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Banka EU – spolehlivý inovátor:
• inovativní projekty podporující vznik
nových pracovních míst
• inovativní řešení v oblasti financování
• inovativní partnerství pro dosažení
co nejlepších výsledků
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V červenci roku 2013 se stalo
Chorvatsko 28. členským státem

Financování udržitelného růstu na podporu
vytváření pracovních míst je hlavní úvěrovou
prioritou EIB.

230 000 MSP

v Evropě celkovou částkou

operací v této zemi po jejím

21 mld
,9

EUR

V roce 2013 skupina EIB
podpořila přibližně

Evropské unie. Naší první
přistoupení k EU byla přímá
podpora malých a středních
podniků, které tvoří páteř
chorvatského hospodářství
a jsou hlavní hnací silou růstu
a zaměstnanosti.

Finanční prostředky
poskytnuté skupinou EIB
230 000 MSP a společnostem
se střední kapitalizací

Strategická
infrastruktura

15 mld

,8

pracovních
míst

v Evropě

EUR

,9

2 mil
podporují

inve s tice EI B d o ev ro pské
st rate gic ké infrast ruk tur y

4 mld
EUR

na podporu
inteligentních
měst v Evropě

2

Rok
2013

První dva projekty
podporované v rámci
iniciativy projektových
dluhopisů

V ČÍSLECH

Skupina EIB hraje
nedílnou úlohu ve
strategii EU při řešení
přetrvávajících
důsledků finanční krize

Zavedení nových
kritérií pro poskytování úvěrů
v energetice pro projekty
udržitelné energie

Inteligentní nástroje
financování na
ozdravení evropského
hospodářství

Finanční prostředky
na opatření v oblasti klimatu

EUR

opatření v oblasti klimatu

1mld

Dluhopisy na ochranu klimatu

,4

v rekordním objemu

EUR

214mil
pro sedm inovativních

klimatických fondů

Vydání prohlášení
EIB o klimatu

EUR

19mld
na podporu

EIB

Přístup MSP a společností se střední

21 mld

Usnadňování přístupu
MSP k finančním prostředkům

financování obchodu

podpora skupiny EIB pro v Řecku a na Kypru
MSP a společnosti se střední
kapitalizací v Evropě

9 mld
,

na dovednosti a na za-

městnanost mladých
lidí v EU

Navýšení základního kapitálu
produktivně využito k podpoře
hnacích sil růstu a zaměstnanosti

a dovednosti

financování skupiny EIB

zaměřené na projekty s dopadem
na růst a zaměstnanost

17mld
na úrovni
skupiny EIB

,2

na inovace a dovednosti
v Evropě
Zahájení Iniciativy financování růstu (GFI) na podporu
inovativních středně velkých
společností

19 856mil

pro inovativní
EUR

,1

Inovace

EUR

75 mld

1

EUR

První operace EIB v oblasti

EUR

,9

EUR

kapitalizací k finančním prostředkům

v ysok ých škol
a v ý z k u m nýc h
středisek získalo
podporu EIB

MSP prostřednictvím nástroje pro sdílení rizik (RSI),
který spravuje EIF

Úvodní slovo

prezidenta

R

ok 2013 byl pro Evropskou investiční banku, „banku EU“, plný výzev. Před rokem jsem
oznámil, že nás naši akcionáři, členské státy
EU, pověřili navýšením základního kapitálu o 10
mld. EUR, aby EIB mohla zvýšit objem úvěrů, být
spolehlivým partnerem na trzích, které komerční
banky opustily nebo na nich alespoň své aktivity
podstatně omezily, a tím hrát v době krize proticyklickou úlohu. Dnes mohu s pýchou říci, že jsme
své sliby splnili. Celkové finanční aktivity na úrovni skupiny jsme zvýšili o 37 % na částku 75,1 mld.
EUR. Toto zvýšení je patrnější v Evropě, kde financování činilo 67,1 mld. EUR. Znamená to 42procentní nárůst proti roku 2012.
Podpora pro MSP v Evropě se v roce 2013 zdvojnásobila na částku 21,9 mld. EUR. Naše investice
zmobilizovaly pro přibližně 230 000 MSP a společností se střední kapitalizací více než 50 mld.
EUR a podpořily v Evropě 2,8 milionu pracovních
míst. Zaměřili jsme se na země, které krize postihla nejvíce, zejména Řecko, Kypr, Irsko, Portugalsko
a Španělsko, kde jen úvěry pro MSP dosáhly objemu téměř 7 mld. EUR.
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Ačkoli v roce 2013 téměř 30 % investic podpořilo MSP, i nadále jsme se velkou měrou angažovali v našich dalších hlavních prioritách. Skupina EIB
podpořila evropský výzkum a vývoj částkou 17,2
mld. EUR, na strategickou infrastrukturu v Evropě
jsme poskytli 15,9 mld. EUR a na opatření v oblasti
klimatu na celém světě 19 mld. EUR.
Rok 2013 byl rokem, kdy jsme rozšířili rámec naší
tradiční sady nástrojů. Zaujali jsme přístup „na
míru“ a svá finanční řešení jsme uzpůsobili konkrétním potřebám členských států. Jedná se např.
o oceněné nástroje financování obchodu v Řecku a na Kypru, o Záruční fond pro řecké MSP a o
inovativní portfoliovou státní záruku sjednanou
s Portugalskem.
Také jsme spustili pilotní fázi iniciativy projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa
2020. V roce 2013 využily úvěrového posílení
dva projekty a byla vytvořena zásobárna dalších
vhodných projektů. Evropa dosahuje na cestě
k vytvoření trhu projektových dluhopisů skutečného pokroku.

Úvodní slovo
prezidenta

Program projektových dluhopisů je jen jedna
z řady iniciativ, které jsou výsledkem posílené
spolupráce s našimi kolegy z jiných evropských
orgánů. V červnu nás Evropská rada vyzvala, abychom se významně zapojili do boje proti nezaměstnanosti mladých lidí. Ve snaze zamezit vzniku ztracené generace kvalifikovaných evropských
pracujících jsme zavedli program „Dovednosti a
pracovní místa: investice pro mladé lidi“. V druhé
polovině roku 2013 jsme poskytli na rozvoj dovedností mladých lidí a na jejich trvalé pracovní
uplatnění úvěry v objemu přibližně 9,1 mld. EUR.
Tím jsme překročili původní plán, který počítal
s poskytnutím 6 mld. EUR.
Naše práce v Evropě by se neobešla bez efektivního nástroje, kterým je Evropský investiční fond.
Díky jeho široké škále nástrojů poskytli naši partneři v EIF na podporu MSP, podnikavosti a inovací
3,4 mld. EUR. V roce 2014 slaví EIF 20. výročí svého
vzniku a předvídáme další mimořádný rok. Banka
jako největší akcionář rozhodla o zvýšení základního kapitálu fondu o 1,5 mld. EUR a udělením mandátu v objemu 4 mld. EUR současně rozšíří aktivity
EIF v průběhu sedmi následujících let.

A na závěr pohled do budoucnosti. Náznaky oživení v Evropě jsou zřejmé. Také rok 2014 bude pro
Evropu důležitý, protože se budou konat evropské
volby, bude zvolen nový Parlament a vznikne nová
Komise. Musíme se nyní začít zajímat o to, co bude
po krizi. Stojí před námi trojí výzva: povážlivá mezera v investicích, produktivita v EU na nižší úrovni než v USA a Japonsku a zejména krize zaměstnanosti. Krátce řečeno, musíme řešit inovační výzvu.
EIB se bude v nadcházejících letech stále více zaměřovat na všechna odvětví, která jsou rozhodující pro konkurenceschopnost Evropy na globálních
trzích, zejména na výzkum a vývoj.
Je jasné, že musíme hrát svoji roli – musíme pomáhat budovat silnou a konkurenceschopnou Evropu v globalizovaném světě a vytvářet trvalé vztahy
s partnerskými zeměmi ve prospěch našich občanů. Věřím, že za rok budu moci předat stejné poselství: skupina EIB si vede dobře.

