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Úvodní slovo

prezidenta

V

roce 2015 stála EIB před novými výzvami. Beze
změn by je banka nebyla schopna zvládnout.
Victor Hugo napsal: „Nechej narůst nové listí
a zachovej kořeny.“ V době, kdy začínáme provádět
investiční plán pro Evropu, k nám slova velkého fran‑
couzského spisovatele doléhají zvlášť silně. Musíme
vyjít z našich stávajících znalostí a zkušeností a vyu‑
žít jich při hledání nových přístupů. V roce 2015 jsme
splnili ambiciózní závazky: díky zvýšení základního
kapitálu o 10 mld. EUR jsme podpořili investice v ob‑
jemu 190 mld. EUR. Posílili jsme naši angažovanost
v nejproblematičtějších oblastech Evropy a světa. Za‑
jistili jsme, aby investiční plán pro Evropu začal fun‑
govat ještě před zavedením struktur, o které se opírá.
EIB je bankou EU. Máme odpovědnost za ekono‑
mické potřeby každého evropského občana v kaž‑
dé zemi EU. Od finanční krize v roce 2008 je reakce
EIB silná a mimořádně potřebná. Banka nastoupila
cestu změn a modernizace. A to přineslo skutečné
výsledky.
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V roce 2012 se naši akcionáři, členské státy EU, do‑
hodli na zvýšení základního kapitálu subjektů sku‑
piny EIB. Náhradou za to od nás žádali, abychom
poskytli dodatečné úvěry v objemu 60 mld. EUR
a podpořili celkové investice ve výši nejméně 180
mld. EUR. To se nám nejen podařilo, ale dokonce
jsme stanovený cíl překročili a v dubnu jsme akci
předčasně ukončili.
To je jeden z důvodů, proč jsme začali s jistotou pl‑
nit očekávání ohledně investičního plánu pro Evro‑
pu. Zatímco bylo finalizováno nařízení o zřízení zá‑
ruky z rozpočtu EU, Komise se ujala úlohy ručitele.
To nám dovolilo zahájit první investice v rámci in‑
vestičního plánu v dubnu roku 2015.
Do konce roku 2015 schválila skupina EIB – EIB
a EIF – více než 100 úvěrů a záruk v rámci investič‑
ního plánu. Dočtete se o nich na následujících strán‑
kách. Transakce, které mají podporu Evropského fon‑
du pro strategické investice (EFSI) a které EIB dosud

Úvodní slovo
prezidenta

Zavázali jsme se, že na projekty ochrany klimatu
poskytneme alespoň čtvrtinu objemu našich úvě‑
rů. V roce 2015 jsme tento závazek překročili. Kro‑
mě toho jsme se rozhodli, že do roku 2020 se podíl
našich úvěrů na projekty ochrany klimatu v rozvo‑
jových zemích zvýší na 35 %.

Budoucnost
Evropy musí
být inovativní.
Musí být také
ekologická.

podepsala, jsou přesně těmi druhy aktivit a přesně
těmi oblastmi, na které se investiční plán pro Evropu
zaměřuje. Polovina z nich se týká obnovitelné ener‑
gie, energetické účinnosti, nízkých emisí uhlíku a ži‑
votního prostředí. Zbývající transakce se týkají mimo
jiné digitální infrastruktury, výzkumu a vývoje a prů‑
myslových inovací.
A tak by tomu mělo být. Budoucnost Evropy musí
být inovativní. Musí být také ekologická. EIB je nej‑
větším poskytovatelem prostředků na opatření
v oblasti klimatu na světě. Financovali jsme opat‑
ření v oblasti klimatu ve větší míře než dalších pět
největších mezinárodních rozvojových bank do‑
hromady. Během příštích pěti let poskytneme na
projekty ochrany klimatu přibližně 100 mld. EUR.
Ambiciózní dohodu schválenou v prosinci roku
2015 na pařížské konferenci o klimatu pomůžeme
přeměnit ve skutečnost.

