Výroční zpráva za rok 2006

Svazek I

Zpráva o činnosti

Výroční zpráva skupiny EIB za rok 2006 se skládá ze tří samostatných svazků:
➾ Z
 práva o činnosti shrnující činnost skupiny EIB během uplynulého roku a představující
perspektivy do budoucnosti;
➾ F inanční zpráva předkládající účetní závěrku skupiny EIB, EIB, Investiční facility
k dohodě z Cotonou, Svěřeneckého fondu FEMIP a EIF a dále příslušné vysvětlující
přílohy;
➾ S tatistická zpráva předkládající seznam projektů financovaných EIB a výpůjček EIB
v roce 2006 a dále seznam projektů EIF. Její součástí jsou také shrnující tabulky za
uplynulý rok a za posledních 5 let.
CD-ROM přiložený k této zprávě obsahuje informace ze všech tří svazků a dále elektronickou verzi těchto svazků v jednotlivých dostupných jazycích.
Výroční zpráva je k dispozici také na internetových stránkách banky www.eib.org/
report
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Skupina EIB: klíčové údaje
Evropská investiční banka
Činnost v roce 2006

(v milionech EUR)

Podepsané smlouvy
Evropská unie
Partnerské země

45 761
39 850
5 911

Schválené projekty
Evropská unie
Partnerské země

53 371
45 559
7 811

Vyplacené finanční prostředky
Ze zdrojů banky
Z rozpočtových zdrojů

36 802
36 535
267

Získané finanční prostředky (před swapy)
Měny Společenství
Ostatní měny

48 050(1)
26 535
21 515

Stav ke dni 31. 12. 2006
Nevyrovnané položky
Úvěry ze zdrojů banky
Poskytnuté záruky
Financování z rozpočtových zdrojů
Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé výpůjčky
Vlastní zdroje
Bilanční suma
Čistý zisk za účetní období
Upsaný základní kapitál
z toho je či má být splaceno

310 911
68
1 982
246 576
31 172
289 158
2 566
163 654
8 183

Evropský investiční fond
Činnost v roce 2006
Podepsané smlouvy
Rizikový kapitál (34 fondů)
Záruky (54 operací)
(1) Zdroje získané v rámci
celkového limitu pro výpůjčky
schváleného pro rok 2006,
včetně prostředků v objemu
2,9 mld. EUR „získaných
předběžně“ v roce 2005.
(2) Kromě toho existují fondy
fondů NEOTEC a Dahlia se
samostatnými nástroji, v nichž
se EIF angažuje částkou 50 mil.
EUR resp. 75 mil. EUR (zdroje
RCM [Mandát rizikového
kapitálu] a vlastní zdroje EIF).

2 728
688(2)
2 040

Stav ke dni 31. 12. 2006
Portfolio
Rizikový kapitál (244 fondů)
Záruky (188 operací)
Vlastní zdroje
Bilanční suma
Čistý zisk za účetní období
Upsaný základní kapitál
z toho splaceno

14 910
3 774(2)
11 136
694
771
49
2 000
400
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Skupina EIB: rozvaha ve
zkráceném rozsahu
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Annual Report 2006

Finanční zpráva
za rok 2006
Volume II

Financial Report

Ke dni 31. prosince 2006 (v tisících EUR)
European Investment Bank Group

AKTIVA
1.	Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank a
poštovní šekové účty ............................................................................................................
2.	Státní bezkupónové dluhopisy přijímané centrálními
bankami k refinancování ...............................................................................................
3.

Pohledávky za úvěrovými institucemi
a) splatné na požádání ..........................................................................................................
b) ostatní pohledávky .............................................................................................................
c) úvěry . .............................................................................................................................................................

31.12.2006
14 676

Pohledávky za klienty
a) úvěry ..............................................................................................................................................................
b) opravné položky ......................................................................................................................

2 701 696
165 224
14 598 326
115 846 949

2.

218 967

Závazky z dluhových cenných papírů
a) emitované dluhové cenné papíry ............................................................
b) ostatní .........................................................................................................................................................

251 742 473
1 090 202
252 832 675

3.

141 866 003
- 82 417
141 783 586

5.	Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry
s pevným výnosem
a) vydané veřejnoprávními emitenty .........................................................
b) vydané ostatními emitenty .................................................................................

1.	Závazky  vůči úvěrovým institucím
a) s dohodnutou splatností nebo výpovědními lhůtami...

31.12.2006

218 967

130 610 499
4.

PASIVA

Ostatní pasiva
a) různí věřitelé ....................................................................................................................................
b) jiné závazky .......................................................................................................................................
c) finanční deriváty se zápornou reálnou hodnotou .....

1 483 201
39 739
15 437 071
16 960 011

4.

Výnosy a výdaje příštích období

5.

Rezervy
a) důchodové pojištění zaměstnanců .......................................................

719 292
10 572 110

344 285
869 174
869 174

11 291 402
6.

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem .....

1 671 533

7.

Dlouhodobý nehmotný majetek ....................................................................

5 131

8.

Dlouhodobý hmotný majetek .............................................................................

219 884

9.

Ostatní aktiva
a) různí dlužníci . .................................................................................................................................
b) finanční deriváty s kladnou reálnou hodnotou ..............

293 211
14 315 907

6.

1 444 700

11. Náklady a příjmy příštích období ..................................................................

80 726

271 225 112

Základní kapitál
– upsaný ...........................................................................................................................................................
– nesplacený ............................................................................................................................................

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

7.

14 609 118
10.	Upsaný základní kapitál a rezervy na splatné
pohledávky ...............................................................................................................................................

PASIVA CELKEM

Konsolidované rezervy
a) rezervní fond ...................................................................................................................................
b) dodatečné rezervy ...............................................................................................................

18 876 716
8.

Prostředky na nástroj pro strukturované financování

1 250 000

9.

Prostředky na operace s rizikovým kapitálem

1 663 824

10. Fond obecných bankovních rizik po přidělení

0

11. Zisk za účetní období:
Před přidělením z fondu obecných bankovních rizik ...
Příděl z fondu obecných bankovních rizik za účetní
období .................................................................................................................................................................
Zisk k rozdělení
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

AKTIVA CELKEM

304 432 951

16 365 374
2 511 342

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

2 259 612
975 000
3 234 612
33 207 839

304 432 951
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Poselství prezidenta

V roce 2006, v předvečer 50. výročí svého vzniku,
založila EIB své aktivity na nové strategii, o níž rozhodla její rada guvernérů v předchozím roce. Tato
nová strategie se zaměřuje na tři oblasti: snaží se
posílit účinnost operací EIB; financování v rámci
Unie se soustřeďuje na šest evropských priorit;
a financování mimo Unii je v souladu s vnějšími
politikami Unie.
V roce 2006 poskytla Evropská investiční banka
úvěry v celkové výši 45,8 mld. EUR. Úvěry poskytnuté ve 25 členských státech EU dosáhly objemu
39,8 mld. EUR, což představuje 87 % úvěrových
aktivit banky. Evropský investiční fond - subjekt
skupiny EIB specializující se na rizikový kapitál a
poskytující záruky za úvěry MSP - investoval do
fondů rizikového kapitálu téměř 700 mil. EUR a
poskytl bankám a finančním institucím záruky
za úvěry MSP v celkové výši 2 mld. EUR. Na financování svých aktivit získala EIB na mezinárodních kapitálových trzích celkem 48 mld. EUR, a to
prostřednictvím více než 300 emisí dluhopisů ve
24 měnách.

prostředků je pro období let 2007-2013 podstatně
více: 308 mld. EUR. Část prostředků ze strukturálních fondů tak bude možné použít pro účely
finančního inženýrství na podporu MSP či mikropodniků (JEREMIE) nebo na sociální rozvoj měst
(JESSICA). Třetí iniciativa (JASPERS), financovaná
Komisí, skupinou EIB a EBRD, nabízí bezplatnou
technickou pomoc při identifikaci a realizaci projektů infrastruktury, jež jsou způsobilé pro financování ze strukturálních fondů.
EIB a Komise rovněž spojily síly, aby podpořily
inovace, výzkum a vývoj. Nové finanční nástroje
umožňují větší sdílení rizik a mobilizaci dodatečného veřejného či soukromého kapitálu. EIF současně přijme odpovědnost za zajištění lepšího
přístupu k finančním prostředkům, zejména pro
začínající MSP, na základě rámcového programu
Komise „Konkurenceschopnost a inovace“ na
období let 2007-2013.

Šest priorit v rámci Unie
Posílení účinnosti
Větší účinnosti operací EIB lze nejlépe dosáhnout
prohlubováním spolupráce s dalšími veřejnými či
soukromými institucemi, která umožní využití sy
nergií plynoucích ze spojení odborných znalostí a
zkušeností a z kombinace grantového financování
s úvěrovým financováním. Přirozeným partnerem EIB je v tomto ohledu Evropská komise, která
je specializovaným poskytovatelem grantového
financování. V roce 2006 se s pomocí EIB spustily
tři nové společné iniciativy, jež umožní širší využití
prostředků ze strukturálních fondů Komise; těchto

V rámci Evropské unie se skupina EIB snaží selektivním výběrem projektů účinně přispívat k dosažení
cílů Unie a mobilizovat pro tyto projekty prostředky z dalších zdrojů. Tento cíl, stanovený radou
guvernérů, kdy přednost má kvalita projektů
před jejich kvantitou, vysvětluje nepatrný pokles
objemu úvěrů v roce 2006 (39,8 mld. EUR oproti
42 mld. EUR v roce 2005). Podle odhadů skupiny
EIB podporovaly její úvěry v roce 2006 investice
v celkové výši zhruba 120 mld. EUR, z toho dvě třetiny v nejméně rozvinutých oblastech Unie. Skupina EIB se díky stabilnějšímu objemu úvěrových
operací a mírnému zvýšení počtu zaměstnanců
zaměřuje na vytváření přidané hodnoty tím, že
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se soustřeďuje na komplexnější projekty a inovativnější finanční produkty. Přitom se angažuje pro
podporu investic ve všech 27 členských státech,
i když v relativním vyjádření budou mít prioritu
investice v nových členských státech.
Šest priorit EU, na něž se soustředily úvěrové
operace EIB v rámci Unie v roce 2006, jsou: hospodářská a sociální soudržnost; podpora inovací;
dopravní TEN (transevropské sítě); udržitelnost
životního prostředí; podpora MSP; a udržitelné,
konkurenceschopné a bezpečné dodávky energie.
Každá priorita je samostatně a obšírněji popsána
v první části této zprávy o činnosti, přičemž úplný
seznam úvěrů EIB je k dispozici v samostatně zveřejněné statistické zprávě.

Podpora vnějších politik Evropské unie
Mimo Evropskou unii spočívá přínos EIB v tom,
že plní finanční aspekty politiky spolupráce a
pomoci Unie vůči jejím partnerským zemím. Tyto
země spadají do tří širokých kategorií: kandidátské a potenciální kandidátské země; země sousedící s EU na jihu a na východě; a partnerské země
v Africe, Karibiku, Tichomoří, Asii a Latinské Americe. V každé z těchto zemí hraje EIB určitou úlohu,
jak uvádějí příslušné kapitoly této zprávy o činnosti.
V prosinci roku 2006 potvrdila Evropská rada
význam, jejž přikládá aktivitám EIB mimo EU, a
udělila bance nové mandáty pro poskytování
úvěrů třetím zemím na období let 2007-2013
v celkovém objemu 27,8 mld. EUR, což ve srovnání s předchozími mandáty znamená nárůst o
více než jednu třetinu. Hlavním cílem těchto man-

dátů je připravit přistoupení budoucích členských
států a podpořit evropskou politiku sousedství.
Nové mandáty pro země AKT vstoupí v platnost
v roce 2008.

Řádná správa a řízení
Nové iniciativy a nové finanční produkty v Evropské unii a nové mandáty mimo EU - to vše prokazuje, že po 49 letech aktivit zůstává EIB moderní
a dynamickou finanční institucí. Také z hlediska
své správy a svého řízení dodržuje banka osvědčenou mezinárodní praxi. V posledních letech
byla přijata řada opatření ke zlepšení jednotlivých
kontrolních mechanismů, jakož i ke zvýšení transparentnosti a rozvinutí vztahů s občanskou společností. Odpovědnost banky je neustále ve středu
pozornosti a zejména v této oblasti dojde k dalším zlepšením. Druhá část této zprávy o činnosti
se zabývá otázkami správy a řízení banky, stejně
tak jako zpráva o odpovědnosti banky, kterou by
si měl přečíst každý, kdo se zajímá o tento aspekt
aktivit banky.

Philippe Maystadt
Prezident skupiny Evropské investiční banky
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Operační plán banky na období
let 2007-2009
Základem obchodního plánu Evropské investiční banky je nový strategický směr vytyčený
v roce 2005. Podle této nové strategie je banka připravena podporovat projekty s potenciální vysokou přidanou hodnotou i v případě značných rizik. Podrobný obchodní plán je
obsažen ve veřejně přístupném dokumentu, operačním plánu banky, který se týká období
let 2007-2009. Evropská unie si stanovila šest priorit: hospodářská a sociální soudržnost
v rozšířené Unii; podpora inovací; rozvoj transevropských a přístupových sítí; udržitelnost životního prostředí; podpora malých a středních podniků; a udržitelná, konkurenceschopná a bezpečná energie.

Spojení zdrojů a odborných znalostí EU a
EIB
Priority pro poskytování úvěrů v Evropě se upravily, aby odrážely směry vývoje politiky Evropské
unie popsané ve finančním výhledu pro období
let 2007-2013, související nové mechanismy spolufinancování - tj. využívání prostředků z rozpočtu
EU v kombinaci s úvěry EIB - jakož i nové iniciativy,
do nichž jsou zapojeny banka, Komise a členské
státy. V roce 2006 byla přijata řada nových operačních iniciativ, které v následujících letech značně
ovlivní aktivity banky jako věřitele, poskytovatele
poradenských služeb a správce finančních prostředků a programů EU.
V roce 2006 byly spuštěny tři iniciativy, které
všechny začínají písmenem J: JASPERS, JEREMIE a
JESSICA. Každá z nich vlastním způsobem využívá
synergií, jež jsou výsledkem spojení odborných
znalostí a kombinace grantového financování
s úvěrovým financováním, a pomáhá dále zlepšovat kvalitu a účinnost nabídky předkládané EIB
jejím klientům.
➾ JASPERS (Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech) je program
technické pomoci zaměřující se zejména na
identifikaci a přípravu velkých projektů, jež
by mohly být financované ze strukturálních
fondů. Silný tým, který je řízen ze sídla banky
v Lucemburku, avšak působí v jednotlivých
regionech přímo v terénu, a odborníci v regio-

nálních centrech ve Varšavě, Vídni a Bukurešti
pomohou všem dvanácti nejnovějším členským státům připravit kvalitní projekty a zajistit
tak maximální využití značných grantů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jež jsou
k dispozici pro období let 2007-2013. Personál
vyslaný EIB a EBRD bude společně s odborníky
najatými Evropskou komisí poskytovat poradenství, zajišťovat koordinaci, vypracovávat a
přezkoumávat struktury projektů, odstraňovat
nedostatky, zaplňovat mezery a identifikovat
problémy. Z hlediska přípravy projektů se již
rozběhly práce na akcích představujících investice v objemu více než 25 mld. EUR.
➾ JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky a malé a střední podniky) je společná
iniciativa skupiny EIB a Evropské komise, jejímž
cílem je zlepšit přístup malých podniků, včetně
začínajících podniků a mikropodniků, k finančním prostředkům. Iniciativa JEREMIE umožňuje
členským státům a regionům použít část jejich
přídělů ze strukturálních fondů pro získání souboru finančních nástrojů výslovně vytvořených
na podporu mikropodniků a malých podniků.
Tyto zdroje bude řídit Evropský investiční fond,
jehož aktivity v této oblasti doplní a posílí banka
a další věřitelé, a budou k dispozici institucím
působícím v oblasti rizikového kapitálu, financování MSP a mikrofinancování.
➾ J ESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) je politická
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Operační plán banky na období let 2007-2009

iniciativa Evropské komise, kterou podporuje
EIB a do níž je zapojena Rozvojová banka
Rady Evropy. JESSICA využívá mechanismů
finančního inženýrství na podporu investic
do udržitelné obnovy měst v rámci regionální
politiky EU. Členské státy mohou použít část
svých přídělů ze strukturálních fondů na investice do fondů rozvoje měst, které se zaměří
na městské programy vytvářející příjmy.
V této oblasti by mohla hrát významnou úlohu
banka, jelikož může tyto programy spolufinancovat, nebo ji mohou orgány členských států
přímo pověřit, aby pro fondy JESSICA působila
jako správce holdingového fondu.

Sdílení rizik podporuje novou strategii
banky
Dva nové finanční nástroje kombinují rozpočtové
prostředky EU s finančními úvěry EIB. Nástroj financování se sdílením rizik, který se zaměřuje zejména
na investice soukromého sektoru do výzkumu,
vývoje a inovací, spojí rozpočtové prostředky EU a
rezervy EIB pro vytvoření rezerv na krytí rizik spojených s úvěry poskytnutými na projekty a investorům, kteří nedosahují investičního stupně, avšak
stimulují technologické investice rozhodující pro
evropské hospodářství. Stejně tak nástroj pro
záruky za úvěry na projekty dopravních TEN (Loan
Guarantee Instrument for TEN - Transport Projects)
použije rozpočtové prostředky EU a rezervy EIB
pro záruky na krytí příjmových rizik během omezené doby po dokončení transevropských sítí pro
případ, že by provoz narůstal pomalu. Tyto nové
nástroje EU a EIB doplňují další nové produkty
vyvinuté ve spolupráci s komerčními bankami.

Vysokou prioritou se stává energetika
Energetika se stala jedním z hlavních bodů politiky Evropské unie a dostala se do popředí zájmu
banky, která energetiku zahrnula jako jeden ze
svých prioritních cílů do operačního plánu banky
na období let 2007-2009. Úvěry EIB v odvětví
energetiky nejsou novým jevem, avšak povýšení
tohoto odvětví na prioritu znamená vyčlenění
vyššího počtu odpovědných pracovníků a většího
objemu finančních prostředků.
Nový prioritní cíl nese označení„udržitelná, konkurenceschopná a bezpečná energie“, přičemž všem
těmto třem složkám se přikládá stejná důležitost.
V souladu se směry politiky EU směřují úvěry EIB
do pěti oblastí: obnovitelná energie; energetická
účinnost; výzkum, vývoj a inovace v energetice;
bezpečnost a diverzifikace vnitřních dodávek
energie (včetně transevropských energetických
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sítí); a vnějších dodávek energie (včetně dálkových potrubí a terminálů LNG (zkapalněný zemní
plyn)).

Vyplacené finanční prostředky, podepsané
smlouvy a schválené projekty (2002-2006)
(v miliardách)

Operační plán banky na období let 2007-2009
dále stanovil kvantifikované cíle: podpisy úvěrových smluv v objemu 4 mld. EUR ročně pro
všech pět oblastí v rámci Evropské unie i mimo ni.
Dílčím cílem je poskytnout úvěry v objemu 600800 mil. EUR ročně na projekty obnovitelné energie, kdy 50 % těchto úvěrů bude podporovat
výrobu elektrické energie pomocí technologií
obnovitelných zdrojů.

60
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2002

Priority mimo EU
Mimo Evropskou unii bude EIB v následujících
letech vyvíjet činnost na základě řady nových
mandátů. Objem dostupných prostředků se zvýšil. Na základě těchto nových mandátů může EIB
v období let 2007-2013 poskytnout úvěry v objemu do 27,8 mld. EUR, oproti částce 20,7 mld. EUR,
která byla k dispozici v rámci mandátů pro období
let 2000-2006.
Pro předvstupní země se předpokládají úvěry v objemu do 8,7 mld. EUR. Mezi tyto země se řadí země,
které zahájily přístupová jednání, a kandidátské
země - Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská
republika Makedonie - jakož i potenciální kandidátské země - Albánie, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Srbsko a Kosovo. Předchozí mandát
pro předvstupní země činil 10,2 mld. EUR, avšak
zahrnoval i úvěry pro dvanáct nových členských
států, které již vstoupily do EU.
Na základě evropské politiky sousedství poskytuje
EIB úvěry zemím sousedícím s Evropou na jihu a
na východě. Mimořádnou pozornost, kterou EU
věnuje svým sousedním zemím, podtrhuje skutečnost, že v období let 2007-2013 bude pro ně
k dispozici částka 12,4 mld. EUR, což je dosud největší mandát mimo Unii. Tento mandát dovolí EIB

2003

2004

2005

2006

Vyplacené finanční prostředky
Podepsané smlouvy
Schválené projekty

splnit velká očekávání v partnerských zemích Středomoří (8,7 mld. EUR oproti 4,6 mld. EUR v období
let 2000-2006, bez zahrnutí úvěrů poskytnutých
Turecku) a současně zahájit operace na východě
(Rusko, Ukrajina, Moldavsko, jakož i Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie).
V Asii a Latinské Americe poskytne EIB v období
let 2007-2013 úvěry v objemu do 3,8 mld. EUR.
Pro Jihoafrickou republiku je k dispozici částka
900 mil. EUR, oproti 825 mil. EUR na základě předchozího mandátu. Na africké, karibské a tichomořské země se vztahuje dohoda o partnerství
z Cotonou uzavřená v roce 2000 na období 20 let.
Objem úvěrů EIB se stanovuje na základě jednotlivých finančních protokolů. Podle současného
protokolu je k dispozici částka 2 mld. EUR z Investiční facility, revolvingového fondu financovaného
z příspěvků členských států prostřednictvím
Evropského rozvojového fondu, a dále částka
1,7 mld. EUR, kterou banka poskytuje ze svých
vlastních zdrojů. V roce 2008 se Investiční facilita
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doplní o dalších 1,1 mld. EUR a na úvěry budou
k dispozici 2 mld. EUR z vlastních zdrojů. K této
částce je třeba připočíst 400 mil. EUR na úrokové
subvence a technickou pomoc1.

Udržitelnost a řádná správa
Ve všech aktivitách banky bude nadále hlavním
požadavkem v rámci Evropské unie i mimo ni
udržitelný rozvoj. S udržitelným rozvojem se zpravidla spojují tři cíle: ochrana životního prostředí;
sociální spravedlnost a soudržnost; a hospodářská

prosperita. Tyto tři cíle potvrdila Evropská rada
v červnu roku 2006 přijetím obnovené strategie EU
pro udržitelný rozvoj. Vzhledem k těmto skutečnostem zdokonaluje EIB své metody identifikace,
hodnocení a sledování projektů s cílem zajistit,
že se při hodnocení přidané hodnoty projektu
bude otázce udržitelnosti věnovat dostatečná
a řádná pozornost. Banka bude nadále budovat
své kapacity v oblasti udržitelného rozvoje a průběžně informovat všechny zúčastněné strany a
širokou veřejnost. V této souvislosti je vhodné
poznamenat, že EIB přezkoumává své prohlášení
o udržitelném rozvoji, které zveřejnila na svých
internetových stránkách.

1

Podrobné informace o aktivitách EIB
na základě mandátu v zemích mimo
EU jsou obsaženy v příslušných kapitolách této zprávy o činnosti.

Správní rada
EIB schvaluje
každý rok operační
plán banky na
následující tři roky
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Vyvážený rozvoj v celé
Evropské unii
Evropská investiční banka byla vždy bankou pro regiony, tj. pro podporované oblasti, které
jsou rovněž příjemci grantové pomoci ze strukturálních fondů. V roce 2006 směřovaly více
než dvě třetiny úvěrů EIB do nejchudších oblastí Evropské unie2. Od roku 2004 se v důsledku
přistoupení 12 nových členských států počet a podíl evropských občanů, kteří žijí v chudších částech EU, podstatně zvýšil. Tyto části Evropy tvoří rovněž těžiště politiky soudržnosti
EU, která má být prováděna během programového období 2007-2013.
V roce 2006 směřovaly do regionů EU-25 úvěry v celkové částce více než 26,7 mld. EUR,
což představuje 67 % celkového objemu úvěrů. Připočte-li se k tomu částka 739 mil. EUR,
která směřovala na projekty v Bulharsku a Rumunsku, celkový objem úvěrů v regionech
EU-27 činil 27,5 mld. EUR.

Společné cíle a odvětví
Hlavními odvětvími v nejchudších regionech, do
nichž směřovaly úvěry banky v roce 2006, byly
doprava a telekomunikace (43 %), energetika
(14 %) a voda, asanace vod a odpady (18 %).
V odvětví dopravy poskytla EIB úvěr ve výši
320 mil. EUR na výstavbu úseků dálnice M3/
M35. Tato dálnice je součástí transevropské
sítě a spojuje maďarské hlavní město Budapešť
s méně rozvinutými východními regiony Maďarska.
Dokončení dálnice je pro rozvoj východních částí
Maďarska a jejich integraci do Evropské unie velmi
důležité. Tato investice rovněž zvýší bezpečnost
silničního provozu v Maďarsku, který od vstupu
této země do EU vzrostl.
Pokud jde o průmysl a odvětví služeb, EIB poskytla
úvěr 25 mil. EUR estonské bance Hansapank na
financování investic středních podniků - které mají
maximálně 3 000 zaměstnanců - v celém Pobaltí.
Hansapank použije finanční prostředky od EIB
v Estonsku a prostřednictvím svých dceřiných
společností i v Lotyšsku a Litvě. Cílem EIB je zlepšit přístup podniků ke střednědobým a dlouhodobým zdrojům financování. V Pobaltí zůstávají
bankovní úvěry významným zdrojem financování
společností, jelikož nové kapitálové vklady nebo
emise dluhopisů nejsou často možné.

2

 egiony, jejichž HDP na obyvatele je
R
nižší než 75 % průměru EU, a regiony
se strukturálními obtížemi.