Werner Hoyer

Ačkoli těžištěm aktivit EIB jako banky EU-28 je Evropa, podporujeme také vnější priority EU; přitom
využíváme svých zkušeností z Unie ve prospěch
našich partnerských zemí. Úvěry v objemu 7,7 mld.
EUR potvrzují náš závazek financovat infrastrukturu, aktivity MSP a projekty na ochranu klimatu
v našich partnerských zemích na východě, ve Středomoří, v Africe, Asii a Latinské Americe. Máme
radost, že mandát pro poskytování úvěrů třetím
zemím se zárukou z rozpočtu EU disponuje pro období let 2014-2020 částkou 27 mld. EUR (s možností jejího zvýšení o 3 mld. EUR).
Během roku jsme opět získávali prostředky na vysoce konkurenčních trzích a udrželi jsme si stabilní rating AAA. Finanční síla EIB se jasně projevila
v jejím programu získávání finančních prostředků,
který dosáhl objemu 72 mld. EUR. Jelikož 44 % dluhopisů bylo umístěno u investorů mimo EU, profilovali jsme se jako subjekt, který zajišťuje příliv investic do Unie.
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MSP pro růst a zaměstnanost

NÁPAD

€
Mezaninové
financování
pro r°st
Záruky
a sekuritizace
Podpora Institutu
EIB v oblasti
výzkumu
P˜enos
technologií

VÝZKUM

Fond neformálních
investor°

Mikrofinancování

Technická pomoc
JASMINE

Rizikový
a rozvojový
kapitál

Nástroj pro
sdílení rizik
pro inovativní
MSP

Zprost˜edkované
úv˛r y pro MSP

Dovednosti
a pracovní místa:
investice pro
mladé lidi

Iniciativa
financování r°stu
pro inovativní
st˜edn˛ v elké
spole˝nosti

TRH

Přístup k finančním prostředkům
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R˙ST

a ZAMˆST NANOST

Usnadňování přístupu
MSP k finančním prostředkům

Usnadňování přístupu MSP
k finančním prostředkům
Malé a střední podniky (MSP) jsou klíčem k uvolnění hospodářského potenciálu
a k vytvoření silnější Evropy, která se postupně dostává z krize. Šestnáct milionů
evropských MSP představuje 98 % všech podniků a zaměstnává úctyhodných 70 %
pracujících soukromého sektoru. Tato významná hospodářská skupina má však
velmi obtížný přístup k finančním prostředkům.

V

oblasti financování MSP jsme se stali vůdčí
evropskou institucí. Dluhové, kapitálové a záruční nástroje, stejně tak jako nástroje rizikového kapitálu pomáhají uspokojit nejrozmanitější
potřeby malých podniků ve 160 zemích, v nichž EIB
působí, a v případě EIF v celé EU a v zemích procesu rozšíření.
V našich úvěrových aktivitách se soustřeďujeme
na vývoj inovativních produktů a na vytváření
partnerství, jež usnadňují přístup k finančním prostředkům pro MSP ve všech stadiích jejich rozvoje.

Tím se snažíme stimulovat vznik pracovních příležitostí, zejména pro mladé lidi v Evropě.
V roce 2013 EIB i EIF zmobilizovaly finanční a technické odborné znalosti a zkušenosti a stimulovaly
investice veřejného i soukromého sektoru. Skupina
jako celek spolupracuje s národními a regionálními
vládami s cílem uzpůsobit naše řešení individuálním potřebám. Koordinované úsilí skupiny EIB vedlo k efektivním krokům a skupina se zaměřila na
odvětví a země, které potřebují podporu nejvíce.

Klíčové výsledky v oblasti přístupu MSP
k finančním prostředkům v roce 2013:

pro 230

,9

000 MSP

EUR

21 mld
2,8 milionu

na podporu
pracovních míst

• Rekordní částka 21,9 mld. EUR pro MSP (nárůst o 50 %
proti roku 2012), která zmobilizovala pro malé podniky
v Evropě více než 50 mld. EUR
• Výjimečná opatření pro lepší přístup MSP k finanční
prostředkům, včetně:
• prostředků EIB na provozní kapitál
• prvních operací EIB v oblasti finan ování obchodu v Řecku
a na Kypru
• Schváleno 9,1 mld. EUR na podporu iniciativy EIB „Dovednosti a pracovní místa – investice pro mladé lidi“
• Rekordní podpora EIF pro MSP v objemu 3,4 mld. EUR
• Podpora poskytnutá bankou zemědělskému odvětví
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Aktivity skupiny EIB

na podporu MSP
Uvolňování finančních prostředků pro MSP v Evropě je naší hlavní prioritou.
V roce 2013 podpořilo téměř 30 % našich aktivit přibližně 230 000 MSP a společností
se střední kapitalizací, které poskytují zhruba 2,8 milionu pracovních míst.

V

e spolupráci s členskými státy EU jsme zavedli individuálně uzpůsobené záruční programy,
abychom poskytli dodatečnou podporu zemím, jež mají velké problémy s likviditou:

portfoliová státní záruka sjednaná s Portugalskem
podporuje úsilí této země stimulovat růst a zaměstnanost, zejména investice MSP;
program na podporu podnikavosti na Kypru umožňuje státu a obchodním bankám poskytovat MSP
úvěry se sdílením rizik, čímž přispívá k uspokojení potřeb MSP v oblasti investic a provozního
kapitálu.
Provedli jsme rozsáhlé hodnocení našich úvěrů pro
MSP (období let 2005-2011), které potvrdilo, že hrají
klíčovou úlohu při zajišťování plynulého toku úvěrů
během krize; MSP získávají přístup k úvěrům za dostupných podmínek a přispívají k růstu a zaměstnanosti. Hodnocení došlo k závěru, že je třeba podněcovat banky k poskytování úvěrů rizikovějším MSP.
Středně velké společnosti, tj. společnosti s 250 až 3000
zaměstnanci, jsou nyní významnější skupinou klientů

EIB. Pro stimulaci úvěrů, zejména úvěrů pro inovativní společnosti této kategorie, jsme spustili Iniciativu na podporu středně velkých společností (MCI)
a Iniciativu financování růstu (GFI). V roce 2013 byly
v rámci GFI podepsány smlouvy o poskytnutí úvěrů středně velkým společnostem v EU v objemu 37
mil. EUR.
V roce 2014 slaví EIF dvacáté výročí své činnosti. Také
v roce 2013 byl EIF klíčovým nástrojem, který poskytoval cílenou podporu evropským MSP. Kapitálové
a mezaninové investice ve výši 1,5 mld. EUR zmobilizovaly ve prospěch MSP celkem 7,1 mld. EUR a záruční a sekuritizační operace v objemu 1,8 mld. EUR,
uskutečněné v průběhu celého roku, zmobilizovaly
celkovou částku 8,6 mld. EUR.
Banka klade důraz na úlohu fondu při stimulaci růstu, zaměstnanosti a inovací v Evropě, a proto
podpořila navýšení upsaného základního kapitálu
EIF o 1,5 mld. EUR a udělila fondu mandát v objemu 4 mld. EUR, který mu umožní poskytnout dodatečné záruky v průběhu sedmi následujících let.
Pracujeme ruku v ruce, abychom rozšířili podporu
skupiny EIB sektoru MSP v Evropě.

Rodinný vinařský podnik
ve středním Řecku dostal
v lednu roku 2013 od EIB
úvěr ve výši 150 000 EUR,
který byl použit na nákup
vybavení druhé výrobní
linky. Účinek úvěru je zřejmý:
bylo vytvořeno 12 nových
pracovních míst a očekává
se zvýšení obratu proti
roku 2012 o přibližně 50 %.
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Usnadňování přístupu
MSP k finančním prostředkům

Mikrofinancování

pro sociální a finanční začlenění
Mikrofinancování se stalo reálným a rostoucím segmentem finančního trhu v EU,
zčásti v důsledku stávajícího hospodářského prostředí, v němž jsou i nadále
přijímána úsporná opatření. Mikropodniky představují 91 % všech podniků
v Evropě a jsou stálým zdrojem zaměstnanosti a sociálního začlenění.

E

vropský nástroj mikrofinancování Progress je
programem EU, který společně financují Evropská komise a EIB. Umožňuje EIF, aby v rámci skupiny EIB vystupoval jako partner mikrofinančních institucí podporujících evropské mikropodniky
a podnikatele, kteří mají obtížný přístup k tradičním
bankovním službám. Rok 2013 byl z hlediska podpory mikrofinancování v EU rekordním rokem. Bylo
uskutečněno 26 transakcí v objemu 54 mil. EUR.

EIB je významným subjektem mikrofinancování,
který působí na celém světě. V roce 2013 poskytla na mikrofinanční aktivity mimo Evropu více než
75,5 mil. EUR.

V roce 2013 poskytla poprvé prostředky na mikrofinancování v Evropě také EIB. Úvěr ve výši
60 mil. EUR poskytnutý finanční instituci MicroBank ve Španělsku podpoří projekty mikropodniků a podnikatelů a pomůže tak řešit vysokou nezaměstnanost v této zemi.
Anton, který se věnuje pěstování zeleniny, si
Podle odhadů žije přibližně 1,4 miliardy lidí na celém světě v extrémní bídě a tito lidé nemají přístup
k základním finančním službám. Mimo Evropu je
mikrofinancování klíčovým nástrojem pro finanční
začlenění. Finanční služby umožněné investicemi
EIB v oblasti mikrofinancování se dostaly k 8 milionům lidí.

před dvěma lety postavil nový skleník a měl plán
skleník rozšířit a začít pěstovat více zeleniny.
Prostřednictvím bulharské mikrofinanční
instituce Mikrofond získal na rozšíření
skleníku 1150 EUR. Vzhledem k vyšší produkci
najímá sezonní dělníky z řad místní komunity
dlouhodobě nezaměstnaných Romů.