V roce 2015 EIB pružně reagovala na uprchlickou
krizi, v cílových zemích financovala projekty nouzo‑
vého bydlení pro uprchlíky a uskutečnila dlouhodo‑
bé investice v regionu, z něhož uprchlíci pocházejí.
Např. v Jordánsku podepsala EIB v listopadu doho‑
du v hodnotě 50 mil. EUR, na jejímž základě bude
financovat výstavbu potrubí zajišťujícího dodávky
vody na severu země. Příchod syrských uprchlíků
znamená velkou zátěž pro již problematické záso‑
bování vodou v Jordánsku. Může to vést i ke kon‑
fliktům mezi uprchlíky a stávajícími obyvateli. Pro‑
jekty tohoto typu tyto tlaky zmírňují. Podpoříme‑li
příhraniční země, snížíme zájem uprchlíků jít dál
a žádat o azyl v Evropě; dáváme jim možnost zůstat
blíže domovu a budovat si zde nový život.
Většina našich aktivit se samozřejmě soustřeďuje
na Evropu. V Řecku dosahují naše nesplacené úvěry
10 % HDP země. Přesto chceme naši angažovanost
v této zemi ještě zvýšit. V roce 2015 byla EIB vel‑
mi aktivní také v zemích sousedících s EU. Během
léta jsme vedli složitá jednání o záruce pro Světo‑
vou banku v souvislosti s úvěry v objemu 520 mil.
EUR, jejíž rychlé poskytnutí dovolilo Světové bance
financovat nákup topného plynu na Ukrajině. Nad
jednáními se vznášel stín války, stejně tak jako per‑
spektiva velkého utrpení během kruté zimy, nebu‑
de‑li plyn zajištěn. Zaměstnanci banky pro otázky
energetiky byli naštěstí úspěšní.
EIB působí na celém světě a dopad jejích aktivit je
celosvětový. V posledních letech úloha skupiny EIB
v Evropě neustále roste: skupina EIB přispívá k roz‑
voji Evropy a pomáhá jí reagovat na místní a glo‑
bální výzvy. Tato zpráva vám ukáže, jak se tento
trend v roce 2015 ještě více zrychlil.
Werner Hoyer
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a střední
podniky

mld.

na infrastrukturu

EUR

Celkové
FINANCOVÁNÍ

EIB

KLÍČOVÉ VÝSLEDKY V ROCE 2015

Evropský fond
pro strategické
investice v roce 2015

EFSI

V rámci skupiny EIB schváleno
či podepsáno 126 projektů
Financování s podporou EFSI
v objemu

7,5 mld. EUR

Zmobilizovány celkové investice ve
výši 50 mld. EUR

mld.

životní
prostředí
na

EUR

19,6

Ve 22 z 28 členských států EU
Klima a životní prostředí jsou hlavním
záměrem téměř
projektů
schválených EIB

50 %

81 000 MSP získá financování od EIF –
tato podpora posílí evropské hospodářství
a vytvoří pracovní místa
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Inovovat

již nyní

EIB se snaží svými aktivitami
reagovat na inovační propast mezi
Evropou a Spojenými státy či
Japonskem, dokud je ještě čas

EIB uznává, že je nezbytně nutné
napravit stav, kdy se po celá desetiletí
nedostatečně investovalo do inovací
a kdy nebyla inovacím věnována
náležitá pozornost. Uvědomění si této
potřeby se odráží v mnoha projektech
popsaných v této zprávě.