Ve Skotské vysočině poskytla EIB úvěr ve výši
60 mil. GBP na investice do výstavby a údržby škol.
Projekt Školské správy pro oblast Skotské vysočiny
(Highland Council Education Service) je projektem
v rámci partnerství mezi veřejným a soukromým
sektorem (PPP) a týká se deseti škol: tři střední školy,
Regionální rozvoj v EU
Individuální úvěry v roce 2006: 20,2 mld. EUR
(v milionech)
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Regionální rozvoj v EU
Rozložení úvěrů podle odvětví (2006)
(v milionech)

Částka

Celkem
v%

Komunikace a telekomunikace

8 760

44

Energetika

2 857

14

Zdravotnictví, vzdělávání

2 436

12

Voda, asanace vod, odpady

2 115

10

Rozvoj měst

1 446

7

Průmysl

1 438

7

Ostatní služby

1 169

6

20 220

100

Individuální úvěry celkem
Úvěrové linky3
3

6 500

Dříve označované jako „globální úvěry“.

pět nových základních škol (včetně jedné školy,
v níž se vyučuje v gaelštině), jedna sdružená základní
a střední škola a nová škola pro děti se zvláštními
vzdělávacími potřebami. Projekt posílí vzdělávací
prostředí dále tím, že poskytne širší veřejnosti možnosti celoživotního učení. Časem významně přispěje k hospodářskému růstu a rozvoji regionu.
Řada projektů v regionech podporuje i další prioritní cíle. V roce 2006 směřovalo do podporovaných oblastí 59 % objemu přímých úvěrů na
podporu lisabonské agendy, jakož i 65 % objemu
úvěrů na zlepšení přírodního a městského prostředí a 73 % objemu úvěrů na TEN a významné
evropské sítě, včetně energetických sítí.

Bulharsko a Rumunsko
Bulharsko a Rumunsko vstoupily do EU dne
1. ledna 2007. EIB financuje projekty v obou
těchto zemích od roku 1990 a na konci roku 2006
dosáhly úvěry poskytnuté Bulharsku celkového
objemu 1,3 mld. EUR a Rumunsku 4,9 mld. EUR.
Úvěry EIB pokrývající všechna klíčová hospodářská odvětví těchto zemí podporovaly investice
nutné pro splnění přístupových kritérií a, obecněji, pro usnadnění budoucí integrace do EU.

V současné době, kdy jsou Bulharsko a Rumunsko členskými státy EU, mohou plně využívat
možností financování nabízených bankou. Očekávanou úroveň aktivit banky v těchto nových
členských státech naznačují rámce podpory
dohodnuté mezi EIB a dotyčnými zeměmi v roce
2006. Ačkoli se finanční prostředky budou poskytovat na základě konkrétních návrhů projektů,
z dohod vyplývá, že úvěry EIB na investiční programy těchto zemí mohou v období let 20072013 dosáhnout objemu 500-700 mil. EUR ročně
v Bulharsku a 1 mld. EUR ročně v Rumunsku. Spolupráce mezi dotyčnými zeměmi a EIB se zaměří
na spolufinancování v kombinaci s finančními
prostředky ze strukturálních fondů EU, na iniciativy začínající písmenem J (JASPERS, JEREMIE
a JESSICA), a na poskytování pomoci vládám a
soukromým partnerům se strukturováním a realizací projektů PPP.

Úvěry na strukturální programy
Od roku 2001 podepsala banka řadu rámcových
úvěrů na podporu operačních programů členských států na období let 2000-2006, při jejichž
financování se využívaly prostředky ze strukturálních fondů. Prostřednictvím rámcových úvěrů se
financují operace zahrnující více projektů, které
zpravidla realizuje veřejný sektor a jsou součástí
investičního programu; často se jedná o projekty
infrastruktury. Cílem tohoto tzv. „strukturálního
úvěrování“ je podpořit iniciativy strukturálních
fondů. Programy strukturálního úvěrování, které
se zpočátku využívaly v nejchudších regionech
Španělska a Itálie, se v současné době využívají i
v Německu, České republice, na Kypru, v Maďarsku, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku a schválené operace dosáhly objemu více
než 3,5 mld. EUR.
Díky iniciativám JASPERS, JEREMIE a JESSICA se
spolupráce mezi bankou a strukturálními fondy
dále významně prohloubí.
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JASPERS:
technická pomoc při přípravě
projektů
V roce 2006 spojila Evropská komise síly
s EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a přijala iniciativu JASPERS (Společná
pomoc na podporu projektů v evropských
regionech), jejímž cílem je zlepšit přípravu
projektů navržených pro grantové financování ze strukturálních fondů EU a pomoci
členským státům využívat granty poskytované Unií rychleji a účinněji. Pro regiony budou v období let 2007-2013 k dispozici granty
v celkovém objemu 308 mld. EUR.

EIB na setkání
s regiony v Bruselu

V rámci iniciativy JASPERS se pomoc poskytuje příjemcům zdarma. Lze jí využít pro přípravu
kvalitních projektů ve všech členských státech EU spadajících do cíle „konvergence“, přednost
však mají velké projekty a projekty ve dvanácti nejnovějších členských státech. Pomoc při přípravě projektů lze poskytnout, jde-li o projekty infrastruktury, jejichž cílem je modernizace
dopravních sítí, o projekty na ochranu životního prostředí a o investice do zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů. JASPERS rovněž podporuje zlepšování systémů intermodální dopravy a městské dopravy.
Iniciativu JASPERS provádí tým složený z přibližně 20 odborníků EIB a EBRD a z dalších podpůrných pracovníků těchto institucí. Očekává se, že se do léta roku 2007 rozšíří o dalších
32 nových inženýrů a ekonomů najatých s finanční podporou Komise. Vyvíjí činnost v sídle
EIB v Lucemburku a ve třech regionálních kancelářích ve Varšavě, Vídni a Bukurešti. Na konci
roku 2006 byl zapojen do více než 100 investičních projektů a programů, jejichž investiční
náklady činily celkem 25 mld. EUR.

Větší zaměření
V programovém období strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti 2007-2013 se sledují tři cíle:
➾ Konvergence: stimulovat růst pro dosažení konvergence nejchudších regionů Unie.

➾ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: mimo konvergenční regiony urychlit
hospodářské změny zvyšováním konkurenceschopnosti a podporováním vytváření většího
počtu a lepších pracovních míst.
➾ Evropská územní spolupráce: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce pro další
rozvoj integrace EU.

Skupina EIB
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V této obnovené politice soudržnosti získává„konvergence“ nejsilnější podporu ze strukturálních
fondů a z Fondu soudržnosti, zatímco cíl „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
vychází především z lisabonské agendy.
Vzhledem k tomuto novému rámci EU nahradí
banka v roce 2007 svůj tradiční cíl „hospodářská a
sociální soudržnost“ (dříve označovaný jako „regionální rozvoj“) cílem„konvergence“. Mimo konvergenční regiony zůstávají prozatím politickými cíli
EU, podporovanými EIB, tyto cíle: podpora inovací; ochrana životního prostředí; transevropské

sítě; udržitelná, konkurenceschopná a bezpečná
energie; a podpora MSP.
Úvěry poskytované EIB pro účely konvergence
budou směřovat do určených konvergenčních
regionů, jakož i do regionů postupně vyřazovaných z financování a do regionů zařazovaných
do financování, celkem do 113 regionů v EU-27,
v nichž žije 190 milionů obyvatel. Cíl „konvergence“, na jehož dosažení by se mělo v budoucích letech vynaložit 40 % celkového ročního
objemu úvěrů, zůstane pro banku jedním z hlavních cílů.
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Podpora inovací
Přijetím lisabonské agendy v roce 2000 si Evropská unie stanovila strategický cíl vytvořit
konkurenceschopné a inovativní evropské hospodářství, které bude založené na znalostech, bude schopné udržitelného růstu, vytvoří více pracovních míst a lepší pracovní místa
a zajistí větší sociální soudržnost. Skupina EIB přišla s iniciativou Inovace 2010 – úvěrovým
nástrojem pro financování investic na podporu lisabonské agendy – v roce 2000.

Od té doby poskytla EIB v rámci této iniciativy
úvěry v objemu 45,7 mld. EUR. V roce 2006 dosáhly
úvěry na inovace v EU objemu 10,4 mld. EUR, tj.
stejného objemu jako v předchozím roce, a bude
tak pravděpodobně překonán cíl banky stanovený
pro toto desetiletí: podepsané úvěry v objemu
50 mld. EUR.

➾ Vzdělávání a odborná příprava - podporování
vysokoškolského studia zlepšováním přístupu
ke studiu, jakož i celoživotního učení, integrace výzkumu do projektů terciárního vzdělávání, modernizace související počítačové
infrastruktury, digitální gramotnost a e-učení
(e-learning).

Od roku 2000 se přibližně 70 % podporovaných
investic soustřeďuje v nejchudších oblastech EU.
V roce 2006 byly na projekty v oblasti inovací realizované v nejchudších regionech poskytnuty úvěry
ve výši 5,6 mld. EUR, tj. 59 % objemu úvěrů EIB na
inovace (2005: 8,8 mld. EUR, 84 %). Financování inovací v podporovaných oblastech pomáhá vyrovnat
tendenci ke koncentrování těchto investic v nejbohatších regionech, jelikož přenáší znalosti do zaostávajících regionů. EIB tak kombinuje lisabonskou
agendu s další ze svých politických priorit: se sociální soudržností a konvergencí.

➾ Šíření technologií a vývoj informačních a komunikačních technologií – zejména zavádění
pevných a mobilních širokopásmových sítí
a technologií přístupu, vytváření sítí v řadě
odvětví (zdravotnictví, doprava) a rozvíjení platforem elektronického obchodování.
Při plnění lisabonské strategie hraje úlohu i dceřiná společnost EIB, Evropský investiční fond, a to
investicemi do fondů rizikového kapitálu, které
poskytují zdroje kapitálu malým a středním podnikům. V roce 2006 podepsal fond dohody týkající se poskytnutí rizikového kapitálu v objemu
688 mil. EUR a na konci roku jeho celková angažovanost v 244 fondech činila 3,8 mld. EUR.

Tři zřetelné oblasti
Iniciativa Inovace 2010, která připravuje půdu pro
technologickou modernizaci a přizpůsobování lidského kapitálu evropskému hospodářství v souladu
s lisabonskou agendou, se zaměřuje na tyto tři oblasti
investic:
➾ Výzkum, vývoj a inovace - investice soukromého a veřejného sektoru do výzkumu, zřizování středisek excelence a akademických
výzkumných středisek, jakož i investice v pozdějších stadiích (produkty a postupy) v soukromém sektoru.

Výzkum, vývoj a inovace
V posledních letech je oblast výzkumu, vývoje
a inovací (RDI) nejvýznamnější oblastí činnosti
banky. V roce 2006 dosáhly úvěry na RDI objemu
6,7 mld. EUR, z toho polovinu představovaly
investice v Německu. Částka přibližně 1,9 mld.
EUR směřovala do německého automobilového
průmyslu. Projekty v této oblasti jsou pro banku
velmi zajímavé, neboť pomáhají rozvíjet špičkové
technologie v EU a zároveň často podporují i další
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cíle politiky EU, například energetickou účinnost
a snižování emisí CO2.
EIB financuje RDI v soukromém i veřejném sektoru. Například Polsku poskytla EIB prostřednictvím Ministerstva financí úvěr ve výši 500 mil. EUR
na financování části rozpočtových výdajů roku
2006 v těchto oblastech: kapitálové investice do
vědecké a technické infrastruktury a vybavení,
stálé mzdové náklady vědců, kteří jsou zaměstnanci Polské akademie věd a státních vysokých
škol zaměřených na výzkum, akreditovaných
státních vysokých škol, vysokých technických
škol a rovnocenných institucí, a výzkumné granty
pro vědce. Na rozdíl od obecného schématu
v EU-25 je polská vláda stále hlavním investorem
do výzkumu a vývoje v zemi, jelikož v posledních letech se výdaje podnikatelského sektoru na
výzkum a vývoj v poměru k celkovým výdajům na
výzkum a vývoj snížily. Zahraniční firmy umístily
své výrobní závody v Polsku, avšak jejich výzkum a
vývoj se většinou nadále soustřeďují u mateřských
společností v zahraničí. Tento úvěr EIB má napomoci Polsku zvrátit negativní trend ve výdajích na
výzkum a vývoj tím, že stabilizuje a postupně zvýší
veřejné investice do výzkumu a vývoje ve snaze
zlepšit obecnou vědeckou infrastrukturu a posílit
tak investice soukromého sektoru.

Ve Španělsku banka financovala rozšíření vědeckého parku Parc Cientific de Barcelona (PCB), který
se nachází v areálu barcelonské univerzity. Cílem
projektu je zajištění dodatečného zařízení vhodného pro společnosti působící v oblasti biomedicíny a pro výzkumné ústavy specializující se na
biologické vědy. Park nabízí širokou škálu technologických zařízení a působí v něm týmy výzkumníků z veřejného i soukromého sektoru.
Rovněž vysoké školy v Mohuči, Kaiserslauternu,
Tübingenu a Freiburgu, které patří mezi německé
špičkové vysoké školy zaměřené na výzkum, přijaly úvěry na investice v objemu téměř 900 mil.
EUR, zejména na investice do základního výzkumu
a moderního výzkumného zařízení.

Vzdělávání a odborná příprava
EIB poskytla více než 1,9 mld. EUR na celou řadu
investic do lidského kapitálu, počínaje investicemi
do výstavby či rekonstrukce školních a univerzitních
budov a konče investicemi do programů odborné
přípravy. Banka například financovala modernizaci
zařízení pro výuku na benátské univerzitě, které
poskytla úvěr ve výši 25 mil. EUR. Benátská univerzita se vyznačuje vysokou úrovní některých huma-
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Podepsané smlouvy: iniciativa Inovace 2010
(2000-2006)

Úvěry EIB v rámci i2i
2000-2006

(v milionech)
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nitních oborů. Katedry ekonomiky, cizích jazyků,
literatury a filozofie se považují za nejlepší v celé
Itálii. Projekt rovněž mimo jiné přispěje k zachování
Benátek, které jsou součástí světového kulturního
dědictví, jelikož počítá s renovací a obnovou četných historických budov a částí města.
EIB financovala základní výzkum na německých
vysokých školách. V Německu EIB dále poskytla
společnosti KfW, formou úvěrové linky, 200 mil.
EUR na financování mikroúvěrové složky programu německé vlády určeného pro kvalifikované
pracovníky a zaměřeného na odborné vzdělávání
a získávání podnikatelských dovedností, do jehož
realizace je společnost KfW zapojena. Cílem je
vytvoření znalostí a dovedností, zejména v oblasti
řízení, účetnictví a práva, jakož i vyšších odborných dovedností, které účastníkům programu
umožní buď založit vlastní podniky jako podnikatelé nebo získat odpovědnější pracovní místa
v odvětví, v němž působí. Program je součástí
německého vzdělávacího systému podporujícího
osoby účastnící se neakademického celoživotního učení. Význam programu tkví v tom, že jeho
absolventy jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci se
specializacemi pokrývajícími celý výrobní řetězec
a řetězec služeb, což umožňuje flexibilitu pracovníků a postupné a kumulativní inovace.
V oblasti lidského kapitálu hraje samozřejmě
významnou úlohu i zdravotnictví, které se často
dává do souvislosti se vzděláváním a odbornou
přípravou. Proto EIB financovala i modernizaci a
obnovu nemocnic, např. nemocnic v Arrasu (Pas-deCalais), Marseille a Nice ve Francii, rotterdamskou
fakultní nemocnici v Nizozemsku a Royal London
Hospital a Barts Hospital ve Spojeném království.

nezbytné pro šíření inovací a sdílení údajů. Důležitou složkou je zavádění širokopásmových přístupových sítí. Banka poskytla úvěr ve výši 160 mil. EUR
společnosti Telecom Italia na investice do širokopásmové sítě ve Francii. Projekt je součástí strategie
předkladatele projektu spočívající ve vypracování
konkurenčních projektů na vybraných nových
trzích v Německu, Nizozemsku a ve Francii.
V Praze banka financovala nové středisko služeb
informatiky společnosti Deutsche Post, v němž se
integrují operace společnosti v oblasti balíkových,
expresních a poštovních služeb, jakož i v oblasti
logistiky. Nové středisko zavádí společnou informační platformu skupiny Deutsche Post World
Net. Služby společnosti se ve značné míře opírají
o konkurenční výhodu, kterou poskytují efektivní
technologie zpracování, a díky zavedení špičkových technologií se dosahuje vyšší efektivnosti.

Banka poskytuje úvěry na informační a komunikační
technologie i v audiovizuální oblasti. Cílem podpory
EIB je posílit mezinárodní konkurenceschopnost
tohoto odvětví. Úvěry pro audiovizuální odvětví
mají zpravidla formu úvěrů se sdílením rizik, které
se sjednávají se specializovanými finančními institucemi. V roce 2006 poskytla EIB úvěr 75 mil. EUR
společnosti BBC Worldwide na investice do nového
audiovizuálního obsahu BBC v období let 20062008. Nové produkce budou zahrnovat zejména
dokumentární, přírodopisné a zábavné programy.

Úvěrové produkty se sdílením rizik

Sítě informačních a komunikačních
technologií

Sektor inovací má svá specifika, jelikož se při hledání nových cest často pohybuje na hranici dosavadního poznání. Proto nelze investice často
financovat standardními úvěry a je třeba použít
finančních produktů se sdílením rizik.

Investice do těchto sítí stimulovaly úvěry EIB v celkovém objemu více než 1,3 mld. EUR. Tyto sítě jsou

EIB si byla této skutečnosti vědoma a vytvořila
nástroj pro strukturované financování (SFF) na
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Podpora inovací

Kvantifikované výsledky
(v miliardách)

2006

2005

2000-2006

Výzkum, vývoj a inovace

6,7

6,2

23,0

Vzdělávání/odborná příprava

1,9

2,3

11,1

Informační a komunikační sítě

1,3

1,9

9,9

10,4

10,7

44,84

Iniciativa i2i v EU celkem
4

Včetně 300 mil. EUR pro laboratoře CERN ve Švýcarsku.

podporu prioritních projektů a předkladatelů
projektů, kteří nedosahují investičního stupně, a
to vytvářením rezervy na související vyšší úvěrová
rizika z části přebytku vytvořeného bankou. Tento
nástroj se nesoustřeďuje výlučně na inovace, lze jej
využít i v dalších odvětvích. V roce 2006 schválila
rada guvernérů zvýšení rezervy ze 750 mil. EUR na
1,25 mld. EUR a dále rozhodla o celkové maximální
výši budoucích kapitálových přídělů do SFF, která
činí 3,75 mld. EUR.
Část SFF se převede do nového nástroje pro sdílení
rizik - nástroje financování se sdílením rizik (RSFF)
- který posílila účast Evropské komise. Komise
vkládá část finančních prostředků, jež jsou k dispozici na základě 7. rámcového programu pro
výzkum, na krytí úvěrových rizik. Od roku 2007
umožní RSFF soukromým společnostem a veřejným subjektům lepší přístup k dluhovému financování tím, že jim nabídne další finanční produkty,
např. podmíněné či podřízené úvěry, mezaninové
financování, deriváty a nepřímé a ekvitní nástroje.
Financování se sdílením rizik je náročné z hlediska
pracovní síly, vytváří však přidanou hodnotu a je
ideální pro plnění lisabonské agendy.
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Udržitelnost životního prostředí
Aktivity EIB v oblasti udržitelnosti životního prostředí pokrývají veškeré environmentální
otázky, včetně změny klimatu, ochrany přírody a ochrany volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin, zdraví, přírodních zdrojů a nakládání s odpady, jakož i zlepšování kvality
života v městském prostředí.

Přímé úvěry poskytnuté v roce 2006 na investiční
projekty v oblasti ochrany životního prostředí
činily celkem 10,9 mld. EUR, což představuje
24 % celkového objemu úvěrů. Investice do životního prostředí lze financovat i prostřednictvím
úvěrových linek. V Itálii byla společnosti Dexia
Crediop poskytnuta úvěrová linka ve výši 50 mil.
EUR, výlučně na financování malých investičních
programů na ochranu životního prostředí, a
v Německu byla společnosti Helaba (Landesbank
Hessen-Thüringen) poskytnuta úvěrová linka ve

Životní prostředí a kvalita života
Individuální úvěry v období let 2002-2006:
52,9 mld. EUR

Životní prostředí a kvalita života
Individuální úvěry v roce 2006
(v milionech)

Celkem
Změna klimatu

2 158,7

Životní prostředí a zdraví

2 334,5

Městské prostředí
Příroda, zachování biologické rozmanitosti
a přírodní zdroje
Přírodní zdroje a nakládání s odpady

4 058,1

Individuální úvěry celkem

9 650,0

473,8
624,4

výši 151 mil. EUR a společnosti BayernLB úvěrová
linka ve výši 300 mil. EUR na financování malých
projektů v oblasti inovací, ochrany životního prostředí a zdravotní péče.

(v milionech)
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Jelikož v roce 2006 přibývaly důkazy o rychlosti a
závažnosti změny klimatu, otázky změny klimatu
patřily mezi environmentální otázky, jimž banka
nadále věnovala hlavní pozornost. V souladu
s Kjótským protokolem, kterým se stanovil cíl snížit
v období let 2008-2012 emise skleníkových plynů
o 8 % vzhledem k úrovni z roku 1990, banka vynaložila mimořádné úsilí a na investice do obnovitelné energie a energetické účinnosti poskytla
úvěry v objemu 2,3 mld. EUR.

Změna klimatu
Životní prostředí a zdraví
Městské prostředí
Příroda, zachování biologické rozmanitosti a přírodní zdroje
Přírodní zdroje a nakládání s odpady

Například ve Španělku se prostřednictvím úvěru
EIB ve výši 70 mil. EUR financovaly investice do
první velkokapacitní komerční solární tepelné
elektrárny v Evropské unii, která se nachází v širo-
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kém údolí severně od Sierra Nevady, přibližně
60 km od Granady, což je z hlediska vysoké intenzity slunečního záření ideální místo. V elektrárně
Andasol rovněž proběhnou zkoušky nového vysokoteplotního systému tepelné akumulace, který
prodlouží dobu výroby elektrické energie na

více než 12 hodin denně v zimě a až na 20 hodin
denně v létě. Sluneční generátory nahradí elektrárny na fosilní paliva a pomohou tak bojovat proti
změně klimatu. Očekává se, že elektrárna bude
mít demonstrační účinek a že přispěje k většímu
rozšíření nové generace koncentračních solárních

Stopa, kterou za sebou zanechává EIB
Na kvalitu života má dopad nejen úvěrová aktivita EIB, ale i samotná existence banky: její kanceláře a lidé, kteří v nich pracují. Takový je vliv banky na životní prostředí.
EIB se snaží neustále omezovat negativní vliv svých
budov a života v kancelářích na životní prostředí.
Její hlavní úsilí v tomto ohledu spočívá ve zvyšování
energetické účinnosti, ve sběru a recyklaci odpadů
a v postupném zavádění metod zásobování šetrných k životnímu prostředí, a to v rámci integrovaného systému environmentálního řízení.
Nová budova banky, která se staví vedle jejího současného sídla v Lucemburku, je příležitostí pro podchycení a řešení problémů životního prostředí od
samého začátku. Cílem je minimalizovat negativní
vlivy výstavby a provozu administrativní budovy
na životní prostředí a současně vytvářet podmínky pro pohodu zaměstnanců. K účinkům
nových budov na životní prostředí se přihlíželo již v počátečním stadiu projektování. Jednou
z otázek byla otázka racionálního využívání energie; vybrané technologie pomohou snížit
spotřebu energie ve srovnání se spotřebou ve standardních administrativních budovách o
více než 50 %.
Nová budova EIB, která by měla být dokončena počátkem roku 2008, je prvním stavebním
projektem v kontinentální Evropě, k němuž bylo vydáno osvědčení v souladu s metodou posuzování vlivů na životní prostředí organizace Building Research Establishment; podle tohoto
osvědčení je projekt budovy „velmi dobrý“.
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Udržitelnost životního prostředí

technologií v EU. Tento úvěr EIB získal cenu „Project Finance Deal Award“ za nejlepší transakci roku
v oblasti financování obnovitelných energií.
Systém obchodování s emisemi (ETS) v rámci EU
se neustále rozvíjí. Každý ze zhruba 12 000 průmyslových závodů v Unii má v rámci ETS povinnost dodržovat limity svých emisí oxidu uhličitého
a v tomto ohledu má ke splnění svých právních
závazků možnost kupovat a prodávat povolenky
na emise. Do rozvoje trhu s uhlíkem se aktivně
zapojuje i EIB. Zřídila a spravuje dva uhlíkové

fondy, jeden s EBRD a druhý se Světovou bankou,
které se staly funkčními na konci roku 2006.
Mnohostranný fond uhlíkových kreditů (MCCF)
EBRD-EIB, v němž se angažuje šest členských států
a šest energetických společností částkou 165 mil.
EUR, by měl významně přispět k vytváření uhlíkových kreditů v různých zemích od střední Evropy až
po střední Asii. Tento region má značný potenciál
pro nákladově efektivní snížení emisí skleníkových
plynů na základě opatření ke zlepšení energetické
účinnosti, jež jsou EIB i EBRD připraveny finan-