V roce 2013 jsme v oblasti mikrofinancování
poskytli náš první úvěr v Palestině, kde
investice v objemu 1 mil. USD podporuje
Arabské středisko pro zemědělský rozvoj
(ACAD). Chovatel ovcí Nethmia Salameh dostal
1520 EUR. „Za poskytnuté prostředky bych si chtěl
koupit dalších pět ovcí a tím zvýšit svůj příjem.
Z úvěru budu také moci zaplatit školné svého
syna, který studuje na vysoké škole.“
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Novinka EIB:

financování obchodu
V roce 2013 schválila banka dvě průkopnické transakce financování obchodu.
Úvěr v objemu do 500 mil. EUR podporuje MSP působící v oblasti zahraničního
obchodu v Řecku a další úvěr ve výši 150 mil. EUR bude poskytnut MSP na Kypru.

Společnost SABO S.A. využila této iniciativy
v souvislosti s úvěrem na své obchodní
aktivity prostřednictvím Eurobanky
a Commerzbanky. Společnost staví na klíč
továrny na výrobu cihel a krytinových tašek.
Společnost Sabo, která se orientuje na vývoz,
prodala a instalovala továrny na zakázku
na všech kontinentech s výjimkou
Austrálie. Vzhledem k tomu, že průměrný
věk zaměstnanců ve společnosti
Sabo je 27 let, podporuje
úsilí banky stimulovat

D

louhodobé financování strategických projektů, které podpírají politické cíle Evropské
unie, určuje úvěrovou strategii EIB. Z tohoto
důvodu nebyly krátkodobé úvěrové nástroje, např.
financování obchodu, součástí našeho portfolia
produktů. Avšak výjimečná doba vyžaduje mimořádná opatření.

Obchod – historicky stabilní finanční segment – je
v době krize zranitelný, protože transakční a systémová rizika spojená s obchodními toky brzdí
hospodářský rozvoj. Řecko jako první členský stát
vyzvalo EIB, aby byla bezpečným mostem mezi domácími a zahraničními bankami ve prospěch MSP,
které se orientují na dovoz a vývoz.

zaměstnanost
Prostřednictvím nástroje financování obchodu
(Trade Finance Facility) poskytuje EIB přiměřené záruky zahraničním bankám při otevírání akreditivů
ve prospěch domácích bank. Tím se zmírňují omezení pro MSP, které jinak musejí skládat hotovostní
zajištění, a je zabezpečen lepší přístup k nástrojům
mezinárodního obchodu.

mladých lidí.

Poptávka po stávajících nástrojích financování obchodu je velká – Kypr byl druhým členským státem,
který tohoto nástroje využil – a banka EU mechanismus uzpůsobuje potřebám konkrétních trhů.
Kromě toho se EIB usilovně snaží zabránit narušení trhů, a proto dává zúčastněným subjektům možnost pružně stanovovat sazby na základě nezávislého jednání.
Celosvětově významný časopis Trade & Forfaiting Review (TFR), který se soustřeďuje na otázky
obchodu a financování dodavatelských řetězců,
v roce 2013 posoudil přibližně 140 předložených
transakcí a označil nástroj financování obchodu EIB
pro Řecko za transakci roku.

10

Zpráva o činnosti

2013

Usnadňování přístupu
MSP k finančním prostředkům

Dovednosti a pracovní místa –

investice pro mladé lidi v Evropě
Nezaměstnanost mladých lidí je jednou z hlavních výzev, jimž čelí Evropa.
Skupina EIB se snaží řešit krizi nezaměstnanosti v EU, která postihuje mladé lidi
ve věku 15 až 24 let, a v červenci roku 2013 zahájila program „Dovednosti
a pracovní místa – investice pro mladé lidi“.

V

souladu s politikou zaměstnanosti mladých
lidí na úrovni EU a členských států je konkrétním cílem tohoto programu podpora mladých lidí. Zaměřuje se na financování zařízení odborného vzdělávání a na mobilitu studentů a učňů
a jejím cílem je řešit nedostatek pracovních míst
pro mladé lidi.

V roce 2013 jsme schválili podporu ve výši
4,5 mld. EUR na rozvoj dovedností a téměř
4,6 mld. EUR na zaměstnanost mladých lidí. Původní plán, který počítal s poskytnutím 6 mld. EUR
v rámci tohoto programu, jsme tedy překročili
o 50 %. Banka se také snažila přednostně otevírat
úvěrové linky pro MSP v regionech, v nichž nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 25 %.

Pro účely investic do dovedností jsme poskytli jak
velké přímé úvěry, tak i řešení v oblasti zprostředkovaného financování:

Mikroúvěry, zprostředkované úvěry a velké přímé
úvěry jsou nástroje, kterými skupina EIB přispívá
k zaměstnanosti mladých lidí:

Úvěr 200 mil. EUR, poskytnutý prostřednictvím
finanční instituce Santander ve Španělsku,
bude financovat opatření na podporu mladých
lidí, kteří hledají své první zaměstnání, půjčky
pro mladé podnikatele a potřeby v oblasti
terciárního vzdělávání.

Vzdělávací infrastrukturu ve Francii podpořil
úvěr v objemu 400 mil. EUR. Financoval výstavbu
a modernizaci 85 lyceí, 14 odborných škol a sedmi
institucí terciárního vzdělávání v centrální části
Francie, kde nezaměstnanost činí 28 %.
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Inovace a dovednosti

Malé ve˜ejné
nadace

Malé soukromé
podniky/podnikatelé

Úv˛r y EIB
pro MSP

Dluhové/
kapitálové
nástroje a záruky

CENTRUM
INOVACÍ

Inovativní
spole°nosti se
st˜ední kapitalizací

Iniciativa
ÿnancování
r˙stu

EIB

Úv˛r y EIB
a nástroj
ÿnancování
se sdílením rizik

Velké inovativní
podniky
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Podpora p˜enosu
technologií
a úv˛r y EIB

Velké vysoké
školy/velká
výzkumná st˜ediska

Rozvojem inovací a dovedností
k růstu hospodářství

Rozvojem inovací a dovedností
k růstu hospodářství
Investice do inovací jsou ve středu pozornosti banky, která je považuje za hnací sílu
zaměstnanosti, za „sadu nástrojů“ pro rozvoj dovedností a za mechanismus řešení
zítřejších problémů již dnes. Skupina EIB je připravena účinně přispět k dosažení
evropského cíle, kterým je do roku 2020 vynakládat na výzkum a inovace 3 % HDP
EU. To by umožnilo vytvoření 3,7 milionu pracovních míst.

S

nástroje v naší sadě nástrojů financování inovací. První fáze tohoto nástroje byla zahájena v roce
2007 a v době jejího ukončení v roce 2013 předčily výsledky veškerá očekávání.

Skupina vytvořila produktivní partnerství, zejména s Evropskou komisí, což vedlo ke vzniku
úspěšného nástroje financování se sdílením rizik
(Risk‑Sharing Finance Facility - RSFF), nejsilnějšího

Inovační partnerství mají také klíčový význam pro
EIF. Fond vytváří partnerství s velkými společnostmi prostřednictvím inovační platformy pro společnosti (Corporate Innovation Platform) s cílem
mobilizovat soukromé investice do inovací a napomáhat přeměně nápadů v konkrétní podnikatelské příležitosti.

kupina EIB financuje inovace a výzkum
a významně tím přispívá k růstu, prosperitě a konkurenceschopnosti Evropy. Banka
a fond používají širokou škálu nástrojů, které podporují rozvoj inovativních projektů a zachovávají
tok finančních prostředků z veřejného a soukromého sektoru.

Klíčové výsledky v oblasti inovací
a rozvoje dovedností v roce 2013:

, 2

na podporu inovací

na úrovni

EUR

17mld
skupiny EIB

• První operace v rámci Iniciativy finan ování růstu (GFI) –
rozvoj klientské skupiny středně velkých společností
• 856 mil. EUR investováno do inovativních MSP prostřednictvím nástroje pro sdílení rizik (RSI) v rámci RSFF
• Příprava nástupnického nástroje RSFF pro nový víceletý
finanční ámec
• Podpora EIF pro přenos technologií v rámci devíti transakcí v objemu 111 mil. EUR
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Skupina EIB –

centrum inovací
Krize snížila ochotu soukromého sektoru investovat do začínajících podniků
a podporovat inovativní podnikatele. V době úsporných opatření se EIB snaží tuto
mezeru překlenout. Poskytuje dodatečnou podporu při financování výzkumu, vývoje
a inovací (VVI) v institucích vysokoškolského vzdělávání a v soukromém sektoru
a současně podporuje sdílení znalostí mezi akademickým prostředím a podniky.