I

novace již nejsou, co bývaly. Již nejde jen o to
přijít s novým výrobkem. Jde také o způsob
jeho výroby. Řídicí systémy založené na cloud
computingu budou brzy řídit továrny na celém
světě a zajistí úspory z rozsahu. Digitalizované do‑
davatelské řetězce budou fungovat automaticky
po celých 24 hodin denně.
Přeměna výroby na digitalizované postupy má
v dnešní proměně podnikatelského světa zásadní
význam. Americké firmy mají velkou výhodu v od‑
větví služeb díky pokroku, jehož dosáhly v digitální
oblasti v posledních dvou desetiletích, ale Evropa
má stále mírný náskok, pokud jde o výrobní zna‑
losti. Během několika let však bude plně digitalizo‑
vaná i výroba. Evropa musí svoji výrobu inovovat
rychle, investovat značné prostředky a s větší chu‑
tí zaujímat nové přístupy, jež znamenají velké riziko
a potenciálně vysokou návratnost. V opačném pří‑
padě existuje reálná možnost, že světadíl zaostane
za Spojenými státy po celé generace.
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V oblasti inovací předběhly Spojené státy Evropu
v 90. letech a v současné době ovládají digitální
služby americké společnosti – Google, Amazon, Fa‑
cebook a Apple. Během let od propuknutí finanční
krize v roce 2008 byla nedostatečná konkurence‑
schopnost Evropy ještě očividnější. Jedním z důvo‑
dů, proč v Evropě nedošlo k oživení hospodářství
v takové míře nebo tak rychle jako ve Spojených
státech, byl dlouhodobý nedostatek investic do vý‑
zkumu, digitalizace a vzdělávání.
Tato investiční mezera má strukturální důvody. Za‑
tímco Spojené státy fungují v podstatě jako jeden
celek, který používá jeden jazyk, evropský jednot‑
ný trh není dotvořen. Mobilitu pracovních sil ztě‑
žuje velké množství jazyků, jimiž mluvíme. Různé
země mají dosud odlišné předpisy, které upravují
tentýž výrobek. Nesmírným přínosem je pro nás in‑
tegrace, ale Evropa zatím ještě zdaleka není skuteč‑
ně integrovaným jednotným trhem.

FILOZOFIE EIB

Úvěr 45 mil. EUR poskytnutý
společnosti Polpharma, největšímu
výrobci léčivých přípravků v Polsku,
bude použit na financování výzkumu
cenově dostupných alternativ
k současným způsobům léčby.

Dokonce i silná závislost Evropy na bankovním fi‑
nancování znamená pro evropské společnosti ne‑
výhodu z hlediska inovací. Inovace často potřebují,
aby někdo identifikoval slibné podniky a přijal rizi‑
ko, a také potřebují likviditu. To dělají poskytovate‑
lé rizikového kapitálu a scéna rizikového kapitálu
ve Spojených státech je mnohem rozvinutější.
Potřeba investic je obrovská. Studie vypracovaná
ekonomy EIB ukazuje, že pro dosažení cíle EU, tj. vy‑
nakládat 3 % HDP na výzkum a vývoj, potřebuje Ev‑
ropa každoročně dodatečnou částku 130 mld. EUR. To
by nás přiblížilo k úrovni investic do výzkumu a vývo‑
je v jiných vedoucích ekonomikách. Ale to ještě není
všechno. Evropa potřebuje 90 mld. EUR ročně, aby ne‑
zaostávala v pokročilých výrobních technologiích, 35
mld. EUR ročně, aby dosáhla úrovně rizikového finan‑
cování ve Spojených státech, 10 mld. EUR na nejmo‑
dernější vzdělávací zařízení a 65 mld. EUR na dosažení
cílů EU v oblasti širokopásmového připojení, kapacity
datových center a kybernetické bezpečnosti.

Pokud se někdo diví, proč je nutná další integrace
Evropy, odpovědí je rozsah této výzvy. Žádná ev‑
ropská země nemůže tuto výzvu zvládnout sama.
EIB hraje ve financování inovací zásadní úlohu.
Naše úvěry na inovační projekty dosáhly v loňském
roce rekordního objemu 18,7 mld. EUR, proti méně
než 10 mld. EUR v roce 2008. Každá z těchto inves‑
tic má strategický význam.
Hledáme inovace v každém projektu, který hodno‑
tíme. Doufáme tak, že se inovace stanou pro evrop‑
ské společnosti dobrým zvykem.
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Máte
naši podporu
EIB podporuje inovativní odvětví,
mají‑li potíže získat finanční prostředky
v soukromém sektoru, a pomáhá jim,
dokud se neprosadí na trhu