Městské prostředí a JESSICA
Ochrana městského prostředí se stala klíčovým cílem opatření v Evropě. Tvůrci politik na
úrovni EU, jakož i na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, si ve stále větší míře uvědomují,
že čtvrti trpící chudobou a sociální vyloučení mají dopad na kvalitu života a na hospodářskou
výkonnost městských oblastí. Úvěrová strategie EIB odráží politiku EU a podporuje koncentraci měst, aby se zabránilo jejich živelnému růstu a aby se snížila poptávka po zástavbě vzácného půdního fondu v okolních oblastech. Konsolidace měst je rovněž energeticky úspornější,
snižuje nutnost používání osobních automobilů a podporuje využívání městské hromadné
dopravy. EIB se rovněž zajímá o bohaté kulturní a architektonické dědictví starších měst, které
je cenným zdrojem pro regeneraci městských oblastí. V roce 2006 poskytla EIB úvěry na obnovu
měst a městskou hromadnou dopravu v Evropské unii v objemu 4,1 mld. EUR.
Polská Czestochowa v severním Slezsku je nepříliš velké město se zhruba
250 000 obyvateli. Je zde však paulánský
klášter Jasna Góra ze 14. století, jedno
z nejslavnějších poutních míst křesťanského světa, kam každoročně přijíždí
více než 4 miliony návštěvníků. To však
klade velmi vysoké nároky na městskou infrastrukturu. Návštěvníci mají
velký význam pro místní hospodářství,
a proto EIB poskytla městu v roce 2006
úvěr ve výši 29 mil. EUR na modernizaci
městské infrastruktury a rozvoj komunálních služeb.
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Mnohá evropská města mají své plány zástavby, v nichž jsou vymezeny chátrající a obecně
sociálně a hospodářsky znevýhodněné městské části, které vyžadují zvláštní pozornost. Například ve Francii se EIB v roce 2006 zapojila jako partner do národního programu regenerace
měst a sociální obnovy v hodnotě 500 milionů EUR s cílem podpořit investice místních orgánů
do 200 citlivých městských oblastí v celé zemi.
Investice do udržitelné městské hromadné dopravy jsou úzce spjaty s městskou obnovou a
mají pozitivní přínos pro městské prostředí, jelikož podporují přechod od užívání osobních
automobilů k prostředkům městské hromadné dopravy. EIB například poskytla úvěr Rumunsku ve výši 63 mil. EUR na prodloužení a modernizaci bukurešťského metra. Tento úvěr doplňuje dřívější úvěry v objemu 215 mil. EUR, které byly poskytnuty na stejný účel. Ve španělské
Valencii financovala banka nahrazení zastaralé předměstské železnice, po níž jezdily staré
vlaky na naftový pohon, novou linkou metra, která má stejnou trasu, avšak větší kapacitu a
větší frekvenci jízd.
Rok 2006 byl rokem příprav JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do
městských oblastí), nové politické iniciativy Evropské komise, podporované EIB, jejímž cílem
je obnova měst v oblastech, pro které jsou v rozpočtovém období 2007-2013 k dispozici prostředky ze strukturálních fondů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální
fond). Do této iniciativy bude přispívat také Rozvojová banka Rady Evropy a mohou se do ní
zapojit i další mezinárodní finanční instituce, jakož i komerční banky a soukromý sektor.
Cílem JESSICA je dát nový podnět obnově měst na základě využití nových finančních produktů. Předpokládá investování průběžných plateb ze strukturálních fondů do fondů rozvoje
měst prostřednictvím opětovně využitelných a návratných finančních mechanismů, zejména
kapitálových vkladů, záruk a podřízených úvěrů. Zpětně získané prostředky lze reinvestovat
do městských projektů, rovněž jako subvence. Společným rysem fondů rozvoje měst je tržní
přístup, jelikož se očekává alespoň návratnost jejich investic, jakož i skutečnost, že musejí
investovat do projektů vytvářejících příjmy v rámci přesně vymezených integrovaných plánů
městské obnovy a zástavby. Členské státy si mohou vybrat, zda určí EIB správcem těchto fondů.
V takovém případě by bylo spolufinancování prostřednictvím úvěrů EIB snazší a byly by přímo
k dispozici i odborné znalosti a zkušenosti banky v oblasti obnovy měst.
Výhody JESSICA spočívají v tom, že tato iniciativa:
➾ získá dodatečné úvěrové zdroje pro projekty PPP a jiné projekty městského rozvoje v regionech,
➾ využije odborných finančních a manažerských znalostí specializovaných institucí, jako
jsou EIB a Rozvojová banka Rady Evropy,
➾ vytvoří silnější pobídky pro úspěšnou realizaci ze strany příjemců díky kombinaci grantů
s úvěry a jinými finančními nástroji,
➾ zajistí dlouhodobou udržitelnost na základě revolvingové povahy příspěvků z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu do fondů specializujících se na
investice do městského rozvoje.
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covat. Vedlejším produktem těchto investic jsou
obchodovatelné uhlíkové kredity: díky účasti
v MCCF si mohou země - které musejí být akcionáři
EBRD nebo EIB - a společnosti koupit uhlíkové
kredity vytvořené na základě projektů financovaných v regionu kteroukoli z uvedených institucí.
Ve stejném duchu vytvořily Světová banka a EIB
Uhlíkový fond pro Evropu (CFE) jako nástroj, který
členským státům EU a společnostem v EU umožňuje kupovat uhlíkové kredity, a jako místo pro
prodej uhlíkových kreditů vytvořených na základě
projektů připravených a financovaných Světovou
bankou či EIB. Při zahájení své činnosti disponoval
CFE částkou 50 mil. EUR.
Jednou z výhod plynoucích ze spolupůsobení EIB,
EBRD a Světové banky v oblasti uhlíkových kreditů je přímý přístup k jejich vlastním portfoliím
projektů, z nichž celá řada má potenciál vytvářet
kredity. Všechny tři instituce mají dobře fungující
vztahy s hostitelskými zeměmi a se subjekty zapojenými do projektů v těchto zemích, což je výsledek mnohaletých aktivit na podporu základních
projektů. Na podporu těchto iniciativ může EIB
nabídnout technickou pomoc hrazenou z účelově vytvořeného nástroje technické pomoci pro
řešení problému změny klimatu (Climate Change
Technical Assistance Facility), z něhož se poskytují
granty na vypracování investičních projektů vytvářejících uhlíkové kredity. Tento nástroj se stal plně
funkčním v roce 2006.

Projekty v oblasti vodního hospodářství
Hospodaření s vodními zdroji tvoří základ politiky Evropské unie v oblasti životního prostředí,
jakož i základ regionální a rozvojové politiky EU.
V posledním desetiletí je hlavním motorem pro
investice v rámci EU zpřísnění norem v oblasti
životního prostředí, zejména na základě směrnic
EU o odvádění a čištění komunálních odpadních
vod, o jakosti pitné vody a o vodě ke koupání.
V budoucnosti bude hlavním motorem pro inves-

tice rámcová směrnice o vodě, která prosazuje
udržitelné řízení zdrojů na základě integrovaných
plánů řízení povodí. Cílem je do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu všech vodních
útvarů v EU.
Většina financovaných projektů spočívá v modernizaci a rozšíření stávajících sítí pro distribuci,
odvádění a čištění vod v rámci rozsáhlých programů investiční výstavby na vnitrostátní, regionální nebo obecní úrovni. Společnosti Águas
de Portugal byl v roce 2006 poskytnut úvěr
420 mil. EUR na investice do regionálních koncesí
na veřejné služby v oblasti velkokapacitních dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod
v celém Portugalsku. Z těchto investic bude mít
prospěch kolem pěti milionů obyvatel Portu
galska, tj. přibližně polovina obyvatel této země.
Hlavním cílem je snížit rizika pro veřejné zdraví
zlepšením jakosti vodních zdrojů v regionech, tj.
podzemních vod, řek a pobřežních vod, a současně
snížit náklady na dodávky pitné vody a zvýšit
potenciál povrchových vod pro rekreační účely.

Pouze projekty, které jsou šetrné
k životnímu prostředí
EIB jako evropská instituce přijímá odpovědnost
za zajištění souladu všech projektů, které financuje
v Evropě, s politikami, zásadami a normami EU
v oblasti životního prostředí. V členských státech
a v kandidátských zemích ověřuje EIB dodržení
příslušných vnitrostátních právních předpisů a
právních předpisů EU v oblasti životního prostředí,
zejména směrnice EU o posuzování vlivů na životní
prostředí a směrnic EU týkajících se průmyslového
znečištění, vodního hospodářství a nakládání
s odpady, znečištění ovzduší a půdy, zdraví a bezpečnosti při práci a ochrany přírody.
Banka prosazuje nejvyšší možné normy i mimo
Evropu, přičemž přihlíží k místním podmínkám.
V některých případech může být plné použití
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norem EU v oblasti životního prostředí obtížné
z finančních důvodů nebo z hlediska řízení, avšak
o jejich dodržení by se mělo usilovat v pozdějším stadiu.
Banka tuto politiku veřejně vyhlásila v roce 2006
v iniciativě „Evropské zásady pro oblast životního prostředí (EPE)“. Tato iniciativa, která podporuje přístup EU k environmentálním otázkám,
veřejně potvrzuje kvalifikovanost EIB v oblasti
environmentálního řízení. Iniciativu EPE přijaly
čtyři další mnohostranné finanční instituce: Rozvojová banka Rady Evropy, EBRD, Severská inves-

tiční banka (NIB) a Severská finanční korporace
pro životní prostředí. Iniciativa, jež se těší silné
podpoře Evropské komise, umožňuje lepší harmonizovaný přístup institucí k záležitostem životního prostředí a současně vytváří jednotný a jasný
mechanismus pro jednání o environmentálních
otázkách s předkladateli projektů.

Sociální posuzování
EIB tradičně používá širokou definici výrazu
„životní prostředí“, která zahrnuje řadu souvisejících sociálních otázek. Těmto otázkám se v roce
2006 věnovala systematická pozornost, jelikož
sociální posuzování se stává jednou z klíčových
oblastí zájmu, zejména pokud jde o projekty realizované mimo Evropskou unii.
Při provádění sociálního posuzování v rozvojových zemích dodržuje banka stávající osvědčené
postupy pro zmírnění sociálních problémů, které
vypracovaly mezinárodní finanční instituce. Základem jejího přístupu je identifikace potenciálně
nepříznivých sociálních dopadů a souvisejících
zmírňujících a vyrovnávacích opatření. Investiční
analýza obvykle zahrnuje přezkoumání jakýchkoli
významných účinků na rozdělení příjmů a pravděpodobného dopadu na zmírnění chudoby. Zahrnuje i hodnocení pracovních norem, otázek zdraví
a bezpečnosti při práci, přesídlení a dopadů pro
původní obyvatelstvo a kulturní dědictví. Předmětem zkoumání je i účast dotčených stran a
konzultace s dotčenými stranami a další otázky
týkající se správy věcí veřejných. Tímto způsobem
lze získat celkový obraz o sociálních možnostech,
které mohou projekty financované EIB poskytnout místním komunitám a širším společnostem,
v nichž působí.
Aktivity EIB na podporu udržitelného životního
prostředí se od roku 2006 podrobněji popisují ve
výroční zprávě o odpovědnosti banky, kterou lze
získat na požádání.
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TEN:
dopravní sítě pro Evropu
Odvětví energetiky a odvětví dopravy se často označují jako tepny moderní industriální
společnosti a jejich řádné fungování je pro zdraví a dynamiku Evropy nezbytné. Energetika a doprava jsou na sobě vzájemně závislé, protože doprava potřebuje energii a dodávky
energie do značné míry závisejí na dopravních spojích5.

5

Rozvoj transevropských sítí (TEN) hraje klíčovou
úlohu při vytváření vnitřního trhu a při posilování
hospodářské a sociální soudržnosti. EIB je hlavním
poskytovatelem dlouhodobých úvěrů na budování infrastruktury v EU a financování transevropských sítí dopravní infrastruktury patří mezi hlavní
aktivity banky.

Tato kapitola se zabývá transevropskými sítěmi v odvětví dopravy. Trans
evropskými sítěmi v odvětví energetiky se zabývá kapitola „Udržitelná,
konkurenceschopná a bezpečná
energie“, což je oblast, která se v roce
2006 stala samostatným politickým
cílem EIB.

TEN se staly prioritním cílem EU v roce 1993 a
banka od té doby poskytla na TEN úvěry v celkovém objemu 77 mld. EUR. TEN jsou dále společně
s výzkumem, vývojem a inovacemi ve středu zájmu
Evropské akce pro růst schválené v roce 2003.
V rámci této iniciativy, jejímž cílem je posílení
dlouhodobého růstového potenciálu Evropy, bylo
identifikováno 30 prioritních dopravních projektů,
z nichž 21 již získává podporu EIB. Banka se rovněž
zavázala, že v období let 2004-2013 poskytne na
TEN úvěry v objemu 75 mld. EUR.

TEN v roce 2006
Transevropské sítě v období let
2002-2006: 36 mld. EUR

V roce 2006 poskytla EIB na dopravní TEN
v rámci EU-25 úvěry v objemu 7,3 mld. EUR, z toho
3,2 mld. EUR (43 %) na silniční projekty, 2,8 mld.
EUR (38 %) na železnice, které EU a EIB považují
za prioritní druh dopravy, a zbývající částka byla
určena pro přístavy a letiště.

(v milionech)
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Rozhodující roli v úvěrových aktivitách banky
v oblasti TEN hrály Španělsko a Portugalsko.
V roce 2006 dosáhly úvěry na TEN v těchto zemích
objemu 3,171 mld. EUR, z toho pouze do Španělska směřovala částka 2,9 mld. EUR, a částka
1,1 mld. EUR podpořila prioritní TEN. Ve Španělsku
poskytla banka prostředky na výstavbu vysokorychlostních železničních tratí Madrid - Barcelona
- Figueres a Córdoba - Málaga a v Portugalsku na
výstavbu Linha do Norte. V Baskicku financovala
banka modernizací dálniční infrastruktury.
Polsku poskytla banka úvěr ve výši 300 mil. EUR na
výstavbu nebo obnovu úseků tří dálnic v západní
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Operace EIB na podporu
transevropských
sítí a koridorů

Trasy prioritních transevropských sítí (TEN)
Úseky TEN, které byly předmětem závazku
financování
Další financované infrastruktury a sítě evropského
zájmu

1993-2006

Silniční a železniční koridory ve střední a
východní Evropě
Financované úseky koridorů
Silnice/železnice
Elektrická energie
Plyn
Letiště
Projekt multiregionálního charakteru
Překladiště
Přístav
Řízení letového provozu

St. Petersburg

Helsinki

Využití ložisek ropy a
zemního plynu

Oslo
Stockholm

Systém elektronického
mýtného pro víceproudé
komunikace

Tallinn

Moskva

Riga
Edinburgh
København

Belfast

Vilnius
Minsk

Dublin
Cork

Berlin
Amsterdam

London

Warszawa

Bruxelles

Kiyev
Praha

Luxembourg
Paris
Strasbourg

München

Wien

Ljubljana
Lyon
Milano

Bratislava

Kishinev

Budapest

Odessa

Zagreb
Sarajevo

Bucuresti
Belgrade
Sofia

Porto
Skopje

Madeira (PT)

Madrid
Lisboa

Barcelona

Roma

Tiranë

Istanbul
Thessaloniki

AÇORES (PT)

ISLAS CANARIAS (ES)

Athinai
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diska řízení letového provozu a přístavy v rámci
transevropských sítí v Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Německu, Španělsku a Řecku.
Částka 738 mil. EUR byla určena pro projekty,
které jsou součástí významných dopravních tras
v sousedních zemích. Banka poskytla úvěr ve výši
210 mil. EUR na výstavbu posledního úseku dálnice Rijeka - Záhřeb v Chorvatsku, která je součástí
panevropského koridoru spojujícího maďarskou
hranici se slovinskou hranicí přes chorvatské
území. Částka 112 mil. EUR směřovala do Norska na výstavbu čtyřproudového úseku dálnice
E-18, která je pokračováním Nordického trojúhelníku, prioritního projektu dopravních TEN spojujícího Norsko, Švédsko, Finsko a Dánsko navzájem
a s ostatními částmi Unie.

části země, čímž se zlepší dostupnost a spojení
s dalšími členskými státy EU: úsek dálnice A1 spojující Katovice a jejich předměstí s českou hranicí;
úsek dálnice A4 mezi Katovicemi a německou hranicí; a úsek dálnice A6 u Štětína zajišťující spojení
s německou hranicí a s Berlínem.
Ve Francii se EIB zapojila do řady investic do rychlovlaků: TGV Atlantique, TGV Nord Europe, TGV
Méditerranée a TGV Est. V roce 2006 podporovala
banka výstavbu první fáze východní větve nové
vysokorychlostní železniční trati LGV Rhin-Rhône
mezi Dijonem a německou hranicí. Tato nová trať
zaplňuje mezeru v prioritním železničním projektu
TEN, který zlepší železniční dopravu na ose Lyon/
Ženeva - Duisburg - Antverpy/Rotterdam. Jelikož
první fáze projektu vede přes region a zlepšuje
dostupnost regionu, který je příjemcem pomoci
ze strukturálních fondů, bude mít pozitivní vliv i
na regionální rozvoj. Významným rysem tohoto
úvěru ve výši 150 mil. EUR je jeho lhůta splatnosti do 50 let, což znamená finanční přidanou
hodnotu EIB.
6

„Hodnocení přeshraničních projektů
TEN“ je k dispozici na internetových
stránkách EIB: www.eib.org.

V roce 2006 financovala banka prostřednictvím
úvěrů v celkovém objemu 1,3 mld. EUR letiště, stře-

Financování a odborné znalosti
Hodnocení ex post úvěrů EIB na TEN6, provedené
v bance jejím nezávislým útvarem hodnocení operací a zveřejněné v roce 2006, obsahuje závěr, že
hlavní síla banky tkví v její úloze poskytovatele
potřebných a často značných finančních zdrojů
podle potřeb dlužníka, za velmi příznivé sazby a
za výhodných podmínek. Kromě toho však existuje významný nefinanční přínos. EIB má zkušenosti a odborné znalosti a její včasné zapojení do
strukturování projektů může vést k brzké dohodě
o organizační a finanční struktuře, jakož i o struktuře projektu.
EIB hraje významnou úlohu v oblasti podpory
soukromých investic do TEN a je zapojena do
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem od konce 80. let, kdy vznikly první PPP
ve Spojeném království. Je jedním z největších
poskytovatelů finančních prostředků na PPP:
její úvěrové portfolio zahrnuje více než 100 PPP
v celkové hodnotě zhruba 20 mld. EUR. Na žádost
rakouských orgánů se EIB v roce 2006 zapojila
do prvního dálničního projektu PPP v Rakousku
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(rovněž projekt TEN). Banka poskytla úvěr ve výši
350 mil. EUR na vypracování projektu, výstavbu
a provoz jižního úseku dálnice A5, Severní dálnice, v severovýchodní Vídni, a úseků vídeňského
severního dálničního okruhu a vnějšího dálničního obchvatu. Tato investice zlepší prioritní TEN
na trase Gdaňsk - Katovice - Žilina/Brno - Vídeň.
Projekt se realizuje formou koncese založené na
poplatcích za dostupnost a na platbách stínového
mýtného po dobu 33 let. Účast EIB v tomto klíčovém projektu PPP významně zlepšila podmínky
pro dlužníka, což se odrazí i v nižších nákladech
veřejného sektoru.

Aby EIB zajistila úvěrová rizika spojená s některými
dopravními TEN, může využít svého nástroje pro
strukturované financování (SFF) umožňujícího
poskytování úvěrů i na projekty, které nedosahují
investičního stupně. V roce 2007 se dále zavede
program záruk za úvěry na dopravní TEN, financovaný z rezerv SFF a z rozpočtových prostředků EU,
z něhož se budou poskytovat pohotovostní úvěry
na krytí rizika nedostatečných příjmů z provozu
v počátečním období. Navíc se očekává, že na rozvoj a budování dopravních TEN bude mít značný
vliv technická pomoc poskytovaná prostřednictvím JASPERS7.

7

 iz kapitola „Vyvážený rozvoj v celé
V
Evropské unii“.
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Podpora malých a středních podniků
EIB a Evropský investiční fond spojují své odborné znalosti a zkušenosti na podporu MSP
v Evropské unii. Díky této součinnosti jejich nástroje financování zaručují schopnost skupiny
EIB financovat investice MSP v co největším rozsahu. V roce 2006 dosáhly nově otevřené
úvěrové linky EIB, investice EIF do rizikového kapitálu a záruky EIF ve prospěch MSP celkového objemu 8,6 mld. EUR a z podpory EIB či EIF mělo prospěch přibližně 209 000 MSP.

Úvěrové linky: způsob, jak se EIB dostává
k MSP
Přístup, který si EIB zvolila k podpoře malých a
středních podniků, spočívá v poskytování atraktivních zdrojů financování zprostředkujícím bankám, které získané prostředky dále používají
na financování investic MSP. Tyto úvěrové linky
jsou pro EIB, zprostředkovatele a přijímající MSP
významným nástrojem financování. Zkušenosti
EIB v oblasti financování a skutečnost, že zprostředkující banky a finanční instituce důkladně
znají místní trh, zvyšují potenciál pro lepší přístup
malých podniků k finančním prostředkům. Bez
úvěrových linek poskytnutých zprostředkovatelům by banka financovala pouze velké projekty.
Částky, které MSP čerpají, se značně liší, avšak
maximální částka dostupná z úvěrové linky na
jednu investici činí 12,5 mil. EUR.
V roce 2006 bylo v Evropské unii sjednáno
107 nových úvěrových linek EIB prostřednictvím
118 zprostředkovatelů. Odhaduje se, že finančních
prostředků od EIB využilo přibližně 30 000 MSP.
V celé Evropské unii bylo pro MSP otevřeno 75 úvěrových linek v celkovém objemu 6 mld. EUR.
Stejně jako v případě přímých úvěrů EIB mohou
finanční prostředky poskytnuté EIB prostřednictvím úvěrových linek vyvolat pákový efekt, jelikož
mobilizují další zdroje financování. V roce 2006
byla pro tento účel výslovně strukturována úvěrová linka ve výši téměř 100 mil. EUR poskytnutá
regionální investiční společnosti pro bruselský
region, Société Régionale d’Investissement de

Bruxelles. Finanční prostředky EIB se použijí na
spolufinancování investic MSP v oblasti průmyslu
a služeb, včetně investic do energetiky, ochrany
životního prostředí, vzdělávání a zdravotnictví. Výběr investic MSP bude vycházet z návrhů
předložených regionální investiční společnosti
skupinou zavedených komerčních bank, které se
zapojí do spolufinancování vlastními prostředky
na základě sdílení rizik.
Přístup MSP k finančním prostředkům lze rovněž
zlepšit diverzifikací zprostředkovatelů. Čím je na
daném trhu větší počet zprostředkovatelů přijímajících finanční prostředky od EIB, tím silnější
je konkurence a tím jsou i lepší podmínky pro
MSP. Například v České republice se stala novým
zprostředkovatelem Komerční banka. Komerční
banka je jednou z nejvýznamnějších komerčních
bank v České republice a dokonale zná místní trh,
zejména díky husté síti svých poboček. V roce
2006 se Komerční banka stala desátým zprostředkovatelem v České republice poté, co jí EIB
poskytla úvěrovou linku v objemu 37,5 mil. EUR.
Úvěrové linky EIB se mohou rovněž zaměřovat
na konkrétní přesně vymezené segmenty MSP.
Například v Německu byla v roce 2006 poskytnuta první zcela účelová úvěrová linka společnosti Deutsche Bank, určená pro středně velké
investice do výzkumu, vývoje a inovací (RDI).
Částka 100 mil. EUR ze zdrojů EIB podpoří investice do RDI (projektové náklady do 25 mil. EUR,
z toho polovina financovaná z prostředků EIB)
prováděné většími MSP, jakož i jinými soukromými společnostmi nebo veřejně soukromými
subjekty, např. výzkumnými konsorcii.
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JEREMIE
V roce 2006 se zrodila iniciativa JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky a malé a
střední podniky), další nástroj pro MSP, jež obohacuje škálu finančních produktů skupiny EIB.
JEREMIE je společná iniciativa Evropské komise a skupiny EIB, která dává členským státům EU
možnost použít část jejich přídělů ze strukturálních fondů v rozpočtovém období 2007-2013
na vytvoření revolvingového fondu, spravovaného zprostředkovatelem, který umožní lepší
přístup malých podniků, včetně začínajících podniků, a mikropodniků k finančním prostředkům v oblastech regionálního rozvoje, a to prostřednictvím balíčku finančních produktů „na
míru“. V EIF se iniciativou JEREMIE zabývá specializovaný tým pracovníků. V současné době
tito odborníci v partnerství s orgány členských států posuzují – až do konce roku 2007 - přidanou hodnotu, kterou by v každém jednotlivém případě mohla iniciativa JEREMIE vytvořit.
V roce 2006 došlo k podpisu memorand nebo dohod o porozumění se Slovenskou republikou, Řeckem, Rumunskem a Portugalskem a s několika dalšími členskými státy jsou jednání
v pokročilém stadiu.
JEREMIE představuje inovační změnu v oblasti financování MSP, jelikož ve značné míře využívá
zdroje strukturálních fondů a předpokládá vytvoření revolvingového nástroje, který spravuje
holdingový fond. Vytváří nové možnosti a znamená odklon od dřívějšího výlučně grantového
financování ze strukturálních fondů.

Úvěrová linka poskytnutá společnosti Deutsche Bank je určena na investice MSP většího rozsahu. Další úvěrové linky se zaměřují na investice
menšího rozsahu, tj. investice malých podniků a
mikropodniků s méně než deseti zaměstnanci.
Například v Polsku poskytla EIB 50 mil. EUR společnosti Raiffeisen Leasing Polska na financování
investic v rozmezí 10 000 až 250 000 EUR. Tyto
finanční prostředky se použijí na financování projektů v průmyslu, hlavně na nákup dopravního
zařízení, a v odvětví služeb nebo cestovním ruchu.
Tato finanční operace je inovativně strukturovaná
jako koupě majetkových cenných papírů zajištěných pohledávkami, které vyplývají z leasingových smluv sjednaných společností Raiffeisen
Leasing Polska, jednou z nejvýznamnějších polských leasingových společností ze skupiny Raiffeisen International Group. Tato struktura umožňuje
účast EIB na financování MSP jinak, než prostřednictvím úvěrových linek. Evropský investiční fond
je do operace zapojen jako ručitel.