I

novace v podnicích – Od roku 2009 poskytla
EIB téměř 1 mld. EUR společnosti Renault. Naše
investice podporují výzkum a vývoj elektrických
vozidel a vozidel s konvenčním pohonem. Úvěr ve
výši 400 mil. EUR poskytnutý v roce 2013 je určen
na financování výzkumu a vývoje nové generace
výkonných, cenově dostupných a k životnímu prostředí šetrných aut.
Výzkumná střediska pro veřejné blaho – V roce
2008 jsme podepsali smlouvu o poskytnutí úvěru
ve výši 50 mil. EUR na výstavbu klinického výzkumného centra v Pavii, které se specializuje na léčbu
konkrétních typů rakoviny pomocí složitých inovativních aplikací nukleární medicíny. Očekává se, že
další úvěr bude financovat vývoj a optimalizaci plánování léčby rakoviny, jakož i činnosti základního
výzkumu v oblasti radiobiologie.
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Financování technologických průlomů – EIF vložil 15 mil. EUR do fondu GO CAPITAL Amorçage,
francouzského meziregionálního fondu pro přenos
technologií, který napomáhá vzniku technologicky
vyspělých podniků. Tato investice podporuje podnikatelský ekosystém v západní části Francie.
Naše centrum inovací posiluje také evropské digitální hospodářství – V roce 2013 EIB nadále podporovala internetové informační a komunikační technologie (IKT), které stimulují technologické inovace.
Byly podepsány smlouvy o poskytnutí úvěrů v odvětví telekomunikací v objemu 3 mld. EUR. Přislíbili
jsme 36 mil. EUR na financování širokopásmové sítě
s velmi vysokou rychlostí v regionu Haute‑Savoie ve
francouzských Alpách. Projekt podporuje francouzský cíl do roku 2020 připojit k širokopásmovým sítím s velmi vysokou rychlostí 70 % obyvatelstva.

Rozvojem inovací a dovedností
k růstu hospodářství

Finanční řešení

pro inovativní začínající podniky
V roce 2013 skupina EIB rozvíjela své proticyklické aktivity s cílem podpořit
inovativní začínající podniky, které jsou stimulátorem růstu a zaměstnanosti.
EIF jako subjekt skupiny EIB, který se specializuje na přebírání rizik MSP
a usnadňuje tím přístup MSP k finančním prostředkům, zahájil celou řadu
iniciativ na podporu inovativních malých podniků ve všech stadiích rozvoje.

V

elká část práce vysokých škol a výzkumných
středisek má potenciál přerůst v konkrétní
podnikatelské nápady, které vedou ke vzniku
malých podniků. Výzkum je však často považován
za „příliš rizikový“, aby byl přenesen z laboratoře
a financován tradičními investory. Program EIF na
podporu přenosu technologií přeměňuje výsledky
VVI na prodejné výrobky a služby, včetně vytváření
začínajících podniků nebo zakládání společností ve
spolupráci s vysokými školami.

kapitálu v rekordním objemu, kdy 68 fondům zaměřeným na předstartovní, rizikový a rozvojový kapitál uvolnil 1,5 mld. EUR (proti 1,3 mld. EUR v roce
2012 a 1,2 mld. EUR v roce 2011). Své aktivity v oblasti rizikového kapitálu soustřeďujeme na konkrétní odvětví a uzpůsobujeme je potřebám konkrétní
země. V roce 2013 byly uskutečněny první investice v rámci Nizozemské iniciativy rizikového kapitálu (Dutch Venture Initiative) a Baltského inovačního
fondu (Baltic Innovation Fund).

V roce 2013 poskytl EIF 111 mil. EUR na podporu
přenosu technologií v rámci devíti transakcí, které
měly velmi pozitivní odezvu na trhu.

Také mechanismus pro inovativní MSP a MSP s vysokým růstem (GIF), který v rámci rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
spravuje EIF, poskytl v roce 2013 rizikový kapitál inovativním MSP v rané fázi nebo ve fázi rozvoje. Do
dnešního dne podpořil CIP více než 275 000 MSP
v 17 zemích.

EIF využívá k podpoře inovací a podnikavosti také
rizikový a rozvojový kapitál. V roce 2013 podepsal EIF již třetí rok za sebou smlouvy o poskytnutí

Získali jsme také rozsáhlé znalosti ve vědách o živé
přírodě, v oblasti čistých technologií a v odvětví
IKT. Evropský fond neformálních investorů (European Angels Fund) v Německu, který disponoval
částkou 70 mil. EUR, proinvestoval za méně než dva
roky činnosti a tři roky před termínem téměř všechny prostředky a bude v roce 2014 navýšen. V prosinci roku 2013 vznikl Evropský fond neformálních investorů v dalších dvou zemích (Španělsko
a Rakousko).

2013
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Sdílením rizik

k úspěšným inovacím
Jednou z nejvýznamnějších úloh banky v posledním desetiletí je mobilizace
finančních prostředků na inovace. Díky spolupráci s iniciátory projektů, bankami
a finančními partnery můžeme převzít určitou část rizik, která jsou neodmyslitelně
spjata s novátorskými projekty. Konečnými příjemci jsou inovativní podniky
v Evropě – velké společnosti, společnosti se střední kapitalizací a MSP.

N

ástroj financování se sdílením rizik (RSFF),
který je výsledkem spolupráce mezi EIB a Evropskou komisí, byl spuštěn v roce 2007
a podporuje investice do rizikovějšího dlouhodobého výzkumu, vývoje a inovací. První období
dostupnosti tohoto nástroje skončilo v roce 2013;
na 114 projektů VVI byla poskytnuta částka
11,3 mld. EUR. Odhaduje se, že RSFF zmobilizoval
na inovace v Evropě formou soukromých investic
dalších 37,2 mld. EUR. Nástupnický RSFF na období
let 2014-2020 je ve fázi příprav a jeho celkový rozpočet bude pravděpodobně činit 2,5 mld. EUR.

V roce 2013 poskytla EIB dánské společnosti
H. Lundbeck úvěr ve výši 150 mil. EUR, který
bude financovat vývoj inovativních léků
na léčbu nemocí centrální nervové soustavy.
Tato investice z RSFF pomůže zachovat
a vytvořit pracovní příležitosti v oblasti VVI
a posílí konkurenceschopnost této středně
velké evropské společnosti.

V roce 2013 zavedla EIB Iniciativu financování růstu
(GFI), která nabízí inovativním středně velkým společnostem v Evropě řadu finančních řešení podle
jejich individuálních potřeb, a to od přímých úvěrů
až po nástroje kvazivlastního kapitálu a mezaninového financování. EIB poskytne finanční prostředky
ve výši 7,5 až 25 mil. EUR na maximálně 50 % investic společností do VVI v Evropě. Iniciativa GFI získala počáteční kapitálovou podporu z RSFF ve výši
150 mil. EUR.

Belgická společnost EVS Broadcast
Equipment SA dostala úvěr ve výši
12 mil. EUR na svůj velkolepý program
VVI, který zvýší konkurenceschopnost
společnosti a nabídne zaměstnání stovkám
současných a budoucích inženýrů.
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Rozvojem inovací a dovedností
k růstu hospodářství

Financováním rizika

na podporu inovativních MSP
Dalším aspektem RSFF je podpora inovací na trhu MSP. Nástroj pro sdílení rizik
(RSI) se v roce 2013 profiloval jako úspěšný nástroj podporující financování
inovativních MSP a společností se střední kapitalizací.

N

ástroj RSI, který spravuje EIF a je financován
z RSFF, poskytuje bankám a leasingovým
společnostem záruky a protizáruky a tím
podněcuje poskytnutí dalších úvěrů a leasingů inovativním podnikům za atraktivních podmínek. EIF
pokrývá až 50 % ztráty u každého nového úvěru poskytnutého MSP zaměřenému na inovace, čímž stimuluje finanční zprostředkovatele k převzetí dodatečných rizik a tudíž zvýšení výstupů v oblasti VVI.

Trotter Holding International, inovativní
nizozemský MSP, působí na trhu venkovní
mobilní reklamy a specializuje se na typizované
reklamní plochy. Úvěr na provozní kapitál,
který poskytla ABN Amro s 50% zárukou EIF
z nástroje RSI, umožnil společnosti Trotter
rozšířit podnikání a vstoupit na nové trhy.

Od zahájení činnosti v roce 2012 poskytl RSI v rámci 25 finančních transakcí záruky v celkové hodnotě
1,2 mld. EUR (856 mil. EUR jen v roce 2013) v 14 zemích (členské státy EU a země usilující o přistoupení k EU).
RSI začal v roce 2013 působit v dalších pěti zemích:
v Německu, Polsku, Portugalsku, Švédsku a Turecku.
Mezi hlavními úspěchy v roce 2013 byla zcela první záruční smlouva RSI ve prospěch inovativních
podniků v Portugalsku, což potvrzuje náš závazek
podporovat hospodářský rozvoj v této zemi. Banco
Português de Investimento (BPI) podepsala smlouvu s EIF v hodnotě 160 mil. EUR.