F

otovoltaická elektrárna Cestas, která zahájila
provoz v prosinci, vyrábí čistou energii v množ‑
ství odpovídajícím soukromé spotřebě nejmé‑
ně třetiny obyvatel blízkého Bordeaux. Aktivace jed‑
noho milionu solárních panelů této elektrárny také
znamená významný milník ve výrobě energie šetrné
ke klimatu: elektrárna Cestas je prvním významným
fotovoltaickým projektem, který skutečně konkuru‑
je elektrárnám na fosilní paliva.
Je to vyvrcholení dlouhé cesty, kterou prošlo solár‑
ní fotovoltaické odvětví. V 90. letech a také během
větší části prvního desetiletí tohoto století byl jeho
růst pomalý. Technologický rozvoj a rostoucí úspo‑
ry z rozsahu však zajistily prudký rozmach. Solární
kapacita je nyní devětkrát vyšší než v roce 2009.
A EIB byla celou dobu při tom.
„Projekt Cestas je prvním velkým fotovoltaickým
projektem, který považujeme za konkurenceschop‑
nou alternativu k fosilním palivům,“ říká David Gon‑
zález García, hlavní inženýr z divize EIB pro obnovi‑
telnou energii. „Náklady během posledních patnácti
let neustále klesají a dnes je vyšší nabídka, existují
standardizovaná zařízení a jsou dosahovány značné
úspory z rozsahu.“

Další cíl: větrná energie na moři
a koncentrace sluneční energie
EIB se často zapojuje do solárních fotovoltaických
projektů, které nepřilákaly dostatek soukromých in‑
vestorů. Pomohla financovat výzkumné činnosti, díky
kterým se toto odvětví nakonec stalo ekonomicky
zajímavým. EIB má podobný přístup v dalších méně
rozvinutých odvětvích obnovitelné energie. Svědčí
o tom vysoké investice do větrných parků na moři ve
Spojeném království, v Německu a v Belgii, jakož i do
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Větrný park Belwind
nacházející se v moři 46 km
od belgického pobřeží

velké elektrárny využívající technologii koncentra‑
ce sluneční energie u marockého města Ouarzazate,
která má zahájit provoz v roce 2016. Větrná energie
na moři a koncentrace sluneční energie mají v sou‑
časné době poměrně malý podíl na světové výrobě
elektřiny, ale rozvoj fotovoltaické sluneční energie
ukazuje cestu vybízející k následování.
V Cestas, městě s 16 000 obyvateli nacházejícím se
v rovinatém kraji mezi Bordeaux a pobřežím Atlan‑
tického oceánu, mohou letní teploty dosáhnout až
42 stupňů Celsia a slunečního svitu je zde více než
dostatek. Společnost Neoen, působící v odvětví ob‑
novitelné energie, zde vybudovala svoji solární fo‑
tovoltaickou elektrárnu, která je největší v Evropě,
z větší části v roce 2015.
„Fotovoltaická sluneční energie je dnes skutečně
konkurenceschopná,“ říká Céline Lauverjat, investič‑
ní ředitelka fondů obnovitelné energie Mirova v Pa‑
říži. „Pro fotovoltaické odvětví je to klíčový moment.“

EIB V AKCI

Bez přítomnosti EIB by se odvětví
větrné energie na moři nedalo do pohybu.

Investiční fond Mirova Eurofideme 3, disponující
částkou 180 mil. EUR, investoval do projektu Cestas
v celkové hodnotě 285 mil. EUR částku 30 mil. EUR.
Vzhledem k tomu, že EIB je investorem fondu Miro‑
va Eurofideme 3, má EIB v tomto projektu fakticky
majetkovou účast. EIB rovněž schválila úvěry v ob‑
jemu 42 mil. EUR pro francouzskou banku, která fi‑
nancuje projekt Cestas.