EIF
Evropský investiční fond je jediným subjektem
Evropské unie, který se specializuje na financování MSP. EIB je většinovým akcionářem fondu,
v němž vlastní 61,2 % akcií, a dalšími akcionáři jsou
Evropská komise (30 % akcií) a finanční instituce
v 16 zemích (zbývajících 8,8 % akcií). Aktivity EIF
se soustřeďují na rizikový kapitál, záruky a související produkty. V roce 2006 poskytl EIF podporu
183 000 MSP, z toho téměř třetina byly mikropodniky s méně než deseti zaměstnanci.
EIF působí jako fond fondů, které investují do rizikového kapitálu, zejména fondů špičkových technologií podporujících MSP v počátečním stadiu.
Kromě toho poskytuje finančním institucím záruky
za úvěry poskytnuté malým a středním podnikům
a mikropodnikům. Stejně jako v případě podpory, kterou dostávají MSP od EIB, i EIF poskytuje
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podporu prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, přičemž protistranami fondu jsou fondy
rizikového kapitálu a banky. EIF používá své vlastní
zdroje, které na konci roku 2006 činily 694 mil. EUR,
a finanční prostředky, jež fondu svěřují jeho akcionáři nebo třetí osoby.
V roce 2006 podepsal EIF závazky v oblasti rizikového kapitálu v objemu 688 mil. EUR8 a na konci
roku jeho celková angažovanost ve fondech
rizikového kapitálu činila 3,8 mld. EUR. Vzhledem k investicím do 244 fondů zaujímá EIF
v oblasti evropského rizikového kapitálu významnou pozici. Této pozice dosáhl nejen z hlediska
rozsahu a objemu svých investic, ale i díky katalytické roli, kterou hraje. Tím, že EIF získává ve fondech menšinové účasti a že jim dodává „pečeť
kvality“ EIF, stimuluje angažovanost celé řady
investorů, zejména ze soukromého sektoru. Pro
usnadnění komercializace výzkumu fond v roce
2006 nadále rozšiřoval svoji investiční strategii
nad rámec fondů zaměřujících se na společnosti
v počátečním stadiu, a to tak, že do ní zahrnul i
fondy zaměřující se na společnosti ve středním
a pozdějším stadiu a že investoval do přenosu
technologií. Kromě toho EIF v roce 2006 poprvé
investoval do čistě ekologického fondu, fondu
environmentálních technologií, přičemž použil
zdrojů Evropské komise.

podnikům. Protistranami jsou banky, leasingové
společnosti, záruční instituce a obecné investiční
fondy. Tato aktivita EIF se uskutečňuje částečně
z prostředků Evropské komise, na základě mandátu, a částečně z vlastních zdrojů EIF.
EIF dále podporuje sekuritizaci úvěrů a pronájmů MSP, které sdružily finanční instituce za účelem jejich prodeje na kapitálových trzích. V roce
2006 se uskutečnilo přibližně 20 nových operací
v oblasti úvěrového posílení, mezi nimiž je i první
sekuritizace s účastí několika zemí a několika iniciátorů (banka sdružující aktiva MSP), do níž se
zapojily společnosti KfW, Raiffeisenbank a.s. (Česká
republika) a Raiffeisenbank Polska (Polsko). Část
aktiv koupila i EIB (viz financování banky, pokud
jde o aktivity společnosti Raiffeisen Leasing Polska týkající se malých a středních podniků a mikropodniků, popsané v první části této kapitoly).
EIF vytváří přidanou hodnotu tím, že na podporu
transakcí v oblasti sekuritizace a záruk ve prospěch
MSP využívá svého ratingu AAA.

Angažovanost EIF v období let
2002-2006
(v milionech)

3 000

V roce 2006 dosáhly záruční operace EIF objemu
2 mld. EUR a na konci roku jeho celkové portfolio záruk, zahrnující 188 transakcí, činilo 11,1 mld.
EUR. EIF nabízí v rámci těchto svých záručních aktivit ve prospěch MSP dvě hlavní produktové řady:
pojištění úvěrů a úvěrové posílení (sekuritizace).
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Udržitelná, konkurenceschopná
a bezpečná energie
EIB plně podporuje obnovenou pozornost věnovanou dodávkám energie v Evropě a v roce
2006 rozhodla, že jednotlivé složky svých aktivit v odvětví energetiky spojí a že tomuto
odvětví udělí statut prioritní politiky. Udržitelná, konkurenceschopná a bezpečná energie
je do budoucna jedním ze šesti hlavních cílů politiky banky v rámci EU.
Od ropných šoků v 70. letech a jejich nepříznivých
dopadů nebyly otázky energetiky v Evropě tak
v popředí zájmu jako nyní. Tři oblasti, které EU a EIB
považují za klíčové, jsou udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek. Udržitelnost
souvisí s využíváním omezených neobnovitelných
zdrojů a kumulativním dopadem na přírodní prostředí, zejména v důsledku emisí CO2. Konkurenceschopnost je jedním z aspektů, který má vzhledem
k ústřední úloze energetiky ve všech odvětvích hospodářství klíčový vliv na hospodářský rozvoj Evropské unie. Bezpečnost odráží zvýšenou závislost
Evropy na vnějších dodávkách, kterou umocňuje
řada rizikových faktorů na mezinárodní úrovni.
Úvěry EIB v odvětví energetiky směřují do pěti
vybraných oblastí: obnovitelná energie; energetická účinnost; výzkum, vývoj a inovace v energetice; bezpečnost a diverzifikace vnitřních dodávek
energie (včetně transevropských energetických
sítí); a zabezpečení vnějších dodávek energie a
hospodářský rozvoj. Od roku 2007 by měly úvěry
do odvětví energetiky v rámci EU i mimo ni dosahovat objemu přibližně 4 mld. EUR ročně. Z tohoto
celkového objemu má 600-800 mil. EUR směřovat
do projektů obnovitelné energie a polovina úvěrů
banky poskytnutých na novou výrobu elektrické
energie do technologií obnovitelných zdrojů.

Obnovitelná energie
V roce 2006 dosáhly úvěry na projekty obnovitelné energie objemu 524 mil. EUR (cíl stanovený
pro rok 2007: minimálně 600-800 mil. EUR), tj.
31 % objemu úvěrů banky na výrobu elektrické
energie. V období let 2002-2006 dosáhly úvěry
celkového objemu 2,2 mld. EUR, což je v prů-

měru 35 % objemu úvěrů na výrobu elektrické
energie.
Ve Španělsku poskytla banka v roce 2006 úvěr
450 mil. EUR společnosti Iberdrola, světové jedničce na trhu s větrnou energií. Tento úvěr, který
je dosud největším úvěrem EIB v oblasti obnovitelné energie, se použil na vybudování 31 větrných parků a dvou vodních minielektráren.
V souladu s investičními trendy směřovala
v posledních letech největší část prostředků
poskytnutých na obnovitelné energie na projekty větrné energie. Cílem je však portfolio
EIB v oblasti obnovitelné energie diverzifikovat
ve prospěch nedostatečně rozvinutých druhů
obnovitelné energie, např. sluneční energie a
zejména biopaliv, jakož i nových technologií
obnovitelných zdrojů s dobrými dlouhodobými
hospodářskými vyhlídkami. Úvěr ve výši 70 mil.
EUR poskytnutý bankou na projekt Andasol9 ve
Španělsku, na výstavbu první velkokapacitní
komerční solární tepelné elektrárny v Evropské
unii, vytyčuje směr, kterým je třeba jít.

Energetická účinnost
EIB se chce více soustředit na otázky energetické
účinnosti ve všech oblastech hospodářské činnosti (průmysl, doprava, bydlení, služby atd.).
V roce 2006 poskytla banka na investice do energetické účinnosti v Evropské unii úvěry v objemu
317 mil. EUR. Mezi priority banky patří kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, jakož i sítě
dálkového vytápění. Rozsáhlé investice, jejichž
cílem je dosáhnout úspor energie, jsou možné
a žádoucí, zejména v členských státech, které

9

 iz kapitola „Udržitelnost životního
V
prostředí“.
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vstoupily do EU v roce 2004, a v nových členských
státech - v Bulharsku a Rumunsku, jakož i v sousedních zemích.
V Itálii poskytla banka úvěr 120 mil. EUR elektrárenské a plynárenské organizaci IRIDE na zvýšení
kapacity výroby elektrické energie a na instalaci
elektronických elektroměrů pro dálkový odečet
spotřeby v rozvodné elektrické síti v Turíně. Cílem
této investice je dosažení větší energetické účinnosti, racionálnější využívání energie a uspokojení
domácí poptávky po elektrické energii, a to efektivně z hlediska nákladů a způsobem přijatelným
pro životní prostředí. Starší tepelné technologie
využívající topný olej se nahradí moderními čistšími a energeticky účinnějšími plynovými technologiemi s kombinovaným cyklem, jež budou
vyrábět elektrickou energii a teplo pro dálkové
vytápění. Instalace digitálních měřidel stimuluje
řízení poptávky a účinnější řízení zátěžového provozu, což vede k úsporám energie a jejímu racionálnějšímu využívání.

Výzkum, vývoj a inovace v energetice

10

Viz kapitola „Podpora inovací“.

Skutečnost, že EIB poskytuje finanční prostředky na
investice do RDI v odvětví energetiky, je významnou součástí podpory banky v oblasti inovací10.
Jako dobrý příklad lze uvést úvěry v Německu na
podporu významného programu investic do RDI,

zaměřeného na snižování emisí a bezpečnost, a
na vývoj osobního vozu s vodíkovým pohonem.
V souvislosti s RDI v oblasti energetiky sleduje
banka bedlivě výsledky práce v rámci evropských
technologických platforem, například platforem
zaměřených na vodíkové a palivové články, fotovoltaiku a sluneční tepelnou energii.

Transevropské energetické sítě
Doba potřebná na přípravu a realizaci projektů trans
evropských energetických sítí je dlouhá a tempo
realizace investic – a jejich financování – se během
roku nezbytně mění. V roce 2006 dosáhly úvěry EIB
na energetické TEN celkového objemu 321 mil. EUR,
což je ve srovnání s předchozími lety poměrně malá
částka. Prostřednictvím těchto úvěrů se financovaly
projekty energetických sítí (plyn, elektrická energie)
v Irsku, Spojeném království a Řecku.
Jeden ze dvou projektů financovaných v Řecku patří
mezi prioritní energetické TEN a spočívá ve výstavbě
a provozování plynovodu v délce 85 km, který
spojuje řecké a turecké plynárenské systémy mezi
Komotini v Řecku a řecko-tureckou hranicí. Řecko
tak bude mít možnost dovážet zemní plyn ze zdrojů
v oblasti Kaspického moře a Blízkého východu přes
Turecko, čímž se uspokojí rostoucí poptávka a zvýší
bezpečnost dodávek. Tento plynovod však vytváří
kapacitu i pro potenciální budoucí tranzit plynu pro-

Zpráva o činnosti za rok 2006

Udržitelná, konkurenceschopná a bezpečná energie

střednictvím plánovaných plynovodních přípojek
na širší evropský trh - do Itálie a na Balkán.

Zabezpečení vnějších dodávek energie a
hospodářský rozvoj
Mimo Evropskou unii podporuje EIB cíl EU, kterým je vytvoření celoevropského energetického
společenství se sousedními zeměmi. Také v partnerských zemích podporuje investice zlepšující
bezpečnost dodávek energie do Unie. Banka
rovněž vypracovává seznam projektů řešících
problém změny klimatu a přispívá ke zlepšení
přístupu obyvatelstva, zejména jeho nejchudších
skupin, k moderním zdrojům energie.
V roce 2006 poskytla EIB na investice do energetiky mimo EU úvěry v objemu zhruba 1 mld. EUR,
z toho 594 mil. EUR ve Středomoří. Partnerské
země Středomoří11 trpí značným nedostatkem
energie, který se má v budoucích letech vzhledem ke stále rostoucí poptávce po energii ještě
dále zvýšit. Šestnáct milionů obyvatel, kteří žijí
v nejméně rozvinutých oblastech Středomoří,
nemá dosud přístup k elektrické energii.

V roce 2006 byly investice do energetiky značné i
v afrických, karibských a tichomořských zemích a
EIB na ně poskytla úvěry v objemu 185 mil. EUR.
V Kamerunu financovala banka postprivatizační
investiční program společnosti AES Sonel spočívající v investicích do tepelných a vodních elektráren a na zlepšení přenosu a rozvodu elektrické
energie. V Ghaně podpořila výstavbu dálkového
potrubí na přepravu zemního plynu z Nigérie
do Ghany, Toga a Beninu a průtočná elektrárna
v Mali zlepší dodávky elektrické energie v této
zemi, jakož i v Mauretánii a Senegalu. V Karibiku
financovala EIB výstavbu větrného parku na Barbadosu a v Tichomoří vodní elektrárnu na Fidži.
Velké množství projektů obnovitelné energie,
které banka financovala v posledních letech, se
realizovalo mimo EU.
V rámci nového prioritního cíle – odvětví energetiky – se bude mimořádná pozornost věnovat
projektům mimo Unii, jež zlepšují bezpečnost
dodávek energie do EU, např. výstavbě dálkových potrubí a terminálů LNG zajišťujících přepravu energie do Evropy.

Evropsko-středomořské partnerství sleduje
stejné energetické cíle jako EU: zajištění bezpečných dodávek elektrické energie, konkurenceschopné odvětví energetiky a větší energetická
účinnost při zachování podmínek šetrných
k životnímu prostředí. Na podporu těchto cílů směřují úvěry EIB v rámci FEMIP zejména na výstavbu
a modernizaci energetických infrastruktur na vnitrostátní a regionální úrovni a na zlepšování integrace evropsko-středomořských trhů s energií,
čímž se zlepšuje bezpečnost dodávek ve všech
dotyčných zemích. Od roku 2002 bylo v rámci
FEMIP podepsáno 20 úvěrů na projekty v oblasti
energetiky v partnerských zemích Středomoří
v objemu 2,8 mld. EUR, tj. 42 % celkového objemu
úvěrů poskytnutých v rámci tohoto nástroje.
11

Viz kapitola „Sousední země na jihu a na východě“.
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Evropské unie
Ze všech zemí mimo Evropskou unii, v nichž EIB vyvíjí aktivitu, jsou nejblíže přistupující a
kandidátské země a země západního Balkánu, které lze považovat za další potenciální kandidátské země. V roce 2006 byly Bulharsko a Rumunsko ještě přistupujícími zeměmi, avšak
dne 1. ledna 2007 vstoupily do Evropské unie.

EIB poskytnuté Bulharsku během předvstupního
období dosáhly celkového objemu 467 mil. EUR.

EIB a Bulharsko
podepisují dohodu
o spolupráci dne
5. října 2006

Bulharsko
V letech před vstupem Bulharska do EU směřovaly
úvěry EIB v této zemi do všech klíčových odvětví,
počínaje základní infrastrukturou a konče výrobou
a službami, včetně podpory malých a středních
podniků a obcí prostřednictvím místních finančních institucí. V roce 2006 schválila EIB dvě úvěrové
linky - každá ve výši 30 mil. EUR - pro společnosti
HVB Bank Biochim a DSK Bank na financování
malých investic podniků a místních orgánů. Úvěry

Země procesu rozšíření
Úvěry poskytnuté v roce 2006
(v milionech)

Celkem
Turecko

1 827

Rumunsko

679

Chorvatsko

270

Bulharsko
Bývala jugoslávská republika Makedonie
Západní Balkán
Země procesu rozšíření

60
10
403
3 248

V roce 2006 podepsaly EIB a Bulharsko memorandum o porozumění stanovující rámec podpory,
na jehož základě banka poskytne v období let
2007-2013 úvěry na financování investičních priorit bulharské vlády v objemu 500-700 mil. EUR
ročně. Spolupráce se zaměří na zlepšení a modernizaci základní infrastruktury země v odvětví
dopravy a v oblasti životního prostředí (v kombinaci s granty EU a dalšími zdroji), na poskytování
technické podpory a poradenství u vybraných
projektů financovaných ze strukturálních fondů
a z Fondu soudržnosti a vymezených v národním
akčním plánu JASPERS, a na poskytování pomoci
bulharské vládě v souvislosti s realizací národního
programu PPP.

Rumunsko
V roce 2006 dosáhly úvěry EIB v Rumunsku objemu
679 mil. EUR. Odvětví dopravy hraje již tradičně
významnou úlohu a v roce 2006 poskytla banka
úvěry na probíhající program obnovy silnic a na
modernizaci bukurešťského metra. Za prioritu EIB
se považuje podpora investic malých a středních
podniků a projektů obcí, banka se však zaměřila
i na projekty v odvětví vodárenství. Na výstavbu
nové čistírny odpadních vod v Bukurešti byl
poskytnut úvěr ve výši 25 mil. EUR. Úvěr ve výši
41,5 mil. EUR se použil na obnovu obecních kanalizačních sítí a úvěr ve výši 29,5 mil. EUR na zlepšení zásobování pitnou vodou v obcích. Tento
projekt je součástí programu rozvoje infrastruk-
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Fórum EIB v roce 2006:  
Jihovýchodní Evropa – region
v pohybu
Výroční Fórum EIB je platformou pro vedení diskusí o aktuálních tématech a pro konzultace představitelů a odborníků
banky s významnými partnery z politických, akademických a
podnikatelských kruhů. V říjnu roku 2006 se sešlo 600 účastníků
Fóra na pozvání EIB v Aténách, aby posoudili možnosti posílení politické a hospodářské integrace v jihovýchodní Evropě,
která by tomuto regionu zajistila stabilitu a růst, demokracii a
prosperitu.
Účastníci Fóra jednali o tom, jak by Evropská unie mohla tento
proces urychlit, a o roli čelních politických představitelů a podnikatelských komunit v regionu; tito představitelé a komunity
by mohli regionální spolupráci a evropskou integraci usnadnit a
hrát v tomto ohledu vedoucí úlohu. Jelikož klíčem k hospodářské dynamice regionu jsou obchod a účinné infrastrukturní sítě,
řečníci zdůrazňovali úlohu veřejného a soukromého sektoru při
podpoře projektů infrastruktur a přeshraničních investic a při
rozvíjení služeb, včetně přístupu veřejného sektoru a soukromých podnikatelů k finančním prostředkům (další informace
o jednání lze nalézt v publikaci EIB Information č. 125 nebo na
internetových stránkách banky).
Po Fórech věnovaných otázkám udržitelnosti životního prostředí (Dublin, 2003), investicím v nových členských státech
(Varšava, 2004) a lisabonské strategii (Helsinky, 2005) a po Fóru
zaměřujícím se na jihovýchodní Evropu, konaném v Aténách
v roce 2006, se příští Fórum EIB bude konat v září roku 2007 ve
Slovinsku a zaměří se na investice do energetiky a na řešení
problému změny klimatu.
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tury malých a středních měst (SAMTID). SAMTID
vybízí menší obce v témže okrese, aby vytvořily
sdružení a aby pověřily provozováním a řízením
regionální provozní společnosti. Projekt, v jehož
rámci dojde k výměně potrubí a starých čerpadel
a k nainstalování měřičů spotřeby vody, zlepší
zásobování vodou a sníží náklady a únik vody.
Tento úvěr EIB se poskytuje v kombinaci s granty
z programu PHARE.
Při příležitosti Fóra EIB konaného v Aténách
v říjnu roku 2006 (viz orámovaný text) podepsala
banka s Rumunskem rámcovou dohodu, která
se svým charakterem podobá rámcové dohodě
podepsané s Bulharskem. Úvěry v Rumunsku by
mohly v budoucích letech dosáhnout objemu
1 mld. EUR ročně a úlohou banky bude mimo jiné
pomoci zajistit, aby se projekty financovaly a realizovaly účinně a nákladově efektivně. Očekává se,
že se spolupráce ještě dále prohloubí díky probíhajícím strukturálním reformám, jakož i díky větší
přítomnosti banky vzhledem k otevření místní
kanceláře EIB a JASPERS v zemi, k němuž má dojít
počátkem roku 2007. Očekává se i vyšší objem
úvěrů banky na financování investic soukromého
sektoru, a to vzhledem k makroekonomické stabilitě a pokračujícímu silnému přílivu přímých zahraničních investic.

Chorvatsko a Turecko jsou země, které zahájily
přístupová jednání, a Bývalá jugoslávská republika Makedonie je kandidátská země, jelikož přístupová jednání dosud nezačala. Na období let
2007-2013 přijala EIB od EU předvstupní mandát
pro poskytování úvěrů těmto zemím a zemím
západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Kosovo) v objemu do
8,7 mld. EUR. EIB dále zváží, zda uvedený objem
úvěrů v rámci tohoto mandátu zvýší o úvěry, jež
poskytne na své vlastní riziko.

Chorvatsko
Aby EIB podpořila žádost Chorvatska o přistoupení k EU, její úvěry podporují projekty, které této
zemi pomohou splnit přístupová kritéria a rychle
se začlenit do Evropské unie. Od roku 2001 přesáhly úvěry EIB v Chorvatsku částku 900 mil. EUR.
Úvěry tradičně směřují do výstavby a obnovy infrastruktury země, zejména její dopravní sítě. Stejně
tomu bylo i v roce 2006, kdy EIB poskytla Chorvatsku úvěry v rekordní výši 270 mil. EUR na dopravní
infrastrukturu, včetně výstavby posledního úseku
dálnice Rijeka - Záhřeb, který byl chybějícím článkem v panevropském koridoru spojujícím maďar-
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skou hranici se slovinskou hranicí přes chorvatské
území. Banka počítá, že v budoucích letech své
úvěrové aktivity v Chorvatsku rozšíří – v úzké spolupráci s Komisí a nástrojem předvstupní pomoci
(NPP) – na oblast životního prostředí a na oblast
lidského kapitálu.

Turecko
Rok 2006 byl z hlediska operací EIB v Turecku
významný. Vzhledem k neustálému růstu investic v zemi, který urychlilo zahájení přístupových
jednání s EU, dosáhly úvěry EIB v Turecku v roce
2006 objemu 1,8 mld. EUR, což je zhruba o 50 %
více než v předchozím roce. EIB je partnerem
domácích i zahraničních průmyslových investorů
a díky spolupráci s rozsáhlou sítí místních bank
podporuje dynamicky se rozvíjející sektor MSP.
Podporuje i rozsáhlé průmyslové investice, např.
poskytnutím úvěru 175 mil. EUR společnosti Turk
Otomobil Fabrikasi na vývoj a výrobu užitkových
vozidel - ve spolupráci s PSA Peugeot Citroën a
Fiat - určených pro evropský trh.
Silné obchodní vazby a efektivní infrastruktura,
včetně dopravních koridorů, podpoří prosperitu země a její úsilí o vstup do EU. Velká část
úvěrů banky se tak použila na investice do
komunikací a telekomunikací, například na
výstavbu vysokorychlostní železnice spojující
Istanbul s Ankarou, na obnovu a rozšíření leteckého parku turecké letecké společnosti a na
investice do mobilní telefonní sítě společnosti
Vodafone Turecko.
Důležitou oblastí činnosti banky je i zlepšení systému městské dopravy v Istanbulu. V roce 2006
byl poskytnut úvěr ve výši 400 mil. EUR na nákup
vozového parku pro železniční trať vedoucí tunelem pod Bosporem, která spojuje evropskou část
města s předměstím Gedze na asijském břehu. I
na výstavbu tohoto tunelu byl dříve poskytnut
úvěr ve výši 650 mil. EUR. Banka dále financovala

nákup dvou rychlých trajektů zajišťujících spojení
přes Bospor, v hodnotě 50 mil. EUR, každý z nich
o kapacitě zhruba 1 200 cestujících a více než
200 osobních vozů.
Turecko jako země, s níž byla zahájena přístupová
jednání, bude v období let 2007-2013 dostávat
pomoc z rozpočtu EU prostřednictvím nového
nástroje předvstupní pomoci (NPP). EIB stanovuje budoucí prioritní investice v úzké spolupráci s Evropskou komisí a s tureckými orgány,
v souladu s národními plány rozvoje a prioritami
EU. Banka předpokládá brzké otevření kanceláří
v Ankaře a Istanbulu.

Západní Balkán
Finanční operace EIB usnadňují proces integrace
do Evropské unie i zemím západního Balkánu.
V obecnější rovině podpora Evropské unie a EIB
napomáhá prosazování politických a hospodářských reforem a přispívá k sociálnímu usmíření
v regionu. Úspěch tohoto procesu je v životním
zájmu dotyčných zemí i Evropské unie jako celku.
V roce 2006 poskytla EIB na projekty v západním
Balkánu úvěry v celkovém objemu 412,5 mil. EUR,
což je nejvyšší částka, kterou kdy banka v tomto
regionu poskytla během jednoho roku. Úvěry
poskytnuté od roku 1995 do konce roku 2006
dosáhly celkového objemu 2,1 mld. EUR.
EIB své úvěrové operace dále diverzifikovala a její
úvěry směřovaly do poměrně nových oblastí, např.
do zdravotnictví a vzdělávání. Albánii poskytla
úvěr na reformu školství ve výši 12,5 mil. EUR a úvěr
poskytnutý Srbsku ve výši 80 mil. EUR se použil
na modernizaci nemocnic. Kromě toho banka
své úvěrové operace rozšířila a začala poskytovat
úvěry na projekty zaměřené na zlepšení životního
prostředí a kvality života v regionu, například prostřednictvím úvěru ve výši 5 mil. EUR na zlepšení
komunální vodohospodářské a kanalizační infrastruktury v Černé Hoře.
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Úvěry poskytnuté EIB v západním Balkánu nadále
směřovaly hlavně do modernizace infrastrukturních sítí, přičemž důraz se kladl na posílení regionální integrace a na odstraňování nedostatků
v silničních, železničních a energetických systémech. V roce 2006 financovala banka obnovu silnic
v Republice srbské v Bosně a Hercegovině, opravy
silnic a mostů v Srbsku a Černé Hoře, výstavbu
nového terminálu pro osobní lodní dopravu
v albánském přístavu Drač a obnovu úseků srbské
železniční sítě, které nutně potřebovaly renovaci,
tím spíše, že se nacházejí v prioritním panevropském koridoru. Do tohoto projektu se zapojila
i Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD),
která financovala nákup vozového parku pro Srbské dráhy.
Úvěrové linky poskytnuté v roce 2006 místním
bankám na podporu investic MSP a malých programů obcí dosáhly objemu 145 mil. EUR.
EIB spolufinancuje významné projekty v regionu
společně s dalšími mezinárodními finančními
institucemi, zejména s EBRD, Světovou bankou a
Rozvojovou bankou Rady Evropy, jakož i s dvoustrannými dárci. Úzce spolupracuje i s Evropskou
komisí a s Evropskou agenturou pro obnovu při
přípravě a spolufinancování projektů, na něž se
poskytují příspěvky z rozpočtu EU prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci.
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Sousední země na jihu a na východě
Evropská politika sousedství stimuluje aktivity EIB v zemích sousedících s Evropou na jihu a na
východě. Význam těchto zemí pro EU podtrhlo rozhodnutí Rady z roku 2006, kterým se EIB dává
na období let 2007-2013 nový mandát pro poskytování úvěrů sousedním zemím EU v objemu do
12,4 mld. EUR, což je dosud největší mandát mimo Unii. Fakticky to znamená dvojnásobné zvýšení
aktivit EIB v partnerských zemích Středomoří (bez Turecka) a šestinásobné zvýšení možných úvěrových operací v sousedních zemích na východě.

FEMIP pro Středomoří
V rámci barcelonského procesu a v poslední době
i v rámci evropské politiky sousedství podporuje
FEMIP (nástroj pro evropsko-středomořské investice a partnerství) hospodářský rozvoj a sociální
modernizaci partnerských zemí Středomoří, jakož
i větší regionální integraci, zejména vzhledem
k perspektivě postupného vytvoření zóny volného
obchodu s EU do roku 2010. V rámci FEMIP používá
banka celou řadu nástrojů napomáhajících hospodářskému rozvoji partnerských zemí Středomoří.
EIB se stala hlavním finančním partnerem oblasti
Středomoří: v období let 2002-2006 poskytla více
než 11 mld. EUR, z toho 1,4 mld. EUR v roce 2006.
FEMIP zaměřuje své aktivity na podporu soukromého sektoru a na vytváření prostředí vhodného
pro investice; financuje zejména základní infrastrukturu nutnou pro hospodářský rozvoj. FEMIP
dále provádí politiku posíleného dialogu se všemi,
kdo jsou zapojeni do evropsko-středomořského
partnerství, a to jak na institucionální úrovni, tak
se zástupci soukromého sektoru a občanské společnosti.