Rakouská společnost Zeta Biopharma má
237 zaměstnanců a konstruuje zařízení pro výzkum
a vývoj pro velké farmaceutické společnosti.
Úvěr ve výši 2,5 mil. EUR, který poskytla UniCredit
Bank Austria a na který byla poskytnuta záruka
z nástroje RSI, pokrývá vysoké potřeby společnosti
Zeta, pokud jde o provozní kapitál během
dlouhých lhůt nutných pro vývoj a výrobu zařízení.
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Strategická infrastruktura
pro soudržný růst
Moderní p˜ístavní
infrastruktura

Efektivní a ˙istá
energie

Bezpe˙ná letišt °
Železni˙ní dopr avní
koridory

Konkurenceschopné
dodávky energie
Efektivní
elektrické
sít°

Zlepšování
hospodářských vyhlídek
a sbližování regionů

Bezpe˙ná
silni˙ní dopr ava
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Infrastruktura
pro regionální
rozvoj

Udržitelná
m°stsk á
infrastruktura

Budování
strategické infrastruktury

Budování strategické
infrastruktury
Efektivní energetické sítě, vybudované dopravní spoje, špičkové informační technologie
a vysoce výkonná městská infrastruktura představují základní infrastrukturu, která je
nutná pro uspokojení současných hospodářských a environmentálních potřeb
a potřeb dnešní společnosti. Jen v oblasti dopravní infrastruktury se financování EU
v období let 2014-2020 ztrojnásobí a dosáhne celkového objemu 26 mld. EUR. EIB
podporuje budování infrastruktury již mnoho let, a proto je klíčovým nástrojem pro
maximalizaci tohoto financování.

O

mezení vnitrostátních rozpočtů v době finanční krize znamenalo, že některé projekty infrastruktury, včetně projektů strategického významu, byly odsunuty stranou. EIB, která
plní úlohu poskytovatele finančních prostředků
na velké projekty, v roce 2013 stimulovala tok investic zpět do tohoto významného odvětví prostřednictvím iniciativy projektových dluhopisů.

Aktivity EIB v oblasti infrastruktury v Evropě jsou
hlavní složkou našeho příspěvku k podpoře sociální soudržnosti ve všech 28 členských státech

Unie. Mimo EU naše investice do infrastruktury
pomáhají modernizovat hospodářství a poskytují
možnosti rozvoje.
Banka nabízí mnohem více než finanční prostředky na projekty infrastruktury. Důležitou součástí naší nabídky produktů jsou poradenské služby
a technické poradenství. Tyto aktivity zajišťují, že
infrastruktura bude vybudována udržitelně. V EU
pomáhá maximalizovat dopad strukturálních fondů EU v oblastech, kde je toho nejvíce třeba, iniciativa JASPERS.

Klíčové výsledky v oblasti strategické
infrastruktury v roce 2013:

, 9

na podporu strategické

EUR

15 mld
infrastruktury v Evropě

• 6,4 mld. EUR na strategické dopravní projekty v Evropě
• 5,2 mld. EUR na strategické energetické projekty v Evropě
• 4,2 mld. EUR na projekty obnovy a regenerace měst
v Evropě
• Zavedení revidovaných kritérií pro poskytování úvěrů
v energetice
• Zavedení přísné politiky v oblasti fosilních paliv
• Podpis prvních dvou projektových dluhopisů EIB
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Doprava,

která je spolehlivá a rychlá
V říjnu roku 2013 přijala EU revidovanou politiku v oblasti dopravní infrastruktury,
která předpokládá vybudování efektivních dopravních spojů. Tyto dopravní spoje
napomohou evropskému hospodářství růst a prosperovat.

Č

istá a bezpečná doprava – Cílem našeho financování dopravy je zajistit hmatatelný přínos pro podniky, občany a také pro klima.

V roce 2013 poskytla EIB v Evropě:

5,3 mld. EUR na bezpečnou silniční infrastrukturu
3,6 mld. EUR na železniční projekty
2,9 mld. EUR na projekty městské dopravy
212 mil. EUR na námořní infrastrukturu
511 mil. EUR na projekty letecké dopravy

V roce 2013 iniciativa JASPERS (Společná pomoc na
podporu projektů v evropských regionech) poskytovala poradenství v oblasti přípravy projektů čtrnácti
členským státům EU a třem zemím procesu rozšíření
s cílem zlepšit čerpání prostředků ze strukturálních
fondů a z Fondu soudržnosti EU. Úloha JASPERS
v oblasti budování kapacit byla posílena v březnu
roku 2013, kdy byla v Bruselu oficiálně spuštěna
platforma pro navazování kontaktů. Tato platforma
doplňuje poradenskou činnost JASPERS v souvislosti s projekty, jelikož řeší horizontální problémy spojené s přípravou projektů, zefektivňuje aktivity sdílení znalostí a šíří osvědčené postupy a zkušenosti
mezi stranami zapojenými do JASPERS.
Od zahájení iniciativy v roce 2006 bylo schváleno
310 významných projektů JASPERS, což představuje investice v objemu téměř 56,4 mld. EUR, z toho
17,4 mld. EUR v roce 2013.

V roce 2013 podepsala
banka smlouvu
o poskytnutí úvěru
(třetí od roku 1996)
s litevskými státními
drahami (Lietuvos
Geležinkeliai - LG).
Investice EIB nejen
podpořily výstavbu
transevropských sítí,
ale zajistily i větší
bezpečnost a efektivitu
a snížily emise.
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Budování
strategické infrastruktury

Dodávkami energie

k udržitelnému hospodářství
EIB je jedním z hlavních subjektů financování v odvětví energetiky v Evropě
a hraje důležitou úlohu, pokud jde o podporu bezpečné, konkurenceschopné
a udržitelné energie na celém světě.

V

roce 2013 jsme podepsali smlouvy o poskytnutí úvěrů na projekty, které zajistí konkurenceschopné a bezpečné dodávky energie
v Evropě, v celkovém objemu 5,2 mld. EUR.
EIB schválila poskytnutí úvěru
ve výši 140 mil. EUR polské
společnosti Elektrocieplownia
Stalowa Wola. Úvěr bude financovat
výstavbu moderní elektrárny
vybavené technologií plynové
turbíny s kombinovaným cyklem,
která zlepší vnitřní dodávky energie
a zvýší konkurenceschopnost
na domácím trhu s elektřinou.

Nejvýznamnější událostí v aktivitách EIB v odvětví
energetiky v roce 2013 bylo zavedení revidovaných
kritérií pro poskytování úvěrů v energetice, jemuž
předcházely rozsáhlé veřejné konzultace. Budeme se
zaměřovat na financování energetické účinnosti, výroby energie z obnovitelných zdrojů, budování energetických sítí a souvisejících aktivit v oblasti výzkumu a inovací. Nová kritéria obsahují racionalizované
zásady poskytování úvěrů na projekty energetické
účinnosti, jejichž cílem je zlepšit spolufinancování
vnitrostátních programů energetické účinnosti.
Zavedli jsme nový emisní standard (Emissions Performance Standard – EPS), který se použije pro
všechny projekty výroby energie z fosilních paliv a umožní identifikovat investice, u nichž emise uhlíku přesahují prahovou hodnotu stanovenou v souladu s mezními hodnotami na úrovni EU
a členských států. Očekává se, že plyn bude i nadále palivem používaným při přechodu k systému nízkouhlíkové energetiky, přičemž EPS zajistí,
že úvěry budou poskytovány pouze na projekty,

V květnu podepsala EIB svoji první úvěrovou
smlouvu s Nepálem. Úvěr ve výši 55 mil. EUR
bude financovat výstavbu a provoz vodní
elektrárny Tanahu, která zajistí čisté
a spolehlivé dodávky elektřiny v zemi
s akutním nedostatkem elektřiny.

jež pozitivně přispívají k hospodářskému růstu EU
a nejsou v rozporu s politikou EU v oblasti klimatu.
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Spoluprací

k úspěchu – projektové dluhopisy
Iniciativa projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020 je společným
programem Evropské komise a EIB, který byl spuštěn v loňském roce. Záměrem
je stimulovat financování infrastruktury v odvětví dopravy, energetiky
a informačních a komunikačních technologií (IKT) na kapitálových trzích.

Projekt vybudování přenosového spoje z větrného parku v moři Greater Gabbard se
stal prvním projektem infrastruktury ve Spojeném království, který využil úvěrového
posílení v rámci iniciativy projektových dluhopisů. Na financování projektu byly
vydány dluhopisy v celkovém objemu 305 mil. GBP a EIB poskytla úvěrovou podporu
formou záruky ve výši 45,8 mil. GBP.

