

  Súdny dvor EÚ rozhoduje o každom spore medzi EIB a členskými štátmi EÚ a môže posudzovať zákonnosť 
rozhodnutí, ktoré prijímajú rozhodovacie orgány banky.

  Európsky dvor audítorov môže vykonať audit úverových operácií vykonávaných v rámci mandátu.

  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov monitoruje, ako EIB dodržiava pravidlá a predpisy týkajúce 
sa ochrany osobných údajov.

  Európsky úrad pre boj proti podvodom spolupracuje s EIB pri predchádzaní podvodom.

  Európska centrálna banka poskytuje nástroje likvidity do operácií Eurosystému, ku ktorým má prí-
stup aj EIB.
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Štruktúra riadenia EIB

 Akcionári  28 členských štátov EÚ

 Rada guvernérov  Ministri členských štátov

Správna rada

Predstavenstvo 

 Výbor audítorov  
Nezávislý

- Prezident
- 8 viceprezidentov

Nominovaná 
členskými štátmi
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Európska investičná banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

Skupinu EIB tvorí Európska investičná banka

a Európsky investičný fond.

Európsky investičný fond
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org
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