Podpora soukromého sektoru v roce 2006
Například v Egyptě poskytla EIB úvěr 200 mil. EUR
na financování továrny celosvětového významu
na výrobu metanolu. Projekt zahrnuje vypracování
projektu, výstavbu a provoz továrny, která bude
vyrábět přibližně 1,3 milionu tun metanolu ročně,

Země Středomoří
Úvěry poskytnuté v roce 2006
(v milionech)

Zdroje
Celkem Vlastní Rozpočtové
Egypt

550

550

-

Maroko

290

280

10

Izrael

275

275

-

Tunisko

154

154

-

Sýrie

45

45

-

Regionální úvěry

40

-

40

1 354

1 304

50

Země Středomoří

zejména na vývoz. Po vytvoření domácí poptávky
se bude metanol prodávat i průmyslovým odvětvím v Egyptě. Poté, co byly v 90. letech v Egyptě
objeveny značné zásoby zemního plynu, si egyptská vláda stanovila strategický cíl podporovat
využívání tohoto přírodního zdroje jako paliva na
domácím trhu, jako suroviny v petrochemickém
průmyslu a jako vývozního zboží.
Pro aktivity FEMIP v oblasti soukromého sektoru měla zásadní význam částka 165 mil. EUR
poskytnutá v roce 2006 formou úvěrových linek
finančním zprostředkovatelům a formou investic rizikového kapitálu do fondů v partnerských
zemích Středomoří. Prostřednictvím úvěrových
linek pro zprostředkující banky se poskytují úvěry
místním malým a středním podnikům, které tvoří
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Výroční zpráva
FEMIP

ve Středomoří, stejně jako kdekoli
jinde, významný pilíř hospodářství. EIB tak po desetileté odmlce
znovu zahájila aktivity v Izraeli, kde
poskytla úvěr 75 mil. EUR společnosti Bank Hapoalim na podporu MSP působících v průmyslu, službách, zdravotnictví a vzdělávání.

přímo v regionu; fond „Euromed Fund“ vyvíjející
činnost z Itálie; a fond „SGAM Al Kantara Fund“,
první fond tohoto druhu, sponzorovaný skupinou
Société Générale. Banka dále investovala částku
8,5 mil. EUR do fondu „Horus Food&Agribusiness
Fund“, který se specializuje na podnikání v zemědělství a potravinářském průmyslu v Egyptě.

Také rizikový kapitál FEMIP je účinným nástrojem
pro stimulaci soukromého sektoru. V roce 2006
investovala EIB částku 10 mil. EUR do každého
z těchto čtyř regionálních fondů zaměřených na více
odvětví: fond„Euromena“ se sídlem v Bejrútu; fond
„Magreb Private Equity Fund II“ vyvíjející činnost

Zdroje rizikového kapitálu se použily i na úvěr EIB
pro účely mikrofinancování ve Středomoří. Dlužníkem byla tuniská nevládní organizace Enda
inter-arabe, která od roku 1995 poskytla služby
mikrofinancování přibližně 30 000 drobným podnikatelům, z nichž více než 85 % byly ženy. Cílem
této finanční operace v rámci FEMIP je posílit
kapitál organizace Enda inter-arabe a umožnit
nevládní organizaci rozšíření jejích operací v nejméně rozvinutých regionech Tuniska. Tento úvěr
EIB doplňuje technická pomoc financovaná z rozpočtových zdrojů EU.

Energetika a životní prostředí
Zaměření FEMIP na odvětví energetiky ve Středomoří je zcela v souladu s prioritami, které si
EU stanovila pro toto odvětví: udržitelný energetický rozvoj, konkurenceschopnost a bezpečnost
dodávek. V roce 2006 poskytla banka úvěry ve výši
600 mil. EUR na projekty v odvětví energetiky
v Egyptě, Maroku a Tunisku. Tyto úvěry představovaly 44 % celkového objemu úvěrů ve Středomoří.
V Tunisku poskytla EIB úvěr ve výši 114 mil. EUR
na výstavbu plynové elektrárny s kombinovaným
cyklem v Ghannouch. Tato investice pomůže uspokojit stále rostoucí poptávku po elektrické energii v zemi a současně zvýší přitažlivost Tuniska
jako země s dobrými podmínkami pro investice
do průmyslových odvětví a služeb, zejména do
cestovního ruchu. V Egyptě se díky úvěru ve výši
260 mil. EUR staví další dvě elektrárny s kombinovaným cyklem. Budou vyrábět elektrickou energii
za konkurenční cenu a s omezeným dopadem na
životní prostředí.
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Aby se rozsah budoucích investic v oblasti
udržitelné energie zvýšil, vypracovávají se
tři studie financované Svěřeneckým fondem
FEMIP. První z nich - týkající se energie z obnovitelných zdrojů v partnerských zemích Středomoří - se vypracovává v partnerství s Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie
(ADEME) a Agence française de développement
(AFD). Druhá studie zkoumá možnosti financování projektů snižování emisí uhlíku a vytváření
uhlíkových kreditů v oblasti Středomoří a jejím
cílem je identifikovat prioritní odvětví a vyhotovit
seznam projektů, které by EIB mohla v budoucích
letech podporovat. A nakonec se začalo pracovat
na studii, která vyhodnotí potenciál, pokud jde o
výrobu biopaliv v zemích FEMIP, udržitelnou z hlediska ochrany životního prostředí, což je oblast,
kde jsou v současné době k dispozici pouze rozptýlené informace.

Na projekty ochrany životního prostředí ve Středomoří poskytla EIB v roce 2006 úvěry v objemu
325 mil. EUR. Tyto prostředky se použily na uspokojení nejnaléhavějších environmentálních potřeb
a směřovaly zejména do oblasti zásobování vodou
a asanace vod v Izraeli, Maroku, Sýrii a Tunisku.
Konkrétně Maroku byl poskytnut úvěr ve výši
40 mil. EUR na obnovu a rozšíření odpadních systémů v městských centrech v povodí vádí Sebou,
jež se nachází mezi Tazou na východě země a
Kenitrou na pobřeží Atlantického oceánu. Úvěr
je určen na vybudování sítí pro odvádění odpadních a přívalových vod a na výstavbu zařízení pro
druhotné čištění odpadních vod. Jelikož má tento
projekt značný dopad na životní prostředí, byla na
něj poskytnuta úroková subvence z rozpočtových
zdrojů EU. Technická pomoc FEMIP ve výši 4 mil.
EUR podpořila činnost jednotky pro řízení projektu
a posílila institucionální kapacitu dlužníka.

Zasedání Rady
ministrů FEMIP
v Tunisu

Skupina EIB

46

Zpráva o činnosti za rok 2006

Sousední země na jihu a na východě

V obecnější rovině Evropská komise v současné
době vypracovává rozsáhlý dlouhodobý program,
jehož cílem je odstranit znečištění Středozemního
moře. Tato iniciativa, známá pod označením Horizont 2020, se opírá o spolupráci se skupinou partnerů, včetně EIB. Banka se v rámci FEMIP zaměří
na omezení hlavních zdrojů znečištění a v úzké
spolupráci s dalšími mnohostrannými bankami a
s Komisí (GŘ pro životní prostředí) vyhotoví seznam
investičních projektů vhodných k financovaní.

Na pomoc Libanonu
EIB se při příležitosti mezinárodní konference
dárců konané v Paříži v lednu roku 2007 zavázala,
že během šesti následujících let bude podporovat plán stabilizace, obnovy a reforem libanonské vlády, a to prostřednictvím úvěrů v objemu
960 mil. EUR na klíčové projekty zahrnuté do programu veřejných investic a na investice do soukromého sektoru. Banka se jako dlouholetý partner
Libanonu bude nadále angažovat v infrastruktur
ních projektech (zejména v odvětví dopravy a
v oblasti odpadních vod) a poskytne další finanční
prostředky na podporu MSP, na jejichž činnost
měl negativní vliv nedávný konflikt, s cílem podpořit reformy v jednotlivých odvětvích (zejména
v odvětví energetiky), jakož i investice soukromého
sektoru. Kromě toho se v rámci technické pomoci
poskytnou granty na přípravu a realizaci projektů
a na podporu privatizace.

nového mandátu se uskuteční na Kypru v květnu
roku 2007. Z hlediska konkrétnějších kroků
bude výbor, složený ze zástupců členských států
EU, partnerských zemí Středomoří a Evropské
komise, pravidelně jednat o strategii FEMIP, předkládat ministrům stanoviska ke konkrétním otázkám, např. odvětvovou analýzu nebo vymezení
nových nástrojů financování, a schválí výroční
zprávu FEMIP. Na konferencích FEMIP se následně
sejdou zástupci soukromého a veřejného sektoru, akademičtí pracovníci a další zúčastněné
strany a projednají zde témata zvolená Radou
ministrů. V roce 2006 se tato konference konala
v Monaku a zaměřila se na nezbytné investice do
dopravních systémů v oblasti Středomoří.

Rusko a další sousední země na východě
Zatímco ve Středomoří je EIB aktivní již zhruba třicet let, v Rusku poskytla EIB první úvěr na projekt
až v roce 2003. Z hlediska objemu jsou mandáty
pro poskytování úvěrů EIB na východě ve srovnání s mandáty pro poskytování úvěrů ve Středomoří poměrně malé. Jelikož však zájem EU o tuto
oblast světa roste, zvyšuje se i objem mandátů nejprve 100 mil. EUR pro Rusko v roce 2001, poté
500 mil. EUR pro Rusko, Bělorusko, Moldavsko a
Ukrajinu do ledna roku 2007, a konečně 3,7 mld.
EUR pro tyto země a pro jižní Kavkaz v období let
2007-2013.

Plnění nového mandátu FEMIP
Úloha, kterou EIB hraje ve Středomoří, spočívá
zejména ve finanční podpoře. Od partnerství se
však nutně očekává i politický dialog se zúčastněnými stranami: s dotyčnými zeměmi, se soukromým sektorem a s občanskou společností.
Cílem nového mandátu je posílit partnerství a
součinnost na třech úrovních. Na úrovni vlád
budou za vytváření strategických politik na
vysoké úrovni odpovídat zasedání Rady ministrů FEMIP. První takové zasedání ministrů v rámci

První mandát EIB (100 mil. EUR) se výslovně zaměřil na ekologické projekty v ruské oblasti Baltského
moře. V jeho rámci se uskutečnily tři operace financované bankou: projekty vodního hospodářství
realizované v oblasti Petrohradu v celkové hodnotě 85 mil. EUR, do jejichž financování se zapojila i Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
a Severská investiční banka (NIB).
Druhý mandát (500 mil. EUR) umožnil financování
projektů v přímém zájmu EU v Rusku, na Ukrajině, v Moldavsku a Bělorusku, konkrétně projektů
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na ochranu životního prostředí, jakož i projektů
dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury na prioritních osách transevropských sítí
s přeshraničními dopady pro některý z členských
států EU. V roce 2006 schválila banka první úvěr ve
výši 200 mil. EUR pro Ukrajinu na obnovu posledních úseků dálnice M-06 mezi Kyjevem a Brody
v rámci panevropských koridorů III a V. Na financování tohoto projektu se bude podílet EBRD.
Aby EIB mohla na základě mandátu vyvíjet činnost
v jednotlivých zemích, musí s každou dotyčnou
zemí uzavřít rámcovou dohodu. Takové dohody
byly dosud uzavřeny jen s Ruskem a Ukrajinou,
v roce 2006 však byla uzavřena dohoda i s Moldavskem, což připravilo půdu pro budoucí aktivity EIB
v této zemi. Z hlediska poskytování úvěrů banky
v sousedních zemích na východě byl pozitivním
krokem i podpis memoranda o porozumění mezi
Evropskou komisí, EIB a EBRD dne 15. prosince
2006, na jehož základě se úzká spolupráce v dotyčných zemích prohloubí.
Investice v Rusku, na Ukrajině a v Moldavsku, jakož
i v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii v jižním Kavkaze,
budou v období let 2007-2013 směřovat do oblastí,
na něž se vztahovaly dřívější mandáty, za obnove
nou prioritu se však budou považovat projekty
v odvětví energetiky, zejména v oblasti strategického zásobování energií a přepravy energie.

EIB, EBRD a Komise
spojují své síly ve
východní Evropě,
na jižním Kavkaze,
v Rusku a ve
střední Asii
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EIB financuje investice v Africe, Karibiku a Tichomoří (AKT), stejně jako v Asii a Latinské
Americe (ALA). Banka poskytuje úvěry na základě mandátů Evropské unie, avšak mandáty
pro země AKT a země ALA se svou povahou podstatně liší. V zemích AKT pomáhá EIB provádět rozvojovou politiku EU, zatímco v zemích ALA se klade důraz na hospodářskou spolupráci mezi Unií a partnerskými zeměmi.

Africké, karibské a tichomořské státy a
Jihoafrická republika
Úvěry poskytnuté v roce 2006
(v milionech)

Zdroje

Afrika

Celkem

Vlastní

Rozpočtové

564

133

431

západní

218

115

103

jižní a Indický oceán

146

18

128

střední a rovníková

101

-

101

východní

56

-

56

Multiregionální úvěry

43

-

43

Karibik

41

10

31

Tichomoří

37

25

13

-

-

-

Multiregionální úvěry

103

-

103

Země AKT – ZZÚ

745

167

578

80

80

-

ZZÚ

Jihoafrická republika

EIB v zemích AKT

12

Včetně částky 8,5 mil. EUR na
základě Loméské úmluvy 4a.

V zemích AKT vycházejí aktivity banky z dohody
o partnerství z Cotonou podepsané mezi EU a
79 zeměmi AKT. Hlavním cílem dohody z Cotonou, která nahradila dřívější úmluvy z Yaoundé a
Loméské úmluvy, je snížení a vymýcení chudoby
a začlenění hospodářství zemí AKT do světového
hospodářství. V období let 2003-2007 může EIB
poskytnout úvěry v objemu do 1,7 mld. EUR ze
svých vlastních zdrojů a další 2 mld. EUR z Investiční
facility (IF), revolvingového fondu financovaného
z Evropského rozvojového fondu (ERF) a řízeného
bankou. IF byla vytvořena na podporu investic
do soukromých podniků a obchodně provozo-

vaných veřejných subjektů působících v odvětví
dopravy, vodárenství, energetiky a telekomunikací
a investuje do infrastruktury, která je nezbytnou
podmínkou pro rozvoj soukromého sektoru. Projekty s významnou environmentální nebo sociální
složkou nebo projekty veřejného sektoru v zemích
procházejících obdobím hospodářského přizpůsobování jsou většinou způsobilé pro poskytnutí úrokových subvencí. Úvěry EIB v Jihoafrické republice
se poskytují na základě samostatného mandátu,
v jehož rámci se mohlo v období let 2000-2006
poskytnout až 825 mil. EUR.
Úvěry EIB poskytnuté zemím AKT v roce 2006
dosáhly objemu 745 mil. EUR (oproti 537 mil. EUR
v roce 2005), z toho 578 mil. EUR ze zdrojů ERF12 a
167 mil. EUR z vlastních zdrojů banky. IF, vytvořená
na základě dohody z Cotonou, se velmi osvědčila,
jelikož od roku 2003 byly v jejím rámci podepsány
transakce v hodnotě téměř 1,4 mld. EUR. Hlavní
důraz se klade na projekty soukromého sektoru,
které na konci roku 2006 představovaly 81 %
portfolia IF. Pokud jde o zastoupení jednotlivých
odvětví, finanční služby představují 53 % portfolia
IF - dobrých výsledků bylo dosud dosaženo, pokud
jde o rozvoj aktivit banky v oblasti mikrofinancování v zemích AKT, zejména v subsaharské Africe
- a investice do průmyslu (včetně hornictví) představují 20 %. Zbývajících 26 % portfolia představují investice do základní infrastruktury (investice
do energetiky, vodního hospodářství, dopravy a
telekomunikací). Úvěry z vlastních zdrojů banky
dosáhly na konci roku 2006 celkové výše 386 mil.
EUR, z toho více než polovina směřovala do projektů soukromého sektoru. Do průmyslu (včetně
hornictví) a základní infrastruktury směřovalo
65 % úvěrů poskytnutých z vlastních zdrojů.
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Výroční zpráva
Investiční facility
k dohodě
z Cotonou

Investice do ochrany životního prostředí, zejména
do projektů vodního hospodářství a asanace vod
(viz orámovaný text týkající se dodávek vody
v Mosambiku), ale i investice do obnovitelných
zdrojů energie, mají pro země AKT velký význam.
V roce 2006 banka poskytla ze svých vlastních
zdrojů úvěr ve výši 9,75 mil. EUR společnosti Barbados Light and Power Company na projekt využívání
větrné energie. Tento projekt nahrazuje využívání drahých fosilních paliv a snižuje atmosférické
emise. Na úvěr byla poskytnuta úroková subvence,
jelikož přispívá k ochraně životního prostředí. Tato
investice se financuje prostřednictvím finančního
nástroje EIB pro řešení problému změny klimatu
(Climate Change Financing Facility) a je pravděpodobně způsobilá pro registraci v rámci mechanismu čistého rozvoje podle Kjótského protokolu.
Předkladatel projektu požádal o podporu z nástroje
technické pomoci pro řešení problému změny klimatu (Climate Change Technical Assistance Facility), vytvořeného bankou, aby tento proces získání
registrace usnadnil. EIB dále poskytla úvěr 24,5 mil.
EUR na výstavbu vodní elektrárny na Fidži.

místních finančních institucí a soukromých kapitálových fondů, sledují
obecně dvojí cíl: podporují rozvoj
místních finančních trhů a poskytují finanční prostředky menším podnikům, včetně mikropodniků.

V roce 2006 aktivita banky v Jihoafrické republice ochabla, jelikož na konci uvedeného roku
měl vypršet platný mandát a objem dostupných finančních prostředků byl tak omezený. EIB
poskytla ze svých vlastních zdrojů úvěr ve výši
80 mil. EUR společnosti ESKOM Holdings Ltd na
vybudování nového propojovacího vedení vysokého
napětí mezi Johannesburgem a Kapským Městem.
Společnost ESKOM je elektrárenskou společností,
která je zcela ve vlastnictví státu. V rámci mandátu na
období let 2002-2006 poskytla banka finanční prostředky malým a středním podnikům (260 mil. EUR),
na investice do ochrany životního prostředí (245 mil.
EUR) a do energetiky (130 mil. EUR).

EIB se dále angažovala částkou 5 mil. USD ve fondu
Business Partners International Kenya SME Fund
(BPI-K). Tento keňský fond má formu komanditní
společnosti a investuje do „mladých“ středních
podniků. Spolusponzory fondu jsou Mezinárodní
finanční korporace (IFC) a společnost Business
Partners International, dceřiná společnost jihoafrické společnosti Business Partners Ltd, která se
specializuje na investice do MSP. Fond bude mít
dále prospěch z podpory a z aktivit regionálního
zastoupení EIB v Nairobi.

V roce 2006 poskytla banka prostřednictvím Investiční facility úvěr na podporu rozvoje společnosti
First Bank of Nigeria (FBN), jedné z největších
bank v Nigérii, která zahájila program rozsáhlé
modernizace. FBN se díky své jedinečné pozici
a po uskutečnění plánované fúze se společností
Ecobank stane jedním z klíčových aktérů, kteří přispějí k posílení finančního sektoru a k hospodářské
integraci v západní Africe. Využije své nové regionální sítě ke zlepšení služeb pro obchodní klienty
a podniky. Úvěr poskytuje společnosti FBN přístup
ke stabilnímu zdroji dlouhodobého financování
umožňujícího realizaci její strategie. Tím, že Investiční facilita poskytuje kapitál třídy II, působí i jako
katalyzátor pro zvyšování přílivu finančních prostředků soukromého sektoru do společnosti FBN
a diverzifikuje tak její zdroje financování.

Úzká spolupráce s Evropskou komisí
Finanční služby
Operace ve finančním sektoru, zejména poskytování finančních prostředků prostřednictvím

Spojení odborných znalostí a finančních zdrojů EIB
a Evropské komise se jeví jako velmi efektivní. V roce
2006 podepsaly EIB a Evropská komise memorandum o porozumění, kterým se zřídil svěřenecký fond
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Bezpečná voda pro chudé v Maputu,
Mosambik
V roce 2006 poskytla EIB úvěr ve výši 31 mil. EUR na zdokonalení a rozšíření soustavy dodávek vody v mosambickém Maputu. Předkladatel projektu, dodavatel vody v Maputu (Maputo
Water Supply), zásobuje vodou oblast velkého Maputa, která má 1,7 milionu obyvatel. Polovina obyvatel zde žije v absolutní chudobě a přístup k vhodné pitné vodě má pouze 40 %
z nich. Projekt EIB podstatně zvýší počet obyvatel majících přístup k bezpečné pitné vodě a
přispěje k dosažení rozvojových cílů tisíciletí v Mosambiku, pokud jde o dodávky vody, zdraví
a vymýcení chudoby, což jsou hlavní složky strategie pro snižování chudoby v zemi. Sedmý
rozvojový cíl tisíciletí stanovený OSN - zajištění udržitelnosti životního prostředí - zahrnuje
dílčí cíle, kterými jsou snížení počtu lidí, kteří nemají trvalý přístup k bezpečné pitné vodě a
k lepším hygienickým zařízením, o jednu polovinu.
Projekt dodávek vody pro Maputo sleduje čtyři konkrétní cíle: zvýšení instalované výrobní
kapacity, jež zajistí nepřetržité dodávky vody pro 730 000 lidí odebírajících vodu ze stávající
soustavy (tato soustava v současné době nedovoluje dodávky vody po celých 24 hodin) a
zvýší počet odběratelů vody do roku 2010 o 467 000 a do roku 2014 o dalších 145 000; zvýšení
výkonnosti soustavy snižováním podílu nefakturované vody; zvýšení objemu dodávek vody
v chudších oblastech na okraji města s podporou malých místních soukromých provozovatelů, čímž se zajistí dodávky vody pro dalších 110 000 lidí; a zvýšení kapacity a lepší finanční
udržitelnost vodárenské společnosti, což přispěje ke zlepšení vodohospodářských služeb ve
všech městech spadajících do působnosti předkladatele projektu.
Projekt navazuje na dřívější reformy v odvětví vodárenství a na projektovou činnost Světové
banky a v jeho rámci vyvíjejí společně činnost vnitrostátní vodohospodářská agentura FIPAG
(Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água), mosambická vláda a skupina mezinárodních rozvojových finančních organizací: EIB, facilita Evropské komise pro vodohospodářská zařízení, nizozemská organizace FMO a Agence Française de Développement.
Udržitelnost a dostupnost je zajištěna díky kombinaci těchto faktorů: prostředky získané s nízkými náklady, dobrá regulační politika (zejména z hlediska tarifů a institucionální autonomie),
vhodně navržené a regulované zapojení soukromého sektoru do dodávek vody a angažovanost nevládních organizací v místě realizace.
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na podporu regionální infrastruktury v Africe. Prostřednictvím svěřeneckého fondu, do něhož budou
moci přispívat i členské státy, Evropská komise zpočátku poskytne granty v objemu do 60 mil. EUR formou úrokových subvencí, které doplní úvěry EIB
v objemu zhruba 260 mil. EUR.
Stejně tak významně pokročila realizace projektů
v Etiopii, na Madagaskaru a v Mosambiku, financovaných prostřednictvím úvěrů EIB v kombinaci
s technickou pomocí a grantovou pomocí z facility
AKT-EU pro vodohospodářská zařízení, jež vznikla
v roce 2004 na podporu investic v odvětví vodárenství v zemích AKT. Kromě toho se v průběhu příštích
tří let bude prostřednictvím nové účelové facility
EIB pro přípravu projektů v odvětví vodárenství,
disponující částkou 3 mil. EUR, financovat příprava
nejméně osmi projektů vodního hospodářství a asanace vod v zemích AKT.
Kromě toho Evropská komise požádala EIB o poradenství v souvislosti s prováděním své druhé facility

rizikového kapitálu (Risk Capital Facility - RCF) v Jihoafrické republice, cíleného sektorového programu
disponujícího částkou 50 mil. EUR na období pěti let.
Tento program navazuje na úspěšný RCF, který byl
spuštěn v roce 2002 a do něhož se EIB již zapojila, a
jeho cílem je poskytovat malým a středním podnikům
vlastněným historicky znevýhodněnými osobami
v Jihoafrické republice prostředky na financování
vlastního kapitálu a kvazivlastního kapitálu. Úkolem
EIB je poskytovat poradenství Evropské komisi v souvislosti s vypracováním návrhu a zavedením facility a
poté se zapojit do technického hodnocení a schvalování navržených investic, aniž by se jakkoli účastnila
finanční správy samotných prostředků.

Vyhlídky do budoucna
Dohoda z Cotonou byla uzavřena v červnu roku
2000 na období 20 let a její po sobě jdoucí protokoly
se podepisují na dobu pěti až šesti let. První protokol
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pokrývající období let 2003-2007 brzy vyprší. Druhý
protokol na období let 2008-2013 předpokládá
doplnění Investiční facility o částku 1,1 mld. EUR a
dále 2 mld. EUR z vlastních zdrojů banky. K těmto
částkám je třeba připočíst dalších 400 mil. EUR na
úrokové subvence a technickou pomoc. V období
let 2007-2013 bude v rámci nových mandátů pro
poskytování úvěrů třetím zemím na projekty v Jihoafrické republice k dispozici částka 900 mil. EUR.

Asie a Latinská Amerika
Úvěry poskytnuté v roce 2006
(v milionech)

Celkem
Latinská Amerika
Kolumbie

240
100

Brazílie

40

Ekvádor

40

Peru

40

Honduras

V budoucích letech bude banka věnovat zvýšenou pozornost oblasti infrastruktury a finančnímu
sektoru. Pokud jde o infrastrukturu, důraz se bude
klást na základní investice, např. investice do projektů energetiky, vodního hospodářství a asanace
vod. Za prioritní se budou považovat i projekty soukromého sektoru a regionální iniciativy, tj. projekty,
do nichž je zapojena více než jedna země nebo
které mají dopad na více než jednu zemi.