P

ro dosažení cílů strategie Evropa 2020 by podle Komise mohly potřeby Evropské unie
v oblasti investic do infrastruktury v těchto odvětvích činit až 2 biliony EUR. Cílem iniciativy projektových dluhopisů je umožnit způsobilým
iniciátorům projektů infrastruktury, zpravidla partnerstvím veřejného a soukromého sektoru (PPP),
přilákat další soukromé investice od institucionálních investorů, např. od pojišťoven a penzijních
fondů.
Během pilotní fáze, která byla zahájena v roce
2013, se ověřuje koncepce projektových dluhopisů.
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Finanční zajištění vhodných projektů je třeba sjednat do konce roku 2016.
Testovací fáze je financována částkou 230 mil. EUR
z nevyužitých rozpočtových zdrojů EU, konkrétně
z rozpočtových položek pro stávající programy. Tato
částka by EIB umožnila zmobilizovat finanční prostředky na projekty infrastruktury ve všech třech
odvětvích v hodnotě více než 4 mld. EUR. První dva
projekty zahájené v rámci iniciativy projektových dluhopisů ve Španělsku a Spojeném království prokázaly
nejen kapacitu trhu, ale i přínos EIB z hlediska sazeb
a realizace velkých investičních projektů.

Budování
strategické infrastruktury

Inteligentní města –

naše přirozené prostředí
Zhruba 53 % světové populace žije v městských oblastech a v EU tento údaj činí
75 %. Do roku 2030 by mohl v mnoha zemích světa podíl obyvatel žijících ve
městech vzrůst na přibližně 90 %. Města jako naše nové přirozené prostředí
musejí nalézt inteligentní řešení, aby se na tento příliv obyvatel připravila.

J

ESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) spojuje
odborné znalosti a finanční sílu Evropské komise, EIB a Rozvojové banky Rady Evropy. JESSICA
vytváří fondy rozvoje měst a jejich prostřednictvím
pomáhá orgánům využít prostředků ze strukturálních fondů EU tak, aby vytvářely příjmy. Do konce
roku 2013 bylo v rámci této iniciativy podepsáno
18 dohod o holdingovém fondu v celkové hodnotě 1,76 mld. EUR. Kromě toho bylo vytvořeno celkem 42 fondů rozvoje měst disponujících částkou
1,56 mld. EUR a zadáno 82 hodnotících studií.

V roce 2013 poskytla EIB 4,2 mld. EUR
na projekty rozvoje a obnovy
měst a v oblasti zdravotní péče.
Během posledního roku pomohla EIB
financovat výstavbu či modernizaci:

7 projektů metra
2 projekty městské
drážní dopravy

2 projekty lehké
kolejové dopravy

5 projektů
tramvajové dopravy

4 městské
silniční sítě.

Ve Spojeném království byl v rámci iniciativy
JESSICA zřízen fond North West Evergreen Fund.
Tento fond rozvoje měst se zaměřuje na sanaci
bývalých průmyslových areálů, budování nových
prostor a obnovu nevhodných prostor a sleduje
vytvoření pracovních míst.

V červnu jsme podpořili výstavbu cenově
dostupných bytů v obcích subsaharské Afriky
úvěrem 15 mil. EUR, který byl poskytnut
specializované instituci pro financování
rozvoje Shelter Afrique. Ta poskytuje úvěry
ze zdrojů EIB, místním iniciátorům projektů
na výstavbu vhodných a cenově dostupných
sídlišť s čistou vodou, kanalizací, elektřinou
a silniční infrastrukturou.
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Udržitelným jednáním
k ochraně našeho klimatu

Udržitelným jednáním
k ochraně našeho klimatu
Vědecké důkazy o změně klimatu jsou jednoznačné – častější výskyt přírodních
katastrof, vyšší teploty a stoupající hladina moří jsou jen některé z ukazatelů. To vše
znamená velká rizika pro hospodářský rozvoj a má zejména dopad na dodávky
potravin a vody. EIB je jedním z největších poskytovatelů prostředků na ochranu
klimatu na světě, podporuje růst založený na nízkouhlíkové ekonomice a na
odolnosti vůči klimatu a mobilizuje zdroje na investice do opatření v oblasti klimatu.

R

ok 2013 byl bohatý na aktivity EIB v oblasti ochrany klimatu. Projekty na ochranu klimatu představovaly 27 % našeho celkového
úvěrového portfolia, což potvrzuje naše přesvědčení, že z hospodářského a sociálního hlediska
mohou opatření v oblasti klimatu pomoci zajistit
udržitelný růst a trvalou zaměstnanost.

Vydali jsme prohlášení EIB o klimatu, které nastiňuje naše cíle a přístupy v oblasti ochrany klimatu. Kromě toho jsme revizí Příručky EIB o environmentálních a sociálních postupech opětovně
potvrdili náš závazek systematicky zohledňovat
u všech projektů financovaných bankou environmentální a sociální hlediska ve prospěch lidí, planety a hospodářské prosperity.

Klíčové výsledky v oblasti ochrany
klimatu v roce 2013:

EUR

19mld
na opatření

v oblasti klimatu
na celém světě

• Projekty na ochranu klimatu představují 27 % úvěrového
portfolia EIB
• 214 mil. EUR na inovativní finan ování v oblasti klimatu
prostřednictvím sedmi klimatických fondů
• Emise dluhopisů na ochranu klimatu v rekordním objemu – 1,4 mld. EUR do konce roku
• Vydání prohlášení EIB o klimatu
• Revize Příručky EIB o environmentálních a sociálních
postupech
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Systematické zohledňování

klimatických hledisek

Při posuzování každého projektu předloženého bance k financování se přihlíží
k environmentálním a sociálním hlediskům. Deset environmentálních
a sociálních standardů umožňuje posoudit dopady projektů a zmírnit rizika.
Tyto standardy dovolují našim klientům zlepšit své výsledky díky zavádění
osvědčených environmentálních a sociálních postupů, transparentnosti
a odpovědnosti.

E

IB je jedinou mezinárodní finanční institucí,
která tato environmentální a sociální kritéria používá. V některých případech jsou naše
standardy přísnější než standardy stanovené v relevantních směrnicích EU, včetně směrnic o biologické rozmanitosti. Revize Příručky EIB o environmentálních a sociálních postupech také lépe objasnila
náš postoj ohledně lidských práv a pracovních
norem.
Pokud jde o posuzování naší uhlíkové stopy (CFE),
emise skleníkových plynů z projektů odhadujeme
a vykazujeme tehdy, očekávají‑li se vysoké, tj. emise nad jeden nebo nad oba z těchto prahů:
· absolutní emise (skutečné emise z projektu)
> 100 000 t ekvivalentu CO2 ročně během běžného roku provozu projektu;
a/nebo
· relativní emise (odhadované zvýšení nebo snížení
emisí oproti očekávanému alternativnímu řešení)
> 20 000 t ekvivalentu CO2 ročně.

Při posuzování uhlíkové stopy jsou jádrem našeho přístupu absolutní emise z každého projektu.

Nesmírný klimatický význam má zajištění
ochrany přírody, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. V roce 2013 jsme
podepsali úvěrovou smlouvu o poskytnutí
úvěru ve výši 72,24 mil. USD na větrný park
Tafila v Jordánsku, který se bude nacházet na
trase tažných ptáků do zimovišť ve východní
Africe. Naši odborníci na životní prostředí
a iniciátor projektu uskutečnili monitorovací
program, který při provozu větrného parku
zajistí ochranu tažných ptáků.

I když odhadujeme a vykazujeme snížení a zvýšení emisí, které dobře ukazují emise ve srovnání s jinými technologiemi či projekty, domníváme se,
že základem jsou absolutní emise projektu, protože tyto emise v konečném důsledku ovlivní naše
klima. Výsledky posuzování uhlíkové stopy EIB
v roce 2013 jsou obsaženy ve zprávě o udržitelnosti
za rok 2013.

EIB podporuje projekty v oblasti klimatu s pozitivními sociálními účinky,
které ještě více zvyšují jejich dopad. Na vodohospodářský a kanalizační
projekt v Nikaragui, který pomůže snížit znečištění a zlepší kvalitu vody
pro obyvatelstvo, poskytla úvěr ve výši 60 mil. EUR.
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Udržitelným jednáním
k ochraně našeho klimatu

Zmírňování

budoucích negativních změn
Hlavním požadavkem reakce na změnu klimatu je nutnost snižovat emise.
Bez akcí v oblasti zmírňování změny klimatu by měla globální teplota v tomto
století stoupnout až o 6,4 ºC. Pro úspěch projektů v oblasti zmírňování změny
klimatu jsou nutné pobídky, často politické nebo finanční, a také inovace.