Asie

20
243

Srí Lanka

120

Maledivy

50

Vietnam

38

Pákistán

35

Asie a Latinská Amerika

483

úvěry se použily na projekt a modernizaci digitálních mobilních telefonních sítí v Kolumbii, Ekvádoru a Peru a na investice v továrnách na výrobu
pneumatik společnosti Michelin v Brazílii.

EIB a Asie a Latinská Amerika
Mandát EIB pro poskytování úvěrů v Asii a Latinské Americe v období let 2000-2006 předpokládal úvěry v objemu do 2,48 mld. EUR na podporu
investic ve společném zájmu Evropské unie a přijímajících zemí. Cílem bylo podpořit hospodářskou
spolupráci. Ke konci roku 2006 poskytla banka
úvěry v objemu 2,425 mld. EUR. V roce 2006 dosáhly
úvěry EIB na projekty v Asii a Latinské Americe celkové výše 483 mil. EUR, z toho 240 mil. EUR v Latinské Americe (Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Honduras
a Peru) a 243 mil. EUR v Asii (Pákistán, Vietnam,
Srí Lanka a Maledivy).
V Latinské Americe podepsala banka úvěr ve výši
20 mil. EUR pro Středoamerickou banku pro hospodářskou integraci (CABEI) na výstavbu silničního
koridoru v Hondurasu spojujícího pobřeží Atlantického oceánu s pobřežím Tichého oceánu. Projekt
je součástí iniciativy „Plan Puebla-Panama“, regionálního akčního plánu pro zlepšení přeshraniční
infrastruktury ve Střední Americe a Mexiku. Další

V Asii podpořila EIB celosvětové úsilí a úsilí EU a
přispěla ke zmírnění následků přírodních katastrof
v regionu, zejména poskytnutím úvěrů na financování obnovy oblastí postižených cunami na Maledivách a Srí Lance. V Pákistánu byl poskytnut úvěr
na výstavbu cementárny. Tento projekt je důležitý
pro odstranění škod po zemětřesení, které tuto zemi
postihlo v říjnu roku 2005. Ve Vietnamu banka financovala výstavbu samoobslužných velkoobchodních
prodejen společnosti Metro Cash & Carry.
Od poskytnutí prvních úvěrů v zemích ALA v roce
1993 poskytla EIB téměř sto úvěrů v celkovém objemu
4,762 mld. EUR, z toho 55 % směřovalo na projekty
v Latinské Americe a 45 % na projekty v Asii.

Nový mandát pro poskytování úvěrů
zemím ALA
Na základě nového mandátu EIB, který pokrývá
období let 2007-2013, může banka poskytnout
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úvěry partnerským zemím ALA v celkovém
objemu do 3,8 mld. EUR. Ve srovnání s předchozím mandátem to znamená nárůst. V rámci
tohoto nového mandátu jsou stanoveny orientační stropy: 2,8 mld. EUR pro úvěry v Latinské
Americe a 1,0 mld. EUR v Asii.
Aby EIB mohla lépe podpořit strategii spolupráce EU se zeměmi ALA, odvětvová a země-

pisná oblast působnosti mandátu se rozšířila.
Banka může nyní zejména financovat projekty
přispívající k udržitelnosti životního prostředí,
včetně zmírňování změny klimatu, nebo projekty
přispívající k energetické bezpečnosti EU. Banka
bude rovněž nadále podporovat přítomnost
EU v dotyčných zemích prostřednictvím přímých
zahraničních investic a přenosem technologií a
know-how.

Reakce EIB na přírodní katastrofy v Asii
Zhruba dvě třetiny objemu úvěrů, které banka poskytla v roce 2006 v Asii, podporovaly rekonstrukci a obnovu v zemích postižených přírodními katastrofami.
Zničující zemětřesení a cunami, které postihly země Indického oceánu dne 26. prosince 2004,
způsobily nejen značné ztráty na životech, ale zničily i tisíce kilometrů pobřežních oblastí,
kde více než jeden milion lidí přišlo o střechu nad hlavou a kde vznikly značné škody na infrastruktuře.
V roce 2005 poskytla banka za mimořádně výhodných podmínek úvěrovou linku ve výši
50 mil. EUR na financování malých a středních investic přispívajících k odstranění škod způsobených cunami v Acehu a severní Sumatře (Indonésie). V roce 2006 pomohla EIB i Maledivám.
Tato pomoc předpokládala rozšíření stávajícího mandátu pro poskytování úvěrů zemím ALA,
jelikož do té doby se mandát na Maledivy nevztahoval. Na Maledivách se banka soustředila
na oblast cestovního ruchu, který tvoří hlavní pilíř hospodářství země. Úvěrová linka ve výši
50 mil. EUR byla poskytnuta soukromým letoviskům a hotelům postiženým cunami. Srí Lance
poskytla EIB úvěrovou linku sestávající ze dvou složek - jedna se subvencí centrální banky
a druhá za běžných podmínek banky. Částka 20 mil. EUR, poskytnutá s úrokovou subvencí
a v místní měně, se použila na malé investice dlužníků přímo postižených cunami. Další částka
50 mil. EUR se použila pro poskytnutí vyšších částek dlužníkům přímo či nepřímo postiženým
touto katastrofou.
Druhá velká katastrofa v Asii, která vedla EIB k poskytnutí finanční podpory v roce 2006, bylo
zemětřesení v Pákistánu v říjnu roku 2005. Po zemětřesení se vzhledem k obnově domů a
infrastruktury v Pákistánu značné zvýšila poptávka po cementu. EIB za této situace a s cílem
snížit „mezeru v dodávkách“ a umožnit obnovu poskytla úvěr ve výši 35 mil. EUR na nový
projekt cementárny v Khaipuru.

53

Skupina EIB

Skupina EIB

54

Zpráva o činnosti za rok 2006

Získávání finančních prostředků: strategie
vytváří přidanou hodnotu pro klienty
Banka zůstala věrná svému závazku co nejlépe využívat své finanční síly, založené na podpoře akcionářů - členských států EU - s cílem poskytovat zdroje financování za optimální
náklady a vytvářet tak přidanou hodnotu pro klienty. Při plnění těchto cílů se banka nadále
řídila důslednou strategií v oblasti získávání zdrojů financování, která předpokládá jak kontinuitu, tak i inovaci jejích programů emisí referenčních dluhopisů a emisí vytvořených na
míru. Z dosažených výsledků měli prospěch příjemci úvěrů v EU i na rozvíjejících se místních trzích, na něž se banka zaměřuje.
Získané zdroje finan
cování dosáhly objemu 48 mld. EUR, tj.
podobného objemu
(v miliardách)
jako v loňském roce.
Banka tyto finanční
50
prostředky získ ala
v rekordním počtu
40
24 měn, včetně šesti
měn prostřednictvím
emisí syntetických
30
dluhopisů. Zvýšila se
poptávka po jiných
20
než hlavních měnách
(zejména po australských dolarech), což
10
vedlo k potřebě získat zdroje financování v těchto měnách
0
v objemu 8 mld. EUR,
2004
2005
2006
oproti 6 mld. EUR v roce
EUR
2005. Hlavním zdrojem
GBP
USD
financování však zůstaly
Ostatní
hlavní měny (euro, britská libra a americký dolar), v nichž banka získala
40 mld. EUR (oproti 44 mld. EUR v roce 2005).

Objem programů získávání finančních prostředků
před swapy v období let 2002-2006:
228 mld. EUR

2002

2003

Pozitivní přijetí, jakého se ze strany trhu dostalo EIB
v oblasti získávání zdrojů financování, se odrazilo
v průzkumu veřejného mínění uskutečněného časopisem EuroWeek, v němž účastníci trhu stejně jako
v předchozích dvou letech označili banku za„nejpůsobivějšího dlužníka“, „nejinovativnějšího dlužníka“
a za „nejlepšího nadnárodního nebo agenturního
dlužníka“. Banka byla dále označena za „nejatraktivnějšího a nejnáročnějšího dlužníka budoucích let“.

Hlavní měny – třída suverénních dlužníků
a inovace
Programy emisí referenčních dluhopisů v hlavních
měnách banky – euro (EUR), britská libra (GBP) a
americký dolar (USD) – posílily jedinečnou pozici
banky jako emitenta referenčních dluhopisů ve
více měnách v třídě suverénních dlužníků. Emise
referenčních dluhopisů v těchto třech měnách
tvoří i nadále základ nákladově efektivního získávání zdrojů financování. Umožnily získat finanční
prostředky odpovídající částce 28 mld. EUR (59 %
celkového objemu získaných zdrojů financování).
Na uvedené částce měly největší podíl emise v EUR
(10,6 mld. EUR), přičemž dalšími největšími emisemi byly emise v USD (ekvivalent 9,7 mld. EUR) a
emise v GBP (ekvivalent 8,0 mld. EUR).
V roce 2006 se aktivity banky v hlavních měnách
vyznačovaly řadou charakteristických rysů a inovací. Pokud jde o emise v EUR, v jejichž rámci banka
získala finanční prostředky v celkovém objemu
17,4 mld. EUR (prostřednictvím emisí referenčních
dluhopisů a cílených emisí), docházelo k postupnému aktivnímu slaďování s hlavními rysy emisí
suverénních dlužníků, zejména pokud jde o velikost emisí referenčních dluhopisů EARN13, a to
uskutečněním dvou nových transakcí v objemu
5 mld. EUR s dobou splatnosti 5 a 10 let. To v roce
2006 pomohlo bance vytvořit pro klienty finanční
výhodu spojenou s vynikající výkonností evropských dluhopisů s minimálními riziky. Zvýšená
pozornost věnovaná likviditě dluhopisů s minimálními riziky se projevila zvýšením objemu EARN se
splatností v roce 2008 o 580 mil. EUR prostřednic-
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tvím postupu přidělení cenných papírů na základě
dražby. Banka zůstává jediným dlužníkem, jenž
doplňuje emise suverénních dlužníků o globální
emise referenčních dluhopisů v objemu 5 mld. EUR
s pozoruhodnou dobou splatnosti od 3 do 30 let.
Významnou událostí v oblasti cílených a strukturovaných emisí v EUR (v jejichž rámci byly získány finanční prostředky v celkovém objemu
6,9 mld. EUR) byla první emise dluhopisů distribuovaných prostřednictvím veřejné nabídky ve všech
12 zemích eurozóny (evropská veřejná nabídka
cenných papírů - European Public Offering of Securities, EPOS). Tato strukturovaná emise dluhopisů
v objemu 1 mld. EUR byla vázána na inflaci v eurozóně. Jednalo se o nabídku učiněnou díky mechanismu „schvalování“ stanovenému ve směrnici o
prospektu EU14. Bylo to poprvé, co se mechanismus
„schvalování“ použil v takovém rozsahu na trhu dluhopisů. Tato emise je pozoruhodná, jelikož přispívá
k rozvoji evropského kapitálového trhu v EUR.
V GBP si banka uchovala své postavení vedoucího
emitenta, který doplnil emise britské vlády (gilts),
přičemž na konci roku 2006 byly nesplaceny emise
v GBP odpovídající přibližně 10 % trhu dluhopisů
v GBP vydaných jinými subjekty než britskou vládou. V GBP získala banka celkem částku 5,7 mld. GBP
(8,4 mld. EUR). Uskutečnila transakce s 15 různými
referenčními lhůtami splatnosti až do roku 2054,
což je nejširší škála lhůt splatnosti dluhopisů vydaných jinými subjekty než britskou vládou. Banka
dále vydala dvě nové emise referenčních dluhopisů
s 3letou a 10letou lhůtou splatnosti. Pokud jde o
strukturované produkty, banka vydala jednu novou
emisi vázanou na inflaci se splatností v roce 2016, kterou poté zvýšila na celkovou částku 297 mil. GBP.

EIB na 30 let, byla první emisí referenčních dluhopisů v této části výnosové křivky od okamžiku, kdy
Ministerstvo financí USA znovu zavedlo „dlouhé
dluhopisy“ (long bonds). Druhá nová emise
v objemu 3 mld. USD s 10letou lhůtou splatnosti
byla největší transakcí s touto lhůtou splatnosti,
kterou uskutečnil neamerický emitent s ratingem
AAA, což podtrhuje sílu likvidity nabízenou bankou.
Banka vydala i dvě emise eurodluhopisů denominovaných v USD se 7letou lhůtou splatnosti, jednu
v objemu 1 mld. USD a jednu v objemu 1,5 mld.
USD. Druhá z těchto emisí byla v roce 2006 v této
třídě aktiv největší emisí eurodluhopisů denominovaných v USD. Strukturované transakce dosáhly
objemu 1,4 mld. USD (1,2 mld. EUR).

Měnová diverzifikace
Vedle finančních prostředků získaných ve třech
hlavních měnách získala banka finanční prostředky
odpovídající částce 8,0 mld. EUR prostřednictvím
15 jiných měn. Banka dále získala finanční prostředky v šesti dalších měnách prostřednictvím
emisí syntetických dluhopisů (účtovaných v jiných
měnách) v objemu 0,6 mld. EUR. Pokud jde o emise
dluhopisů v jiných než hlavních měnách, největší
nárůst zaznamenaly emise v australských dolarech (AUD) a největší podíl na objemu získaných
finančních prostředků měly emise ve třech měnách
- australský dolar, japonský yen a turecká lira. Prostřednictvím emisí v každé z těchto měn byly získány finanční prostředky odpovídající částce více
než 1 mld. EUR: AUD v objemu 1,8 mld. EUR, JPY
v objemu 1,3 mld. EUR a TRY v objemu 1,1 mld. EUR.
13

V USD získala banka celkem částku 17,6 mld. USD
(14,2 mld. EUR) a stala se tak jedním z největších
neamerických emitentů dluhopisů v této měně.
Banka vydala pět globálních emisí referenčních dluhopisů, které pokrývají všechny klíčové lhůty splatnosti: 3 roky, 5 let, 10 let (dvakrát) a 30 let. Poslední
z těchto emisí, která prodloužila výnosovou křivku

14

Dopad na rozvoj
Významným rysem byla nadále rozvojová práce
banky v měnách nových členských států, přistupujících zemí/zemí, které zahájily přístupová jednání, a partnerských zemí EU. Získávání finančních

Referenční dluhopisy eurozóny (Euro
Area Reference Notes).
Tato směrnice stanovuje účinný
mechanismus „schvalování” prospektů v členských státech Evropské
unie: prospekt schválený příslušným
orgánem jednoho členského státu
(„regulátorem domovské země“)
lze použít jako platný prospekt
v kterémkoli jiném členském státě
(„hostitelském členském státě“) bez
nutnosti dalšího schválení prospektu
(„vzájemné uznávání“).
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Výpůjčky podepsané a získané v roce 2006* ve srovnání s rokem 2005
(v milionech EUR)

Před swapy:
2006

Po swapech:
2005
38,8%

2005

EUR

17 439

36,3%

31 820

66,2%

32 179

64,6%

CZK

18

0,0%

18

0,0%

19

0,0%

DKK

235

0,5%

235

0,5%

GBP

8 392

17,5%

10 057

20,2%

3 067

6,4%

3 096

6,2%

HUF

110

0,2%

222

0,4%

97

0,2%

53

0,1%

PLN

32

0,1%

73

0,1%

32

0,1%

49

0,1%

SEK

309

0,6%

174

0,4%

309

0,6%

468

0,9%

26 535

55%

29 838

60%

35 577

74%

35 864

72%

692

1,4%

709

1,4%

259

0,5%

EU celkem

19 311

2006

AUD

1 840

3,8%

BGN

102

0,2%

CHF

703

1,5%

HKD

101

0,2%

ISK

501

1,0%

162

0,3%

JPY

1 277

2,7%

1 352

2,7%

183

0,4%

MXN
NOK

424

0,9%

38

0,1%

NZD

933

1,9%

1 077

2,2%

88

0,2%

38

0,1%

TRY

1 095

2,3%

1 222

2,5%

USD

14 225

29,6%

14 309

28,7%

12 305

25,6%

13 581

27,3%

ZAR

312

0,7%

219

0,4%

80

0,2%

63

0,1%

Třetí země celkem

21 515

45%

19 962

40%

12 473

26,0%

13 941

28,0

CELKEM

48 050

100%

49 800

100%

48 050

100%

49 805

100%

* Zdroje získané v rámci celkového limitu pro výpůjčky schváleného pro rok 2006, včetně prostředků v objemu 2,9 mld. EUR „získaných předběžně“ v roce 2005.

prostředků v měnách těchto a dalších zemí, do
nichž směřují úvěry banky, eliminuje měnové
riziko, lze-li získávání finančních prostředků kombinovat s jejich použitím na úvěry.
Pokud jde o měny nových členských států, přistupujících zemí a zemí, které zahájily přístupová jednání, největší poptávka byla, stejně jako
v minulosti, po turecké liře - banka v této měně
získala objem finančních prostředků odpovídající
částce 1,1 mld. EUR a nadále rozvíjela likviditu a
výnosovou křivku. V bulharské leva (BGN) vydala
banka svoji první emisi dluhopisů s pohyblivou
úrokovou sazbou. Banka vydala v tomto regionu
emise v dalších třech měnách: česká koruna (CZK),
maďarský forint (HUF) a polský zloty (PLN).
Mimo Evropu bylo dosaženo významných rozvojových výsledků v měnách partnerských zemí ve
Středomoří a v Africe. Za zvláštní zmínku stojí první
emise banky v egyptských librách (EGP), která v té
době byla emisí syntetických dluhopisů s nejdelší
lhůtou splatnosti na trhu, jakož i emise dluhopisů
v botswanských pulách (BWP) a namibijských

dolarech (NAD), které jsou obě prvními emisemi
vydanými mezinárodním emitentem (jedná se
o emise syntetických dluhopisů). Banka si dále
udržela vedoucí postavení v jihoafrických randech
(ZAR) a prostřednictvím emisí dluhopisů v této
měně získala 2,8 mld. ZAR (312 mil. EUR). Objem
emise dluhopisů v ZAR s 8procentní úrokovou sazbou a se splatností v lednu roku 2013 se tak zvýšil
na 4,5 mld. ZAR a tato emise se stala největší a nejlikvidnější emisí eurodluhopisů denominovaných
v randech. V jiných regionech byla vydána první
emise syntetických dluhopisů v indonéských rupiích (IDR) a opakovaná emise syntetických dluhopisů v brazilských realech (BRL), jakož i v ruských
rublech (RUB).

Inovativní přístup v jiných evropských
měnách
Banka vydala novou emisi referenčních dluhopisů
ve švýcarských francích (CHF) v objemu 300 mil.
CHF a s 30letou lhůtou splatnosti, což byla v době
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„Způsob, jak investovat v Evropě“
Pohled na EIB jako emitenta
Skutečnost, že akcionáři EIB jsou členské státy EU,
zaručuje maximální důvěryhodnost banky a znamená, že EIB nabízí investorům „způsob, jak investovat v Evropě“.
➾ Skutečnost, že EIB je vlastněna všemi členskými
státy EU, znamená, že její dluhopisy představují
jedinečné a diverzifikované investice s minimálními riziky.
➾ Banka získala rating AAA od tří významných
ratingových společností, které ji jednotně hodnotí jako subjekt se stabilními vyhlídkami.
➾ Strategický přístup k trhům znamená výrazné
soustředění na likviditu a transparentnost.
Kombinuje komplexní programy emisí referenčních dluhopisů ve všech třech hlavních
měnách banky (EUR, GBP a USD) s emisemi
vytvořenými na míru v širokém spektru měn
a produktů.
➾ EIB je jedním z největších a nejčastějších dlužníků na mezinárodních kapitálových trzích.
V roce 2006 vydala emise dluhopisů v celkovém
objemu 48 mld. EUR.
➾ Banka historicky přispěla k rozvoji kapitálových trhů v měnách nových členských států,
přistupujících zemí/zemí, které zahájily přístupová jednání, a partnerských zemí EU. Emise
v měnách těchto zemí mohou podpořit rozvoj
úvěrových aktivit.

vydání této emise nejdelší lhůta splatnosti. V dánských korunách (DKK) vydala banka emisi dluhopisů typu „blue-stamped“ s 2procentní úrokovou
sazbou a s nejdelší lhůtou splatnosti (dluhopisy
v objemu 2,6 mld. DKK s 2procentní úrokovou saz-

bou a splatností v červnu roku 2026), čímž reagovala na poptávku investorů po daňově výhodných
dlouhých lhůtách splatnosti v segmentu podporovaném vládou. Ve švédských korunách (SEK)
vydala banka první emisi dluhopisů vázaných
na inflaci (jde o první emisi dluhopisů vydanou
nadnárodním emitentem na mezinárodním trhu,
v objemu 1,5 mld. SEK a se splatností v roce 2020).
Banka vydala emise dluhopisů i v islandských
korunách (ISK) a norských korunách (NOK). Ve
všech ostatních evropských měnách získala banka
objem finančních prostředků odpovídající částce
2,2 mld. EUR.

Růst aktivit v Asii a Tichomoří
EIB posílila svoji úlohu významného emitenta
na trzích v Asii a Tichomoří, kde získala finanční
prostředky v celkovém objemu odpovídajícím
ekvivalentu 4,2 mld. EUR. Banka zaznamenala
nejdynamičtější nárůst v australských dolarech
(AUD) a s výjimkou hlavních měn získala prostřednictvím emisí v této měně největší objem finančních prostředků (3,0 mld. AUD oproti 1,2 mld.
AUD v roce 2005) a stala se tak největším (zahraničním) emitentem dluhopisů „kangaroo“. Banka
na tomto trhu vydala první emisi dluhopisů „kangaroo“ vázaných na inflaci, tj. na index spotřebitelských cen, v objemu 250 mil. AUD se splatností
v roce 2020. Banka dále získala finanční prostředky
v objemu odpovídajícím částce 0,9 mld. EUR
v novozélandských dolarech (NZD). Za zvláštní
zmínku stojí globální emise v objemu 50 mld.
JPY se lhůtou splatnosti 20 let, která byla v době
jejího vydání jedinou emisí referenčních dluhopisů
s kupónovým archem se lhůtou splatnosti 20 let,
kterou vydal emitent ve třídě suverénních dlužníků
na mezinárodních trzích. Pokud jde o hongkongské dolary (HKD), banka vydala emisi dluhopisů
v objemu 1 mld. HKD se lhůtou splatnosti 2 let,
což byla první nadnárodní transakce po zmírnění
hongkongských právních předpisů, které povolují
emise se lhůtou splatnosti kratší než tři roky.
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Philippe Maystadt
a Danuta Hübner,
členka Evropské
komise
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Konstruktivní spolupráce s EU a s jinými
finančními institucemi
Pro stanovení rámce aktivit EIB v Evropské unii i mimo Evropskou unii je důležitý dialog s evropskými orgány a institucemi, které jsou zapojeny do jednání a rozhodování o
politikách Unie. V roce 2006 připravovala Evropská komise ve spolupráci s EIB jednání
a rozhodnutí Rady, které usměrní činnost banky v budoucích letech. EIB se zúčastňuje
zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) a pravidelně komunikuje s Evropským parlamentem.

Nástroje a iniciativy v Unii
Díky intenzivní spolupráci mezi Komisí a EIB
se v roce 2006 zavedly nové společné finanční
nástroje a mechanismy pro období let 20072013. Na podporu svých politik disponuje Unie
větším objemem prostředků z rozpočtových
zdrojů a ze zdrojů EIB než kdykoli v minulosti, a
to díky využití pákového efektu, kdy prostředky
z rozpočtových zdrojů EU posiluje částka 48 mld.
EUR, kterou EIB každoročně získává na kapitálových trzích.
Skupina EIB posílila své postupy spolupráce
s Evropskou komisí a společně s ní zahájila tři
nové iniciativy, které členským státům umožní
širší využití prostředků z evropských strukturálních fondů; těchto prostředků je pro období let
2007-2013 podstatně více a dosahují objemu
308 mld. EUR. Díky těmto iniciativám bude nyní
možné část prostředků ze strukturálních fondů
použít pro účely finančního inženýrství v oblastech poskytujících podporu MSP a mikropodnikům (JEREMIE) nebo na sociální rozvoj měst
(JESSICA). Třetí iniciativa (JASPERS) – financovaná
Komisí, skupinou EIB a EBRD – nabízí bezplatnou
technickou pomoc při identifikaci a realizaci projektů infrastruktury v nových členských státech,
jež jsou způsobilé pro financování ze strukturálních fondů. Do těchto nástrojů již bylo zařazeno
několik projektů. Poskytnutí technické pomoci
nezahrnuje povinnost získat financování od EIB
nebo EBRD.

EIB a Komise podobně spojily své síly, aby urychlily realizaci smělého programu dopravních
a energetických TEN, a vytvořily nástroj pro
strukturované financování a záruční fond pro
TEN, které mají usnadnit financování projektů
s vysokým rizikovým profilem. Oba tyto finanční
nástroje budou mít katalytický účinek, jelikož
na podporu TEN zajistí příliv dalších finančních
prostředků z veřejných nebo soukromých zdrojů
v objemu do 20 mld. EUR.
Na podporu inovací a výzkumu a vývoje v Unii
zavádí EIB a Komise nový nástroj pro výzkum
(Research Facility) disponující částkou 1 mld.
EUR, spolufinancovaný bankou a 7. rámcovým
programem pro výzkum a vývoj. I tento finanční
nástroj umožní přebírání větších rizik a mobilizaci soukromého kapitálu na projekty, které jsou
významné z hlediska posílení průmyslové konkurenceschopnosti Unie. V souladu s požadavkem Evropské rady konané v prosinci roku 2005
by tento nástroj mohl v období let 2007-2013
zmobilizovat dodatečné zdroje v objemu do
10 mld. EUR.
Stejně tak EIF je připraven dále zintenzívnit podporu MSP navýšením kapitálu – které se v současné době připravuje – a poskytnutím dalších
prostředků v objemu 1,1 mld. EUR, které jsou
k dispozici na základě rámcového programu pro
konkurenceschopnost a inovace pro období
let 2007-2013, jež umožní zavedení inovativních finančních produktů, zejména pro začínající MSP.
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Rozvoj a spolupráce mimo EU
Rok 2006 byl pro EIB významným rokem i z toho
důvodu, že Rada rozhodla o nových mandátech
pro aktivity banky v partnerských zemích mimo
Unii. V období let 2007-2013 poskytne EIB úvěry
v objemu do 27,8 mld. EUR se zárukou z rozpočtu
EU. Komise a EIB rovněž zřídily nový svěřenecký
fond pro financování infrastruktury v subsaharské Africe.
Aby bylo financování mimo Unii prostřednictvím
EIB a z rozpočtu EU účinné a důsledné, bude se
v maximální míře koordinovat s dalšími finančními institucemi působícími v téže oblasti. Za
tímto účelem EIB v roce 2006 uzavřela dohody

EIB a Evropská
komise (Generální
ředitelství pro
regionální politiku)
podepsaly
v červenci „dohodu
o příspěvcích“
týkající se JASPERS.

s Agence française de développement, Kreditanstalt für Wiederaufbau a s evropskými institucemi
pro financování rozvoje – skupinou 14 bilaterálních rozvojových bank – jakož i s EBRD a Světovou bankou. Stranou těchto dohod byla často i
Evropská komise.
Spolupráce s dalšími mezinárodními finančními
institucemi vedla rovněž k přijetí nových iniciativ
v oblasti ochrany životního prostředí, zejména
k vytvoření fondů uhlíkových kreditů v rámci boje
proti změně klimatu, jakož i k přijetí společné
charty stanovující evropské environmentální
zásady pro projekty financované v rámci Evropské
unie i mimo ni. Ke společnému financování projektů mimo EU docházelo vždy, avšak tyto iniciativy tuto spolupráci ještě dále prohloubí.