E

IB na všechny tyto požadavky reaguje. Jako
banka EU zastáváme politiku EU, která upřednostňuje projekty v oblasti zmírňování změny
klimatu před jinými méně udržitelnými alternativami.
Jako subjekt, který mobilizuje prostředky na udržitelné investice, stimulujeme toky kapitálu do projektů v oblasti zmírňování změny klimatu. A jako jeden
z hlavních světových subjektů, který financuje inovace, podporujeme rozvoj špičkových technologií a tím
přispíváme k pokroku při zmírňování změny klimatu.

V roce 2013 byly na projekty v oblasti zmírňování změny klimatu poskytnuty úvěry v objemu
17,8 mld. EUR.

V říjnu začal ve francouzských Métách
fungovat systém Mettis, síť velmi úsporných
autobusů jezdících ve vyhrazených pruzích, na
kterou EIB poskytla úvěr ve výši 80 mil. EUR.
Nové autobusy sníží emise CO2 v průměru

Zmírňující opatření
17,8 mld. EUR

o 1,53 tuny během jednoho běžného
pracovního dne a o 374 tun ročně.

Úvěrem ve výši 450 mil. EUR jsme podpořili
výstavbu větrného parku v moři Butendiek
v Německu. Tento smělý projekt v hodnotě
1,4 mld. EUR bude mít 80 turbín a celkový






Obnovitelná energie 6,4
Energetická účinnost 2,2
VVI 2,5
Udržitelná doprava 6,2
Ostatní 0,5

výkon 288 MW. Projekt byl pro nás
příležitostí podporovat vznikající technologie
v oblasti výroby energie z obnovitelných
zdrojů a napomoci dosažení cílů v oblasti
obnovitelné energie na úrovni EU a Německa.
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Přizpůsobení se změně klimatu a zachování

odolnosti

Očekává se, že změna klimatu bude mít mnoho vážných dopadů, které postihnou
celou řadu hospodářských odvětví. Ačkoli některé dopady lze zeslabit akcemi
v oblasti zmírňování změny klimatu, určitému stupni změny klimatu již zabránit
nelze. Základní složkou opatření v oblasti klimatu je proto přizpůsobení se změně
klimatu.

J

edním z hlavních rysů strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, zahájené v dubnu
roku 2013, je snaha o koordinaci úsilí a o sdílení informací mezi členskými státy. Jelikož se v EIB
díváme na otázky klimatu globálně, jsme zastánci
tohoto přístupu. V roce 2013 jsme poskytovali úvěry v oblasti přizpůsobení se změně klimatu v souladu s dlouhodobou strategií a tyto úvěry podpořily
projekty velkého rozsahu, jejichž pozitivní účinky
by měly trvat i po skončení spolupráce s bankou.

V roce 2013 byly na projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu poskytnuty úvěry v objemu
1,2 mld. EUR.

Banka EU poskytla druhý úvěr ve výši
450 mil. EUR na projekt rekultivace řeky
Emscher v Severním Porýní‑Vestfálsku, který
je jedním z největších environmentálních
projektů v Německu. Náš úvěr bude v období
let 2014-2016 částečně financovat investiční
program sdružení Emschergenossenschaft,
který pomůže zlepšit stav životního prostředí
po mnohaletém působení těžkého průmyslu.
Projekt má také pozitivní vliv na zaměstnanost,
jelikož zajistí v regionu 3 700 pracovních míst.

V prosinci jsme poskytli dalších 150 mil. EUR
na rekultivaci lesů, zalesňování a boj proti
erozi v Turecku. Vedle ekologické hodnoty
vytvořil tento projekt znovuzalesňování
pracovní místa pro 6 500 obyvatel
venkovských obcí. Obnova lesů pomáhá
také uspokojit energetické potřeby
v oblastech, kde topné dříví ze státních
lesů představuje hlavní zdroj energie.
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Udržitelným jednáním
k ochraně našeho klimatu

Inovativní financování

na podporu klimatu
Vedle tradičnějších finančních produktů nabízí EIB celou řadu inovativních
nástrojů pro financování opatření v oblasti klimatu spolu s technickým
a finančním poradenstvím.

V

roce 2013 podpořila banka investicemi
v celkovém objemu 214 mil. EUR sedm dluhových a kapitálových fondů, které se výslovně zaměřují na ochranu klimatu. Kromě toho
jsme i nadále spravovali další strategicky významné fondy a iniciativy, včetně úspěšného fondu
GEEREF, který prostřednictvím fondů soukromého kapitálu poskytuje rizikový kapitál pro projekty energetické účinnosti a výroby energie z obnovitelných zdrojů v rozvojových zemích a v zemích,
jejichž hospodářství je v procesu transformace.
GEEREF vstoupí v roce 2014 do nové fáze rozvoje,
kdy do něho bude poprvé vložen kapitál ze soukromých zdrojů.

Rok 2013 byl rokem, kdy EIB učinila první krok k poskytování úvěrů v oblasti udržitelného zemědělství.
Tento trend se odrazil v našich investicích do projektů
ochrany klimatu, přičemž hlavními příjemci byly fondy zaměřené na lesnictví a biologickou rozmanitost.
Pro stimulaci inovací při financování opatření v oblasti klimatu mají také velký význam partnerství.
Na celé řadě mechanismů v oblasti klimatu spolupracujeme s Evropskou komisí. Vytváříme partnerství také s obdobnými finančními institucemi, např.
s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP),
abychom zvýšili náš přínos v iniciativě Udržitelná
energie pro všechny (SAll).

Zcela poprvé jsme vložili 15 mil. EUR do fondu
REDD+ (snižování emisí z odlesňování a poškozování
lesů), tržního mechanismu, který má podporu OSN.
Tento fond dává hodnotě vytvořené zachováním
lesů finanční rozměr a tím lesy chrání a podporuje
jejich úlohu ve strategiích snižování emisí CO2. Fond
Althelia bude investovat do přibližně 20 projektů na
celém světě, zejména v Africe a Latinské Americe.
Banka také podepsala malou, avšak významnou
investici do fondu biologické rozmanitosti
EcoEnterprises II. Do tohoto fondu, který
poskytuje mezaninové financování a vlastní
kapitál na podporu společností, jež přispívají
k biologické rozmanitosti díky udržitelnému
využívání přírodních zdrojů, jsme vložili
6 mil. USD. Fond se zaměří na Latinskou Ameriku,
kde se z hlediska biologické rozmanitosti nachází
několik nejbohatších regionů světa.
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Stimulace růstu v EU a mimo EU
EIB vyvíjí aktivity v přibližně 160 zemích na celém světě.
Během krize kladla EIB mimořádný důraz na poskytování konkrétní podpory zemím
a regionům v EU-28, které mají omezený přístup na kapitálové trhy. Její úvěrová
kapacita se proto zvýšila, a to v přímém důsledku rozšíření mandátu, které schválili
guvernéři EIB, zástupci členských států. EIB poskytuje úvěry na dlouhodobé
investice mimo EU a podporuje tím vnější priority EU. Zaměřujeme se na rozvoj
místního soukromého sektoru, na sociální a hospodářskou infrastrukturu
a na zmírňování změny klimatu a podporujeme přímé zahraniční investice.

EU
Úvěry v celkovém objemu 64 mld. EUR
Růst a zaměstnanost – rozvoj dovedností
evropských mladých lidí ke zlepšení jejich
budoucích perspektiv
Země ESVO a země procesu rozšíření
Úvěry v celkovém objemu 3,1 mld. EUR
Po otevření tunelu pod Bosporskou úžinou
se stává velká investice EIB fungující realitou
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Stimulace růstu
v EU a mimo EU

Partneři na východě, Střední Asie a Rusko

ALA

Úvěry v celkovém objemu 1,8 mld. EUR

Úvěry v celkovém objemu 1,2 mld. EUR

Na konferenci Východního partnerství,
jejímž spoluorganizátorem byla EIB, se
diskutovalo o politických a podnikatelských
vazbách s EU

Podpis dohody s Nepálem v roce 2012, která
schvaluje budoucí aktivity EIB v této zemi;
první smlouva o poskytnutí úvěru Nepálu,
podepsaná v roce 2013, podporuje výrobu
udržitelné energie

FEMIP

AKT, ZZÚ a Jihoafrická republika

Úvěry v celkovém objemu 583 mil. EUR

Úvěry v celkovém objemu 988 mil. EUR

Pokračující podpora rozvoje místního
soukromého sektoru ve Středomoří během
politické krize

50. výročí aktivit EIB v zemích AKT
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Základ operací: naše
finanční síla
EIB je největším mnohostranným emitentem dluhopisů a věřitelem na světě. V roce
2013 jsme získali na mezinárodních kapitálových trzích finanční prostředky v objemu
72 mld. EUR. Díky své finanční síle získáváme finanční prostředky za atraktivní
úrokové sazby a výhody levně získaných prostředků předáváme iniciátorům
životaschopných projektů, které podporují politické cíle EU.