Zpráva o činnosti za rok 2006

61

Skupina EIB

Transparentnost a odpovědnost
Otevřenost a transparentnost mají pro zachování a zvyšování důvěryhodnosti a odpovědnosti EIB vůči zúčastněným stranám a všem občanům Evropy i obyvatelům mimo
Evropu zásadní význam.

Zpřístupňování informací veřejnosti
Zpřístupňování informací veřejnosti je nedílnou
součástí závazku banky k transparentnosti. Dne
28. března 2006 schválila správní rada EIB revidovanou politiku zpřístupňování informací veřejnosti,
která uvádí politiku banky v oblasti informování
veřejnosti z roku 2002 do souladu s jejími současnými standardy transparentnosti a zohledňuje
evropské politické iniciativy a mezinárodní zásady.
Zainteresované strany se mohly k revizi této politiky vyjádřit v rámci veřejných konzultací. Tento
proces probíhal ve dvou kolech a jeho výsledkem
byly cenné připomínky zainteresovaných stran. EIB
zaujala velmi pružný přístup z hlediska harmonogramu a způsobu vedení konzultací, a umožnila tak
jejich maximální rozvinutí. Výsledky konzultací přijali pozitivně jak autoři příspěvků, tak i banka. Zveřejněná zpráva o konzultacích obsahuje informace
o způsobu vedení konzultací a shrnuje všechny
příspěvky zúčastněných stran a odůvodněná stanoviska banky v rozsahu, v němž byly příspěvky
zohledněny.
Nová politika zpřístupňování informací je založena
na presumpci zpřístupnění, tj. veškeré informace,
které EIB má, se zpřístupňují na požádání, ledaže by
existoval závažný důvod pro jejich nezpřístupnění.
Jelikož EIB je banka, politika zpřístupňování informací stanovuje pro zpřístupňování jejích informací
určitá omezení. Formální revize politiky zpřístupňování informací se bude provádět každé tři roky.
Kromě toho banka přistoupí k revizi politiky z právního hlediska v první polovině roku 2007, aby do ní
zahrnula ustanovení Aarhuského nařízení o použití
ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu
k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
na orgány a instituce EU.

Veřejnost má přístup k informacím hlavně prostřednictvím internetových stránek EIB, které v roce 2006
navštívily zhruba 3 miliony osob, a prostřednictvím
pracoviště Infodesk EIB, které vyřídilo přibližně
30 000 žádostí o informace přijatých od nejrůznějších skupin zainteresovaných stran. V politice
zpřístupňování informací veřejnosti hrají zvlášť
významnou úlohu připravované projekty (Project
List) zveřejněné na internetových stránkách banky.
EIB se zavázala, že bude na svých internetových
stránkách zveřejňovat přehledné informace o projektech, jejichž financování zvažuje. Veškeré projekty by se měly zpřístupnit před jejich schválením
správní radou, ledaže by to nebylo možné z důvodu
zachování důvěrnosti, zejména v případě projektů
soukromého sektoru. Vyžaduje-li projekt posuzování
vlivů na životní prostředí (EIA), banka se snaží uvést
v seznamu projektů odkaz na přehled netechnických informací (NTS), který je součástí EIA, a mimo
EU ekvivalent NTS, společně s prohlášením o vlivu
na životní prostředí (EIS). Po schválení správní radou
a podpisu úvěrové smlouvy se všechny financované
projekty uvádějí ve výroční zprávě.

Vztahy s organizacemi občanské
společnosti
Vztahy mezi EIB a organizacemi občanské společnosti (CSO), včetně nevládních organizací (NGO)
a jiných zájmových skupin, se řídí zásadou, že tyto
organizace a skupiny mohou hrát při formování politik banky významnou úlohu. CSO a jiné zájmové skupiny mohou dále přispět k tomu, že si banka bude ve
větší míře uvědomovat místní problémy, a mohou
poskytnout užitečné informace o projektech.
Jednotka pro otázky občanské společnosti v rámci
oddělení pro komunikaci koordinuje vztahy banky
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s NGO a ostatními zájmovými skupinami. Zajišťuje
důslednost a kvalitu komunikace a vede aktivní
dialog s občanskou společností. V rámci banky tato
jednotka zajišťuje koordinaci kontaktů s občanskou společností a otázek občanské společnosti a
dále ve spolupráci s oddělením pro lidské zdroje a
externími odborníky organizuje pro zaměstnance
interní programy pro vytváření povědomí a budování kapacit na téma vzájemného působení mezi
bankou a občanskou společností.
V roce 2006 nabylo spolupůsobení s CSO nových
forem. EIB začala v prvé řadě vytvářet partnerství se specializovanými organizacemi, které
sledují stejné cíle (např. lisabonská agenda EU,
udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí
či zmírnění chudoby). Dále podepsala se Světovým svazem pro ochranu přírody (IUCN) dohodu
o otázkách biologické rozmanitosti. Tato dohoda
vytváří rámec pro společné iniciativy a spolupráci v záležitostech souvisejících s aktivitami
EIB, jež zahrnují aspekt biologické rozmanitosti,
kdy IUCN poskytuje odborné poradenství v souvislosti s iniciativami, politikami a strategiemi
banky (např. posouzení zásad předběžné kontroly nebo poskytování pomoci při sledování různých aspektů projektů financovaných EIB). IUCN
dále bance pomáhá se školením zaměstnanců a
s vytvářením jejich povědomí o otázkách biologické rozmanitosti.
Další klíčovou oblastí přispívající k vytváření kvalitních vztahů s CSO je nová praxe EIB spočívající ve vedení veřejných konzultací o vybraných
politikách, strategiích či zásadách. Po úspěchu
veřejných konzultací o politice EIB v oblasti zpřístupňování informací se podobný přezkumný proces použije v roce 2007 u politik, zásad a postupů
banky v oblasti boje proti korupci, podvodům,
praní peněz a financování terorismu.
EIB rovněž aktivně podporuje a zlepšuje své kontakty s NGO, které mají kriticky zaměřené politiky
a organizují akce související s aktivitami banky.
Kontakty s těmito organizacemi nabyly v posled-

ních letech na intenzitě a vedly k zahájení dialogu.
Potvrzuje to účast banky na akcích pořádaných
těmito organizacemi v záležitostech EIB, např. na
konferenci o nezávislém mechanismu compliance
a odvolání, kterou pořádaly v Bruselu v listopadu
roku 2006 CEE Bankwatch Network a další NGO.
Banka pořádá pravidelná pracovní setkání s NGO
a dalšími CSO. V roce 2006 se taková setkání
konala dvakrát. Pracovní setkání konané na jaře
v Bruselu se zabývalo otázkami výzkumu, vývoje a
inovací (RDI) v rámci lisabonského procesu, otázkami tvorby lidského kapitálu a úlohou občanské
společnosti v projektovém cyklu banky. Pracovní
setkání konané na podzim v Berlíně se zaměřilo
na otázky životního prostředí, změny klimatu a
energie. Na pořadu jednání byla i otázka odpovědnosti banky.
V roce 2006 obdržela banka od NGO více než
100 dotazů a žádostí o zpřístupnění informací.
Třetina těchto dotazů a žádostí se týkala projektů
silniční dopravy, zejména v nových členských státech a kandidátských zemích.

Audit, kontrola a hodnocení
S ohledem na svoji odpovědnost vůči vnějšímu
světu zavedla banka kontroly veškerých svých aktivit. Některé z těchto kontrol upravuje statut, jiné
vycházejí z vnitřních organizačních předpisů a některé provádějí nezávislé externí kontrolní orgány.
Výbor pro audit je orgán EIB upravený statutem,
který podléhá radě guvernérů, tedy ministrům
financí členských států EU. Výbor ověřuje, zda jsou
operace banky prováděny v souladu s postupy
stanovenými ve statutu a v jednacím řádu a zda
jsou účetní knihy banky řádně vedeny. Výboru pro
audit napomáhá při plnění tohoto úkolu externí
auditorská firma Ernst&Young. Ředitelství pro
řízení rizik sleduje úvěrová, tržní a operační rizika,
zatímco kontrola řízení se zaměřuje na proces
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Komunikace s vnějším světem
V roce 2006 zveřejnila EIB v rámci své komunikační strategie celou řadu zpráv a
publikací týkajících se jednotlivých zemí či odvětví, jakož i tématických, výročních a hodnotících zpráv a publikací, a to v úředních jazycích Společenství,
případně i v dalších jazycích. Kromě toho se snaží, aby její internetové stránky
byly informativní a aktualizované. Neopomíjejí se však ani osobní kontakty.
Členové řídícího výboru a specializovaní zaměstnanci banky se účastnili řady
akcí na nejrůznější témata, pořádaných orgány EU, vnitrostátními orgány či
profesními organizacemi, a vyzdvihli na nich aktivity banky a finanční podporu, kterou může nabídnout.
Kromě toho banka na přibližně 30 velkých vybraných akcích zřídila obchodní
kontaktní místa, kde byly k dispozici veškeré informace o EIB. Bylo tomu tak
například na akcích „Carbon Expo“ v Kolíně nad Rýnem a „Green Week“ v Bruselu v květnu roku 2006 a na akcích „Carbon Expo“ v Pekingu a „European
Week of Cities and Regions“ v Bruselu v říjnu roku 2006, stejně tak jako na
akci „European Development Days“, která se konala v listopadu roku 2006
rovněž v Bruselu.
Zájmové skupiny jsou rovněž vítány v Lucemburku a v zahraničních kancelářích banky, kde se mohou informovat o aktivitách banky v jednotlivých oblastech. V roce 2006 navštívilo sídlo banky v Lucemburku zhruba
2 200 studentů, odborníků, tvůrců politik na vysoké úrovni, diplomatů a místních politiků z více než 40 zemí.
Jedinečnou příležitostí pro komunikaci s vnějším světem bude v letošním roce
(2007) 50. výročí podpisu Římské smlouvy, kdy se banka připojí k ostatním
orgánům a institucím EU a účastní se s nimi oslav, včetně pořádání obchodních a politických summitů a konferencí. Rok 2008, který je rokem 50. výročí
založení EIB, nebude oslavou minulých úspěchů, ale spíše pohledem do
budoucnosti a zdůrazněním úlohy banky jako banky EU pro evropské občany.
Řada externích akcí, publikací a jiných propagačních aktivit se zaměří na
transparentnost, moderní správu a řízení, nové úvěrové produkty a na přidanou hodnotu vytvořenou bankou v operacích v Evropské unii i mimo ni. Nová
budova EIB přiléhající k současnému sídlu banky se má slavnostně otevřít
v době konání výročního zasedání rady guvernérů v červnu roku 2008 a bude
jednou z největších událostí v rámci oslav 50. výročí vzniku EIB.

Setkání
s nevládními
organizacemi
v roce 2006
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EIB a vysoké školy se vzájemně učí
Výzkumní pracovníci na vysokých školách se chtějí více dozvědět o aktivitách EIB a banka se
chce poučit z vědeckého výzkumu v oblastech, v nichž působí. Pro usnadnění této vzájemné
výměny zahájila EIB v roce 2006 akci na podporu výzkumu na vysokých školách, v jejímž rámci
se poskytují granty výzkumným střediskům v EU, nabízejí stáže mladým výzkumným pracovníkům a poskytují podpory vybraným sítím vysokých škol.
Výzkumná střediska při vysokých školách dostávají během období tří let granty do 100 000 EUR
ročně na rozšíření výzkumu v oblastech, které jsou v přímém zájmu EIB. Banka vybrala v rámci
výběrového řízení čtyři vysoké školy zabývající se čtyřmi oblastmi výzkumu: finanční a ekonomické hodnocení vlivů na životní prostředí (Università Ca’Foscari, Benátky); hodnocení technologií a urychlení inovací (Università di Bologna); partnerství mezi veřejným a soukromým
sektorem (Universidad Politécnica de Madrid); a sociální dimenze udržitelného rozvoje (Oxford
Brookes University).
Mladým výzkumným pracovníkům nabízí EIB stáže, v jejichž rámci realizují výzkumné projekty
navržené bankou pod společným dohledem konzultanta vysoké školy a konzultanta EIB.
Sítě vysokých škol zaměřující se na oblasti, které jsou pro EIB zvlášť významné, mohou rovněž
získat podporu a případně používat označení „Síť
vysokých škol EIB“.

Pracovní setkání
„Evropské vysoké
školy hledají
excelenci“
se konalo
v sídle banky
v Lucemburku dne
17. listopadu 2006
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Zpráva o odpovědnosti banky
Banka zveřejňuje od roku 2005 výroční zprávu o odpovědnosti banky, která
obsahuje podrobné informace o správě a řízení banky a o jejích aktivitách
v oblasti životního prostředí, jakož i další základní obecné informace. Zpráva
je k dispozici na internetových stránkách EIB (www.eib.org) nebo si ji lze objednat zdarma.

převádění strategie do cílů a operačních plánů.
Inspektor ochrany údajů chrání osobní údaje
zaměstnanců skupiny EIB.
Kancelář pro compliance zajišťuje, že banka a její
zaměstnanci jednají v souladu se všemi platnými
právními předpisy, nařízeními, kodexy chování a
standardními postupy a že jako první odhalují případné nedodržení pravidel, zejména pokud jde o
etické normy a bezúhonnost. Kontroluje ex ante,
zda nové politiky, postupy, produkty a operace či
zamýšlené kroky jsou v souladu s předpisy. Kancelář pro compliance dále sleduje úvěrové operace a
operace v oblasti získávání finančních prostředků
typu „off-shore“.
Nezávislý generální inspektorát soustřeďuje dvě
hlavní kontrolní činnosti ex post – vnitřní audit
a hodnocení operací. Hraje rozhodující úlohu při
zajišťování kontrol a zlepšování operací, jakož
i v procesu transparentnosti a odpovědnosti.
Vnitřní audit poskytuje přiměřenou záruku, že
systémy vnitřní kontroly a související postupy
jsou relevantní a efektivní. Podniká kroky i v případě podezření ze spáchání podvodu, korupce
nebo jakékoli jiné protiprávní činnosti v souvislosti s projekty, které financuje skupina EIB nebo
do nichž investice skupiny EIB směřují. Hodnocení
operací provádí hodnocení ex post reprezentativního vzorku projektů a programů financovaných
bankou, jakož i operací EIF. Zprávy útvaru hod-

nocení operací projednává správní rada a zveřejňují se na internetových stránkách banky. V roce
2006 byly předmětem hodnocení investice EIB
do projektů vzdělávání a odborné přípravy, investice do přeshraničních transevropských sítí, úvěry
poskytnuté v zemích AKT na základě Loméské
úmluvy IV, Svěřenecký fond FEMIP (přípravná
technická pomoc a operace s rizikovým kapitálem ve Středomoří), a investice EIF do fondů rizikového kapitálu.
Evropský účetní dvůr kontroluje použití finančních prostředků Společenství, které spravuje EIB.
Banka úzce spolupracuje s Evropským úřadem pro
boj proti podvodům (OLAF) a s Evropským veřejným ochráncem práv. Kancelář pro stížnosti, která
přímo podléhá generálnímu tajemníkovi, vznikla
v roce 2006 a vyřizuje stížnosti, jež přicházejí do
banky přímo nebo prostřednictvím Evropského
veřejného ochránce práv. Nově formulovaná politika v oblasti stížností a odvolání se zveřejní v průběhu roku 2007.
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Administrativa a zaměstnanci
skupiny EIB
Rok 2006 byl pro oddělení EIB pro lidské zdroje dalším rokem změn. Značná pozornost
se věnovala vytváření nové strategie soustřeďující se kolem tří pilířů: excelence v oblasti
přijímání zaměstnanců; motivace a další rozvoj zaměstnanců; a pohoda zaměstnanců
(zdraví a bezpečnost). Současně se pozornost věnovala zlepšování administrativních
služeb prostřednictvím opatření vedoucích ke zjednodušení a optimalizaci.

přijatých zaměstnanců jich bylo 19 z nových členských států. V roce 2006 obdržela banka přibližně
17 000 žádostí o zaměstnání.

Přijímání zaměstnanců
V roce 2006 se při přijímání zaměstnanců banky
kladl opět důraz na operační oblasti, přičemž jednou z významných priorit při přijímání zaměstnanců bylo provádění a personální zabezpečení
iniciativy JASPERS (příprava projektů a technická
pomoc v nových členských státech). V roce 2006
se celkový počet zaměstnanců banky zvýšil na
1 36915. Bylo obsazeno 102 volných pracovních
míst (66 zaměstnanců ve výkonných funkcích a
36 v podpůrných funkcích). Z celkového počtu
66 nových zaměstnanců ve výkonných funkcích
představovali muži 58 % a ženy 42 %. Ze 102 nově

1 369

T ento údaj zahrnuje zaměstnance EIB vyslané do EIF (stav ke dni
31. prosince 2006).
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1 300
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Zaměstnanci EIB

Další rozvoj zaměstnanců
Změny v systému odměňování zaměstnanců
vedly k revizi a modernizaci systémů hodnocení
a kariérního postupu zaměstnanců. Systém kariérního postupu zaměstnanců vychází z jednotlivých funkcí (povinnosti a pravomoci spojené
s pracovním místem). V průběhu roku 2006 se
tyto funkce nadále upřesňovaly. V této souvislosti se jasně vymezila fixní i variabilní kritéria pro
kariérní postup. Banka vypracovala různé politiky
pro zajištění vyšší výkonnosti i v dalších oblastech.
Například program úvěrových rizik, který organizuje školící jednotka působící v rámci oddělení pro
lidské zdroje, se již rozběhl a považuje se za nezbytnou součást vzdělávání úvěrových pracovníků.
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Od zřízení vlastního zdravotního střediska v bance
v druhé polovině roku 2005 se v bance věnuje
stále větší pozornost zjišťování a předcházení rizik
nemocí z povolání a zlepšování zdraví a pohody
při práci. Vedle lékařských prohlídek před každým
nástupem do zaměstnání a vedle značného objemu
každoročních zdravotních prohlídek zaměstnanců
patřily mezi aktivity banky v této oblasti zdra-
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votní kampaň, opatření pro snazší a lepší integraci
zaměstnanců po dlouhodobé pracovní neschopnosti a zlepšení zdravotních služeb při služebních
cestách. Banka dále zajistila školení pro zaměstnance, kteří se dobrovolně zapojili do nově vytvořeného sboru první pomoci v rámci banky.
Jelikož se pociťovala potřeba upravit maximální
pojistné částky pro určité lékařské úkony, útvar
banky pro zdravotní pojištění v roce 2006 revidoval pravidla náhrady výdajů. Stejně tak se zkoumaly
možnosti zvýšení účinnosti v oblasti vedení agendy
zdravotního pojištění v bance.
Pokud jde o sociální služby poskytované zaměstnancům, banka získala pro děti zaměstnanců
50 míst v soukromých jeslích, které doplňují sto míst
ve vlastních jeslích EIB, za dotované ceny.

důchodového pojištění. Zástupci zaměstnanců
byli zastoupeni v pracovní skupině, která zavedla
politiku sociální odpovědnosti banky; její první
výroční zpráva byla zveřejněna v roce 2006. Pokud
jde o další pracovní skupiny, je třeba se zmínit i o
činnosti skupiny pověřené revizí systému odměňování, jejíž práce vedla ke konkrétním návrhům
předloženým správní radě na konci roku 2006.
Poté, co správní rada část těchto návrhů odmítla,
se sdružení domnívalo, že nedošlo k řádným konzultacím, a odstoupilo.

COPEC
Společný výbor pro rovné příležitosti (COPEC)
sleduje provádění politiky rovných příležitostí
z hlediska profesního rozvoje, přijímání zaměstnanců, vzdělávání a infrastruktury sociálního
zabezpečení.

Komunikace se zaměstnanci
Úsilí banky o zlepšování vnitřní komunikace vedlo
v roce 2006 k vytvoření nového útvaru vnitřní
komunikace, který působí v rámci oddělení pro
lidské zdroje. Tento útvar odpovídá za veškerá
sdělení pro zaměstnance, což zahrnuje šíření příslušných aktualizovaných informací o bance jako
subjektu a podporu a vybízení k otevřenému a
širokému sociálnímu dialogu v rámci banky.

Zastoupení zaměstnanců
Záležitosti zaměstnanců banky se projednávají
postupem konzultací mezi oddělením pro lidské
zdroje (HR) a sdružením zástupců zaměstnanců
(SR) na pravidelných schůzkách vedení HR a SR,
v pracovních skupinách pro konkrétní záležitosti
a ve společných výborech. V roce 2006 vyvíjel
mimořádnou aktivitu penzijní výbor, zejména
pokud jde o vymezení hlavních zásad, jež budou
tvořit rámcovou dohodu určující budoucí vývoj

V roce 2006 se COPEC zapojil do přípravy sdělení oddělení pro lidské zdroje týkajícího se
vyváženosti obou pohlaví a rovnosti žen a mužů
v EIB, a to na základě celkového posouzení situace z hlediska rovných příležitostí uskutečněného
nezávislým externím konzultantem. V říjnu roku
2006 řídící výbor doporučení obsažená v tomto
sdělení schválil.
EIB v červnu roku 2006 hostila 11. výroční zasedání sítě ORIGIN (Organisational and Institutional
Gender Information Network). Cílem této sítě je
sdílení informací, zkušeností a poznatků, pokud
jde o otázky rovnosti žen a mužů a rozmanitosti.
Na tomto zasedání se sešlo dvacet pět delegátů,
včetně vyšších řídících pracovníků pro otázky lidských zdrojů ze Světové banky, Asijské rozvojové
banky, Rady Evropy, Evropského parlamentu a
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE), aby projednali iniciativy přijaté v rámci
svých příslušných organizací během předchozích
dvanácti měsíců a aby se navzájem inspirovali a
sdíleli myšlenky.
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Orgány EIB upravené statutem

Ustanovení, jimiž se tyto orgány
řídí, jsou obsažena ve statutu
banky a v jednacím řádu banky.
Seznam členů orgánů EIB, které
jsou upraveny statutem, a životo
pisy těchto členů, spolu s doplňu
jícími informacemi o platových
ujednáních, se pravidelně aktuali
zují a zveřejňují na internetových
stránkách banky: www.eib.org.

Rada guvernérů se skládá z ministrů, obvykle
ministrů financí, určených každým z 27 členských
států. Vydává směrnice týkající se úvěrové politiky
banky, schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu a
rozhoduje o účasti banky na finančních operacích
mimo Evropskou unii a také o zvýšení základního
kapitálu banky. Dále jmenuje členy správní rady,
řídícího výboru a výboru pro audit.

a 3 zastupující členy), kteří se účastní zasedání
správní rady ve funkci poradců bez hlasovacího
práva.

Správní rada má výlučnou pravomoc rozhodovat o úvěrech, zárukách a výpůjčkách banky.
Dozírá na řádnou správu banky, zajišťuje, že je
banka řízena v souladu se Smlouvou a statutem
i s obecnými směrnicemi vydanými radou guvernérů. Členové správní rady jsou jmenováni radou
guvernérů na návrh členských států na dobu pěti
let s možností opětovného jmenování a odpovídají pouze bance.

Řídící výbor je stálým kolektivním výkonným
orgánem banky. Skládá se z 9 členů. Pod dohledem prezidenta a pod kontrolou správní rady
dohlíží na každodenní chod EIB, připravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich provádění.
Prezident řídí zasedání správní rady. Členové
řídícího výboru odpovídají pouze bance; jsou
jmenováni radou guvernérů na návrh správní
rady na dobu šesti let a mohou být jmenováni
opakovaně.

Správní rada se skládá z 28 řádných členů. Každý
členský stát nominuje jednoho řádného člena
a jednoho řádného člena nominuje Evropská
komise. Ve správní radě je dále 18 zastupujících
členů, což znamená, že někteří z nich zastupují
několik států.
Pro zvýšení úrovně své profesionální odbornosti
v některých oblastech může správní rada kooptovat maximálně 6 odborníků (3 řádné členy

Správní rada přijímá rozhodnutí nejméně třetinou svých členů s hlasovacím právem, kteří
představují alespoň 50 % upsaného základního
kapitálu.

Podle statutu banky je prezident současně předsedou správní rady.
Výbor pro audit je nezávislým orgánem, který
odpovídá přímo radě guvernérů, a jeho úkolem
je prověřovat, zda jsou operace a účetnictví banky
řádně vedeny. Při schvalování finančních výkazů
správní radou se výbor pro audit k těmto výkazům vyjadřuje. Zprávy o činnosti výboru pro audit
za předchozí rok se zasílají radě guvernérů spolu
s výroční zprávou správní rady.
Výbor pro audit se skládá ze 3 členů a 3 pozorovatelů jmenovaných radou guvernérů na dobu
tří let.

Výbor pro audit

Základní kapitál: Podíl jednotlivých členských
států na základním kapitálu banky se stanovuje
podle ekonomické váhy daného státu v rámci
Evropské unie (vyjádřené v HDP) v době jeho
přistoupení k EU. V souvislosti s rozšířením o Bulharsko a Rumunsko dne 1. ledna 2007 došlo ke
změně ustanovení statutu EIB týkajících se podílů
na základním kapitálu banky a řízení banky. Podle
statutu může mít banka nesplacené úvěry maxi-
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Orgány EIB upravené statutem

málně v objemu, který odpovídá 250 % jejího
základního kapitálu.
Celkový upsaný základní kapitál banky činí více
než 164,8 mld. EUR.