A

kcionáři EIB je všech 28 členských států EU.
Každý z těchto států upisuje základní kapitál banky podle své ekonomické váhy v době
přistoupení k EU. EIB má proto v konečném důsledku odpovědnost vůči vládám členských států.

Rozvržení emisí dluhopisů EIB
podle regionů:

EIB je nicméně finančně nezávislá a na financování
svých operací si půjčuje na mezinárodních kapitálových trzích. Naše finanční síla je založena na kvalitě
aktiv, silné podpoře akcionářů, řádné správě, obezřetném řízení rizik, trvalé ziskovosti a silné likviditě.
Ke konci roku 2013 dosáhla kapitálová přiměřenost
banky 28,7 % (proti 23,1 % na začátku roku), zejména díky splacení části základního kapitálu akcionáři banky. Je to důsledek historického rozhodnutí
zvýšit splacený základní kapitál EIB o 10 mld. EUR,
prakticky na dvojnásobek, které přijali akcionáři
banky v roce 2012. To umožní poskytnout během
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Evropa – 63 %
Asie – 27 %
Severní a Jižní Amerika – 7 %
Blízký východ a Afrika – 3 %

Základ operací:
naše finanční síla

Největší emise ekologických dluhopisů na světě
V červenci jsme vydali dluhopisy na ochranu klimatu v objemu 650 mil. EUR. Je to dosud naše největší
emise v této kategorii dluhopisů. Její objem byl následně zvýšen a ke konci roku činil 1,15 mld. EUR. Tím
se tato emise dluhopisů stala největší emisí, kterou uskutečnil nadnárodní emitent na trhu ekologických
dluhopisů. Emise vyvolala velkou poptávku u celé řady investorů, které přilákala udržitelnost transakce,
a přispěla k rozvoji trhu sociálně odpovědných investic.

tří let dodatečné úvěry na podporu společné reakce EU na krizi v objemu až 60 mld. EUR.
Kvalita aktiv zůstala vysoká a ke konci roku se podíl znehodnocených úvěrů v celkovém úvěrovém
portfoliu rovnal téměř nule (0,2 %). Roční čistý přebytek činil 2,5 mld. EUR, tj. zůstal na podobné úrovni jako v předchozím roce.
Toto silné finanční zázemí zajišťuje, že se banka
nadále těší vynikajícímu úvěrovému ratingu a že
je schopna získávat finanční prostředky za velmi atraktivních podmínek. Jelikož banka neusiluje
o maximalizaci zisku, předává tyto výhodné podmínky příjemcům úvěrů.
Rok 2013 byl z hlediska získávání finančních prostředků silným rokem. Program získávání finančních prostředků ve výši 70 mld. EUR byl splněn již

koncem října. V aktivitách na trhu jsme však pokračovali až do konce roku a realizovali jsme jeden
z našich dosud největších programů získávání finančních prostředků – 72,1 mld. EUR.
Banka získává finanční prostředky na celém světě
a láká investory jak z EU, tak i ze zemí mimo EU. Významně tím přispívá k přílivu investic do EU.
Rok 2013 byl také významný, pokud jde o vydávání dluhopisů na ochranu klimatu, které představují sociálně odpovědné investice a jsou nástrojem
uzpůsobeným individuálním potřebám investorů.
Finanční prostředky získané prostřednictvím těchto dluhopisů se použijí na projekty na ochranu klimatu v oblasti obnovitelné energie a energetické
účinnosti, které v souladu s cílem EU podporují růst
založený na nízkouhlíkové ekonomice a na odolnosti vůči klimatu na celém světě.
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Řízení a správa EIB
EIB je veřejnou bankou, kterou vlastní 28 členských států EU. Naše struktura řízení
zajišťuje, že EIB je odpovědná a řádně řízená a že veškeré její aktivity efektivně
podporují udržitelný růst a zaměstnanost.

Struktura řízení EIB:
Akcionáři

Všech 28 členských států EU

Rada guvernérů

Ministři z členských států

Správní rada

Nominovaná
členskými státy

Řídící výbor

- Prezident
- 8 viceprezidentů

E

IB je subjektem EU, který má odpovědnost
vůči členským státům, a současně bankou,
která se při svém rozhodování, řízení a kontrolní činnosti řídí osvědčenými postupy veřejného a soukromého sektoru. Banka má tři rozhodovací orgány: radu guvernérů na úrovni ministrů;
správní radu, jejíž členy nominuje každý členský
stát; a řídící výbor, který je stálým rozhodovacím
orgánem EIB a v jehož čele je prezident EIB. Vnitřní
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Výbor pro audit

kontrolou operací banky je pověřen nezávislý výbor pro audit.
Rada guvernérů se skládá z ministrů z každého z 28
členských států, obvykle ministrů financí. Rada guvernérů, která zasedá jednou ročně, vydává směrnice týkající se úvěrové politiky banky a schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu. Rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu a o účasti banky na

Řízení a správa
EIB

finančních operacích mimo EU. Dále jmenuje členy
správní rady, řídícího výboru a výboru pro audit.
Správní rada je orgán, který s konečnou platností rozhoduje o všech úvěrech, programech získávání finančních prostředků a o dalších otázkách
financování, např. o vydávání záruk. Zasedá desetkrát ročně, aby bylo zajištěno, že banka bude řádně spravována a řízena v souladu se Smlouvami EU,
vlastním statutem banky i s obecnými směrnicemi
vydanými radou guvernérů.
Správní rada má 29 řádných členů. Jednoho řádného
člena nominuje každý členský stát a jednoho řádného člena nominuje Evropská komise. Ve správní radě
je dále 19 zastupujících členů. Pro zvýšení úrovně
své profesionální odbornosti může správní rada kooptovat šest odborníků (tři řádné členy a tři zastupující členy), kteří se účastní zasedání správní rady ve
funkci poradců bez hlasovacího práva. Nestanoví‑li
statut jinak, správní rada přijímá rozhodnutí nejméně třetinou svých členů s hlasovacím právem, kteří
představují alespoň 50 % upsaného základního kapitálu. Správní radě předsedá prezident banky Werner
Hoyer, který nemá právo hlasovat.
Řídící výbor je stálým výkonným orgánem banky. Dohlíží na každodenní chod banky, připravuje

rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich provádění. Zasedá jednou týdně. Řídící výbor vyvíjí činnost
pod vedením prezidenta banky a pod dohledem
správní rady. Ostatních osm členů řídícího výboru jsou viceprezidenti EIB. Členové jsou jmenováni
nejdéle na šest let s možností opětovného jmenování a odpovídají pouze bance. Čtyři největší akcionáři – Francie, Německo, Itálie a Spojené království – jsou v řídícím výboru zastoupeni trvale.
Výbor pro audit je nezávislým orgánem, který odpovídá přímo radě guvernérů. Nese odpovědnost za audit účetnictví banky a prověřuje, zda je
činnost banky v souladu s osvědčenou bankovní
praxí. Zprávy o činnosti výboru pro audit se předkládají radě guvernérů spolu s výroční zprávou
správní rady. Skládá se ze šesti členů, kteří jsou
jmenováni na šest po sobě jdoucích účetních období. Členové výboru pro audit nesmějí být jmenováni opakovaně.
Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny
EIB. Akcionáři EIF jsou Evropská investiční banka,
Evropská komise a celá řada veřejných a soukromých bank a finančních institucí. Správní rada EIF
má sedm členů, z nichž dva jsou viceprezidenti EIB
Dario Scannapieco (předseda správní rady) a Pim
Van Ballekom.

Členové řídícího výboru zleva doprava: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer, Jonathan Taylor,
Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer a Mihai Tănăsescu.
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EIB děkuje těmto organizátorům projektů a osobám za poskytnutí fotografií obsažených v této zprávě:
© EIB Photolibrary © Mikrofond AD, © ACAD, © FLSmidth, © Gamesa Corporación Technológica SA, © CNAO, ©
Trotter Holding EU, © Unicreditgroup Austria, © Lithuanian Railways, ©EC Stalowa Wola, ©EIB Photolibrary/Photos
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Philippe Gisselbrecht, © wpd, © Emschergenossenschaft, © Siemens AG Munich/Berlin.
Layout EIB GraphicTeam
Vytiskla společnost Imprimerie Centrale na papíru MagnoSatin s použitím tiskařských barev na bázi rostlinných olejů.
Tento papír, který získal certifikaci podle pravidel Rady pro správcovství lesů (Forest Stewardship Council, FSC), obsahuje 100 % čerstvých vláken (z toho alespoň 50 % z dobře obhospodařovaných lesů).
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Skupina EIB se skládá
z Evropské investiční banky a
z Evropského investičního fondu

Evropská investiční banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
Evropský investiční fond
15, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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