Řídící výbor

Rozložení základního kapitálu EIB ke dni 1. ledna 2007
0

Částka (EUR)
Německo
Francie
Itálie
Spojené království
Španělsko
Belgie
Nizozemsko
Švédsko
Dánsko
Rakousko
Polsko
Finsko
Řecko
Portugalsko
Česká republika
Maďarsko
Irsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Bulharsko
Litva
Lucembursko
Kypr
Lotyšsko
Estonsko
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
863 514 500
428 490 500
397 815 000
290 917 500
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Celkem

164 808 169 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,170
16,170
16,170
16,170
9,702
4,482
4,482
2,974
2,269
2,225
2,070
1,278
1,216
0,784
0,764
0,723
0,567
0,524
0,260
0,241
0,177
0,151
0,113
0,111
0,092
0,071
0,042
100,000
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Řídící výbor EIB
Členové řídícího výboru banky a oblasti jejich působnosti
Stav ke dni 1. 5. 2007

Philippe MAYSTADT
Prezident banky a předseda správní rady banky

Gerlando GENUARDI
Viceprezident

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Viceprezident

Philippe MAYSTADT Prezident banky a předseda správní rady banky
➾	Všeobecná strategie
➾	Institucionální otázky, vztahy s ostatními evropskými orgány a institucemi
➾	Přijímání zpráv od generálního inspektora, finančního kontrolora
a vedoucího kanceláře pro compliance
➾	Lidské zdroje
➾	Vnitřní komunikace
➾	Politika rovných příležitostí; předseda Společného výboru
pro rovné příležitosti (COPEC)
➾	Předseda správní rady EIF
➾	Předseda rozpočtového výboru
Gerlando GENUARDI Viceprezident
➾	Financování v Itálii, Řecku, na Kypru, na Maltě a v západním Balkánu
➾	Nástroj pro strukturované financování (SFF)
➾	Rozpočet
➾	Účetnictví
➾	Informační technologie
➾	Guvernér EBRD
Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Viceprezident
➾	Financování ve Francii a v partnerských zemích Středomoří
➾	Financování malých a středních podniků (MSP)
➾	Partnerství s bankovním sektorem
➾	Vnější komunikace
➾	Transparentnost a informační politika
➾	Vztahy s nevládními organizacemi
➾	Člen správní rady EIF

Ivan PILIP
Viceprezident

Torsten GERSFELT
Viceprezident

Ivan PILIP Viceprezident
➾	Financování v Polsku, České republice, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku a
v Bulharsku
➾	Transevropské dopravní a energetické sítě
➾	Sociální odpovědnost banky
➾	Viceguvernér EBRD
Torsten GERSFELT Viceprezident
➾ Financování v Nizozemsku, Dánsku, Irsku, v zemích AKT a v Jihoafrické republice
➾	Energetické otázky
➾	Oborové, ekonomické a finanční studie
➾	Předseda výboru EIB pro umění

Simon BROOKS
Viceprezident

Carlos DA SILVA COSTA
Viceprezident

Simon BROOKS Viceprezident
➾	Financování ve Spojeném království
➾	Ochrana životního prostředí
➾	Vnitřní audit, vnější audit a vztahy s výborem pro audit
➾	Compliance
➾	Vztahy s Evropským účetním dvorem
➾	Vztahy s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropským
veřejným ochráncem práv
➾	Budovy, pracovní prostředí a logistika
Carlos DA SILVA COSTA Viceprezident
➾	Financování ve Španělsku, Belgii, Portugalsku, Lucembursku,
Asii a Latinské Americe
➾	Právní aspekty operací a produktů
➾	Zdroje financování
➾	Člen výboru EIB pro umění

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Viceprezident

Matthias KOLLATZ-AHNEN Viceprezident
➾	Financování v Německu, Rakousku, Rumunsku, jakož i v Chorvatsku a Turecku
➾	Hospodářská a sociální soudržnost; konvergence
➾	Nástroj JASPERS (Společná pomoc na podporu projektů v evropských
regionech)
➾	Řízení rizik: úvěrová rizika, tržní rizika a operační rizika
➾	Člen výboru pro dotace
Eva SREJBER
Viceprezidentka (ode dne 1. 7. 2007)

Eva SREJBER Viceprezidentka (ode dne 1. 7. 2007)
➾	Financování ve Švédsku, Finsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, v zemích
sousedících s EU na východě, v Rusku a v zemích ESVO
➾	Program „i2i“ (provádění lisabonské strategie), včetně nástroje financování se
sdílením rizik (RSFF)
➾	Hodnocení ex post operací
➾	Předsedkyně výboru pro dotace
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Struktura jednotlivých oddělení
“ Útvar		 h Zahraniční kancelář

u Oddělení

Generální sekretariát, právní
záležitosti a lidské zdroje

(Stav ke dni 1. června 2007)

u	Lidské zdroje
Xavier COLL
Ředitel

Alfonso QUEREJETA
Generální tajemník a generální ředitel pro právní záležitosti

u Institucionální záležitosti
Dominique de CRAYENCOUR
Ředitel

• Ferdinand SASSEN
“	Řídící orgány, sekretariát, protokol
Hugo WOESTMANN
Přidružený ředitel

“	Jazykové služby
Kenneth PETERSEN
Právní záležitosti
u	Záležitosti Společenství a finanční záležitosti; financování
mimo Evropu

• Jean-Philippe BIRCKEL
“	Administrativa a systémy řízení
Michel GRILLI
Zástupce ředitele

• Catherine ALBRECHT
“	 Z
 droje
Luis GARRIDO
“	 R ozvoj zaměstnanců a řízení organizace
Bruno TURBANG (pověřený řízením)
• Ute PIEPER-SECKELMANN
“	 D
 obré pracovní podmínky a rovnováha mezi pracovním a
soukromým životem
...
“	 V nitřní komunikace
Alain JAVEAU

Marc DUFRESNE

Zástupce generálního ředitele pro právní záležitosti

Generální ředitelství pro strategii

• Jean-Philippe MINNAERT
Pověřený ochranou údajů

“ F inanční záležitosti
Nicola BARR
Přidružená ředitelka

“ Institucionální

a personální záležitosti
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“  Středomoří (FEMIP), Afrika, Karibik, Tichomoří – Investiční
facilita, Asie a Latinská Amerika
Regan WYLIE-OTTE
Přidružený ředitel

Rémy JACOB

Generální ředitel

“ Řízení zdrojů a koordinace
Geneviève DEWULF
u Strategie, kontrola řízení a finanční kontrola
Jürgen MOEHRKE
Ředitel

u	Financování v Evropě
Gerhard HÜTZ
Ředitel

• Gian Domenico SPOTA
“  Operační politika, nové finanční nástroje
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
“ Oblast

Jaderského moře, jihovýchodní Evropa
Manfredi TONCI OTTIERI
Přidružený ředitel

“ Spojené

království, Irsko, pobaltské státy, Dánsko, Finsko,
Švédsko, země ESVO
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Francie,

Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
Pierre ALBOUZE
“ S třední Evropa, Polsko, Rusko, sousední země na východě
Barbara BALKE
“ Š panělsko, Portugalsko
Ignacio LACORZANA
• Maria SHAW-BARRAGAN

u  Finanční kontrola a účetnictví
Luis BOTELLA MORALES
Finanční kontrolor

“  Všeobecné účetnictví
Henricus SEERDEN
“ Pomocné účetnictví a správní náklady
Frank TASSONE
“ E konomické a finanční studie
Éric PERÉE
“ P lánování, rozpočet a kontrola
Theoharry GRAMMATIKOS
Přidružený ředitel

• Yannick MORVAN
“ P olitika odpovědnosti banky
Felismino ALCARPE
• Gudrun LEITHMANN-FRÜH
(Koordinace s EIF a Evropským účetním dvorem)
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Struktura jednotlivých oddělení
(Stav ke dni 1. června 2007)

u Komunikace
Gill TUDOR
Mluvčí a ředitel

“ Tisková kancelář
Gill TUDOR
“ Informování veřejnosti a vztahy s občanskou společností
Yvonne BERGHORST
Informační kanceláře
h	Kancelář v Paříži
Henry Marty-Gauquié
Ředitel

h	Kancelář v Římě
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Přidružený ředitel

h	Kancelář v Londýně
Adam McDONAUGH
h	Kancelář v Berlíně
Paul Gerd LÖSER
u Intformační technologie
Patrick KLAEDTKE
Ředitel informačních systémů

“ Infrastruktura a technologie
José GRINCHO
Přidružený ředitel

“ Aplikace pro finanční operace a úvěry
Derek BARWISE

u Oddělení

“ Útvar		 h Zahraniční kancelář

JESSICA
Eugenio LEANZA
• Gianni CARBONARO
u Nástroje v rámci Akce pro růst
Thomas BARRETT
Ředitel

“ Transevropské sítě
Tilman SEIBERT
Přidružený ředitel

• Ale Jan GERCAMA
“ Iniciativa Inovace 2010 (i2i)
Kim KREILGAARD
“ Životní prostředí, energetika a poradenství
Christopher KNOWLES
Přidružený ředitel

u Západní Evropa
Laurent de MAUTORT
Ředitel

“ Spojené království, Irsko – banky a podniky
Robert SCHOFIELD
“	Západní Evropa – strukturované úvěry a operace v rámci part
nerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP)
Cheryl FISHER
“ Francie – infrastruktura
Jacques DIOT
Přidružený ředitel

“ Administrativní aplikace a aplikace pro řízení rizik
Simon NORCROSS

“ Francie – banky a podniky
Jean-Christophe CHALINE
• Miguel MORGADO

Budovy, logistika a dokumentace
Patricia TIBBELS

“ Belgie, Lucembursko, Nizozemsko
Henk DELSING

“ Řízení pracovního prostředí
Patricia TIBBELS

u Španělsko, Portugalsko
Carlos GUILLE

Vedoucí

“ Operační skupina pro novou budovu
Enzo UNFER
“ Správa dokumentů a archivu
...
“ Nákup a administrativní služby
...

Přidružený ředitel

Ředitel

“ Španělsko – infrastruktura
Luca LAZZAROLI
“ Španělsko – banky a podniky
Fernando de la FUENTE
Přidružený ředitel
h	Kancelář v Madridu

Angel FERRERO

Ředitelství pro operace v Evropské
unii a kandidátských zemích
Thomas HACKETT
Generální ředitel

u Podpora operací
...

Hlavní operační koordinátor

“ Koordinace
Dominique COURBIN
“ Informační systémy a aplikace
Thomas FAHRTMANN
“ Podpora úvěrové činnosti
Bruno DENIS

“ Portugalsko
Rui Artur MARTINS
h	Kancelář v Lisabonu
Pedro EIRAS ANTUNES
u Střední Evropa
Joachim LINK
Ředitel

“ Severní Německo
Peggy NYLUND GREEN
Přidružená ředitelka

“ Jižní Německo
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS
“ Česká republika, Slovensko
Jean VRLA
“ Rakousko, Maďarsko
Paolo MUNINI
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Struktura jednotlivých oddělení
“ Útvar		 h Zahraniční kancelář

u Oddělení

(Stav ke dni 1. června 2007)

h	Kancelář ve Vídni
Emanuel MARAVIC

Ředitelství pro operace mimo
Evropskou unii a kandidátské země

Ředitel

u Oblast Jaderského moře
Antonio PUGLIESE
Ředitel

“ Itálie, Malta – infrastruktura
Bruno LAGO
Přidružený ředitel

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Itálie, Malta – banky a podniky
Marguerite McMAHON
“ Slovinsko, Chorvatsko, západní Balkán
Romualdo MASSA BERNUCCI
u Jihovýchodní Evropa
Andreas VERYKIOS

Zástupce generálního ředitele

“ Řecko
Themistoklis KOUVARAKIS
h	Kancelář v Aténách
Fotini KOUTZOUKOU
“ Bulharsko, Rumunsko, Kypr
Cormac MURPHY
h	Kancelář v Bukurešti
Götz VON THADDEN
“ Turecko
Franz-Josef VETTER
h	Kancelář v Ankaře
...
h	Kancelář v Istanbulu
Alain TERRAILLON

Jean-Louis BIANCARELLI
Generální ředitel

u	Poradní útvar pro hospodářské otázky rozvoje
Daniel OTTOLENGHI
Hlavní ekonom pro otázky rozvoje
Přidružený ředitel

• Bernard ZILLER
u	Sousední země a Rusko
Claudio CORTESE
Ředitel

• Alain NADEAU
“ Maghreb
Bernard GORDON
h	Kancelář v Rabatu
René PEREZ
h	Kancelář v Tunisu
Diederick ZAMBON
“ Mašrek
Jane MACPHERSON
h	Kancelář v Káhiře
Luigi MARCON
“ Východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko
Constantin SYNADINO
• Umberto DEL PANTA
“ Specializované operace
Jean-Christophe LALOUX
u	Afrika, Karibik, Tichomoří – Investiční facilita
Martin CURWEN
Ředitel

u Pobaltí
...
Ředitel

“ Polsko
Heinz OLBERS
h	Kancelář ve Varšavě
Michal LUBIENIECKI
“ Pobaltské státy, Dánsko, Finsko, Švédsko, země ESVO
Michael O’HALLORAN
• Ann-Louise AKTIV VIMONT
h

Kancelář v Helsinkách

...

“ Západní Afrika a Sahel
Gustaaf HEIM
h	Kancelář v Dakaru
Jack REVERSADE
“ Střední a východní Afrika
Flavia PALANZA
Přidružená ředitelka
h	Kancelář v Nairobi

Carmelo COCUZZA
“ Jižní Afrika a Indický oceán
Serge-Arno KLÜMPER
h	Kancelář v Tshwane (Pretoria)
David WHITE
“ Karibik a Tichomoří
David CRUSH
h	Kancelář ve Fort-de-France
Anthony WHITEHOUSE
h	Kancelář v Sydney
Jean-Philippe DE JONG
“ Zdroje a rozvoj
Tassilo HENDUS
“ Řízení portfolia, strategie
Catherine COLLIN
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Struktura jednotlivých oddělení
(Stav ke dni 1. června 2007)

u Oddělení

u	Asie a Latinská Amerika
Francisco de PAULA COELHO

Ředitelství pro projekty

Ředitel

“ Latinská Amerika
Alberto BARRAGAN
“ Asie
Matthias ZÖLLNER
• Philippe SZYMCZAK

“ Útvar		 h Zahraniční kancelář

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Generální ředitelka

“ Udržitelný rozvoj
Peter CARTER
Přidružený ředitel

“ Kontrola kvality a monitorování
Angelo BOIOLI

Finanční ředitelství
Bertrand de MAZIÈRES
Generální ředitel

• Ghislaine RIOS
u	Kapitálové trhy
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Ředitelka

“ Eurozóna
Carlos FERREIRA DA SILVA
• Aldo ROMANI
“ Evropa (mimo eurozónu), Afrika
Richard TEICHMEISTER
“ Amerika, Asie, Tichomoří
Eila KREIVI
• Sandeep DHAWAN
“ Vztahy s investory a marketing
Peter MUNRO
u	Treasury
Anneli PESHKOFF
Ředitelka

“ Řízení zdrojů
Béatrice LAURY
u	Konkurenceschopnost a inovace
Constantin CHRISTOFIDIS
Ředitel

“ Odvětví zpracovatelského průmyslu a ostatní odvětví (výzkum a
vývoj)
...
“ Informační a komunikační technologie a digitální hospodářství
...
“ Lidský kapitál
John DAVIS
“ Služby a MSP, zemědělsko-průmyslové odvětví (včetně biopaliv)
Hans-Harald JAHN
• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON
u	Doprava a energetika
Christopher HURST
Ředitel

• René van ZONNEVELD
“ Silniční a železniční
Matthew ARNDT

“ Řízení likvidity
Francis ZEGHERS
• Timothy O’CONNELL

“ Letecká a námořní
José Luis ALFARO
• Klaus HEEGE

“ Řízení aktiv a pasiv
Jean-Dominique POTOCKI
“ Řízení portfolia
Paul ARTHUR

“ Výroba energie a energetické sítě
...
• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Finanční inženýrství a poradenství
Guido BICHISAO

“ Energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů
Juan ALARIO GASULLA

u	Prognózy a vypořádání operací
Gianmaria MUSELLA
Ředitelka

“ Back office pro úvěry a operační podpora úvěrování
Ralph BAST
“ Back office pro treasury
Yves KIRPACH
“ Back office pro získávání finančních prostředků
Antonio VIEIRA
“ Systémy a postupy
Georg HUBER
Přidružený ředitel

“ Koordinace a finanční politiky
Éric LAMARCQ

Přidružený ředitel

• Nigel HALL
u	Konvergence a životní prostředí
Patrice GÉRAUD
Ředitel

“ Úvěry na programy
Guy CLAUSSE
Přidružený ředitel

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
“ Voda a ochrana životního prostředí
José FRADE
Přidružený ředitel

• Michel DECKER
“ Městská hromadná doprava a jiná městská infrastruktura
Mateo TURRÓ CALVET
Přidružený ředitel
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u Oddělení

“ Útvar		 h Zahraniční kancelář

“ Rozvojové projekty, nové iniciativy, pevné odpady
Stephen WRIGHT
Přidružený ředitel

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

(Stav ke dni 1. června 2007)

Generální inspektorát
Peter MAERTENS
Generální inspektor

JASPERS
Patrick WALSH

Přidružený ředitel

• Agustin AURÍA
Přidružený ředitel

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

• S iward de VRIES
(Oddělení pro vyšetřování podvodů)

“ Vnitřní audit
Ciaran HOLLYWOOD
“ Hodnocení operací
Alain SÈVE
Přidružený ředitel

• Gavin Dunnett
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Ředitelství pro řízení rizik
Pierluigi GILIBERT
Generální ředitel

“ Koordinace a podpora
Elisabeth MATIZ
Přidružená ředitelka

“ Finanční dohled a restrukturalizace operací
Klaus TRÖMEL
Přidružený ředitel

u	Úvěrová rizika
Per JEDEFORS

Kancelář pro compliance skupiny EIB
Konstantin ANDREOPOULOS

Vedoucí kanceláře pro compliance

• E velyne POURTEAU
Přidružená ředitelka

• Luigi LA MARCA

Ředitel

“ Podniky, veřejný sektor, infrastruktura
Stuart ROWLANDS
“ Financování projektů a operací mimo EU
Paolo LOMBARDO
“ Finanční instituce
Per de HAAS (pověřený řízením)
u	Finanční a operační rizika
Alain GODARD
Ředitel

“ Řízení aktiv a pasiv a řízení tržních rizik
Giancarlo SARDELLI
• Vincent THUNUS
“ Deriváty
Luis GONZALEZ-PACHECO

Poradce řídícího výboru
pro otázky strategie a jednání skupiny EIB

Francis CARPENTER
Generální ředitel

Zastoupení v představenstvu
Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Terence BROWN

Člen představenstva zastupující EIB

“ Operační rizika
Antonio ROCA IGLESIAS
Walter CERNOIA
Náhradník
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Orgány EIF upravené stanovami

Vedení a klíčoví pracovníci EIF

EIF je řízen a spravován těmito třemi orgány:
➾ valnou hromadou akcionářů (EIB, Evropská

unie, 29 finančních institucí), která se koná nejméně jednou ročně;
➾ správní radou tvořenou sedmi členy a sedmi

náhradníky, která mimo jiné rozhoduje o operacích fondu;

Francis CARPENTER Generální ředitel
Ředitel, Investice
➾ John A. Holloway

Rizikový kapitál
Vedoucí
➾ 	 Jean-Philippe BURCKLEN
➾ 	 Jacques DARCY
➾ 	 Ulrich GRABENWARTER
Zástupci vedoucího
➾ 	 Jouni HAKALA
➾ 	 Matthias UMMENHOFER
➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Klíčoví pracovníci
Laurent BRAUN
Paul VAN HOUTTE
Christine PANIER
David WALKER

Záruky a sekuritizace
Vedoucí
➾ 	 Alessandro TAPPI
Zástupce vedoucího
➾ 	 Christa KARIS

Správní rada

Klíčoví pracovníci
➾ 	 Per-Erik ERIKSSON
➾ 	 Gunnar MAI

JEREMIE
➾ generálním ředitelem, který odpovídá za řízení

fondu v souladu se stanovami fondu a se směrnicemi a pokyny správní rady.
Účetnictví EIF ověřuje kontrolní výbor, složený ze
tří auditorů jmenovaných valnou hromadou, a
nezávislí externí auditoři.

Vedoucí
➾ 	 Marc SCHUBLIN
Zástupce vedoucího
➾ 	 Hubert COTTOGNI
Klíčoví pracovníci
➾ 	 Alexander ANDÒ
➾ 	 Graham COPE
➾ 	 Fabrizio CORRADINI

řízení a sledování rizik
Vedoucí
➾ 	 Thomas MEYER
Klíčoví pracovníci
➾ 	 Helmut KRAEMER-EIS
➾ 	 Pierre-Yves MATHONET

Obecné záležitosti
Generální tajemník
➾ 	 Robert WAGENER
Vedoucí
➾ 	 Maria LEANDER - Právní služby
➾ 	 Jobst NEUSS - Compliance
➾ 	 Frédérique SCHEPENS - Obecné záležitosti a finance
Podrobné informace o orgánech EIF upravených stanovami (složení,
životopisy členů, odměny) a jednotlivých odděleních (složení, životo
pisy generálních ředitelů a ředitelů, odměny všech zaměstnanců) se
pravidelně aktualizují a zveřejňují na internetových stránkách EIF:
www.eif.org

➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Klíčoví pracovníci
Eva GOULAS - Lidské zdroje
Marceline HENDRICK - Účetnictví
Delphine MUNRO - Marketingová komunikace
John PARK - Informační a komunikační technologie
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Projekty způsobilé pro financování skupinou EIB
Projekty, které se zvažují pro financování v rámci Evropské unie, musejí přispívat k plnění alespoň
jednoho z těchto cílů:
➾ posilování hospodářské a sociální soudržnosti: podpora investic do všech odvětví hospodářství
na pomoc hospodářskému pokroku ve znevýhodněných regionech;
➾ podpora investic přispívajících k rozvoji znalostní společnosti zaměřené na inovace;
➾ zdokonalování infrastruktury a služeb ve zdravotnictví a vzdělávání, které mají zásadní význam
pro tvorbu lidského kapitálu;
➾ rozvoj dopravních a telekomunikačních sítí a sítí infrastruktury přenosu energií s významem
pro celé Společenství;
➾ ochrana životního prostředí a zlepšování kvality života;
➾ zabezpečení dodávek energie prostřednictvím jejího racionálního využívání, využívání domácích zdrojů, včetně obnovitelných zdrojů energie, a diversifikace dovozů.

Skupina EIB napomáhá rozvoji MSP zlepšováním finančního prostředí, ve kterém tyto podniky
působí, prostřednictvím:
➾ střednědobých a dlouhodobých úvěrových linek EIB;
➾ operací EIF v oblasti rizikového kapitálu;
➾ záruk EIF ve prospěch MSP.

V kandidátských a partnerských zemích se banka podílí na provádění politiky rozvojové pomoci
a politiky spolupráce Unie. EIB působí:
➾ v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích jihovýchodní Evropy, kde poskytováním úvěrů nejen na obnovu základní infrastruktury a na projekty s regionálním rozměrem, ale
též na rozvoj soukromého sektoru přispívá k dosažení cílů Paktu o stabilitě;
➾ v zemích Středomoří, které nejsou členy EU, kde pomáhá dosáhnout cílů evropsko-středomořského partnerství s perspektivou vytvoření zóny volného obchodu do roku 2010;
➾ v afrických, karibských a tichomořských zemích (AKT), Jihoafrické republice a zámořských
zemích a územích (ZZÚ), kde podporuje rozvoj základní infrastruktury a místního soukromého
sektoru;
➾ v Asii a Latinské Americe, kde podporuje projekty ve společném zájmu Unie a dotyčných zemí.
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Adresy skupiny EIB

Evropská investiční banka
www.eib.org – U info@eib.org
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Belgie

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Francie

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Itálie

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Německo

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Polsko

Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 310 05 00
5 (+48 22) 30 05 01

Portugalsko

Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Rakousko

Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Řecko

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Spojené království

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Španělsko

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Zahraniční kanceláře
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Adresy skupiny EIB

Austrálie

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egypt

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Jihoafrická republika

5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Keňa

Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Maroko

Riad Business Center,
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage,
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Senegal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Tunisko

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Evropský investiční fond
www.eif.org – U info@eif.org
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200


Aktualizovaný seznam stávajících kanceláří, jakož i jejich kontaktní údaje, jsou k dispozici na internetových stránkách banky.

Skupina EIB

80

Zpráva o činnosti za rok 2006

CD-ROM přiložený k této zprávě obsahuje informace ze všech tří svazků výroční zprávy a dále
elektronickou verzi těchto svazků v jednotlivých dostupných jazycích.
Výroční zpráva je k dispozici také na internetových stránkách banky www.eib.org/report.

2006

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

Adenauer

1.

o@eib.org

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

2.

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

3.

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique

IS SN 1 681- 3 9 9 5

EIB děkuje všem, kdo laskavě poskytli fotografie pro tuto zprávu:
AVE (str. 8, 28), Águas de Portugal (str. 10), TGV-Est européen (str. 12), SMTC (str. 13, 16), AP-HM (str.15), Jean-Paul Kieffer (str. 23),
Aquafin (str. 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (str. 31), LGV-Est européen (str. 31), Rolls-Royce plc 2006 (str. 33), EK (str. 33, 38, 58, 60).
Ostatní fotografie a ilustrace poskytlo grafické pracoviště EIB.
Vytiskla lucemburská společnost Imprimerie Centrale s.a. na papíru AcondaVerd Silk s použitím tiskařských barev na bázi rostlinných
olejů. Tento papír, který získal certifikaci podle pravidel Rady pro správcovství lesů (Forest Stewardship Council, FSC), obsahuje 60 %
čerstvých vláken (z toho alespoň 30 % z dobře obhospodařovaných lesů), 30 % recyklovaných odpadů zbavených tiskařských barev a
10 % továrního odpadu.
Logem FSC se označují výrobky, které obsahují dřevo z dobře obhospodařovaných lesů certifikovaných podle pravidel Rady pro správ
covství lesů.