Transakce, které potřebují inže‑
nýry a banky
Úloha EIB při financování inovací je klíčem pro po‑
chopení rozvoje větrné energie na moři. Toto od‑
větví v roce 2008 téměř zaniklo, protože během
globální finanční krize byli investoři obzvlášť ne‑
ochotni přijímat rizika. Zatímco větrné parky na
pobřeží již byly relativně dobře rozvinuty, techno‑
logie větrné energie na moři byly dosud v počáteč‑
ních stadiích. EIB vstoupila na scénu v době, kdy

zcela chyběly soukromé investice. „Komerční ban‑
ky se velmi zdráhaly převzít riziko,“ říká Alessandro
Boschi, vedoucí divize EIB pro obnovitelnou ener‑
gii. „Bez přítomnosti EIB by se odvětví větrné ener‑
gie na moři nedalo do pohybu.“
Rok 2008 určitě nebyl vhodnou dobou pro inves‑
tice do projektu Belwind, belgického projektu vý‑
stavby největšího větrného parku v Evropě, který
se nachází 46 km od Zeebrugge v místě, kde moře
dosahuje hloubky až 37 metrů. „Kvůli finanční krizi
chyběly soukromé prostředky,“ říká Melchior Karigl,
úvěrový referent EIB pro projektové financování.
Na Melchiora Karigla a jeho kolegy však udělala do‑
jem technologie, která umožnila položit základy
větrného parku Belwind ve větší hloubce, než tomu
bylo u kteréhokoli jiného projektu realizovaného
v té době. Rovněž na ně zapůsobil odvážný plán
postavit 55 větrných turbín na ploše 17 čtverečních
kilometrů. EIB poskytla na projekt Belwind částku

2015

Zpráva o činnosti

9

300 mil. EUR, která pokryla polovinu nákladů pro‑
jektu. Větrný park Belwind dnes vyrábí dostatek
elektřiny pro 160 000 belgických domácností.
Od té doby se EIB zapojila do financování dalších
velkých projektů větrných elektráren na moři v celé
Evropě, zejména ve Spojeném království, Nizo‑
zemsku a Německu. Zvažuje dokonce investici do
inovativního projektu plovoucího větrného par‑
ku v Portugalsku. EIB financovala přibližně dvě
třetiny celkového výkonu evropských větrných
elektráren na moři. V rámci poslední velké trans‑
akce v září roku 2015 se EIB zavázala poskytnout
úvěr 425 mil. GBP na výstavbu větrného parku
Galloper, 27 km od pobřeží Suffolk. Bude mít 140
turbín. Větrný park Galloper je financován s podpo‑
rou Evropského fondu pro strategické investice.

Méně je někdy více
Budoucnost obnovitelné energie nespočívá jen
ve velkých projektech realizovaných v rozvinutých
zemích. Například fotovoltaická sluneční energie
má proti některým jiným technologiím obnovitel‑
né energie výhodu v tom, že je vhodná pro výrobu
elektřiny v malém měřítku. Je nepravděpodobné,
že by si někdo postavil 90metrovou větrnou turbí‑
nu na zahradě, ale může si nainstalovat několik so‑
lárních panelů na střeše svého domu. Tato adapta‑
bilita je důvodem, proč je sluneční energie velmi
oblíbená v odlehlých částech světa, kde nelze zajis‑
tit alternativní dodávku elektřiny.
„Solární energie zaznamenává skutečný rozmach
v místech, kde neexistuje elektrorozvodná síť,“ říká
Sophie Jablonski, inženýrka v EIB. „V afrických ves‑
nicích mohou sloužit jako jediný alternativní zdroj
světla např. petrolejové lampy, které jsou však dra‑
hé a uvolňují toxické plyny.“
Výrazné úspory z rozsahu, dosažené díky velkým
evropským solárním projektům, snížily cenu foto‑
voltaických panelů do té míry, že si je dnes mohou
dovolit jednotlivé rodiny, které žijí v odlehlých re‑
gionech. „Čím více je velkých fotovoltaických pro‑
jektů podobných projektu v Bordeaux, tím nižší
jsou ceny solárního zařízení vyráběného v Číně,“
říká Michael Gera, společník pověřený řízením
fondu Energy Access Ventures, jednoho z fondů
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podporovaných bankou. „Velký projekt v Bordeaux
bude mít pozitivní vliv na malé projekty v Africe.“
Projekty malého rozsahu podporované bankou
jsou tyto:
P
 amiga (Participatory Microfinance Group for Af‑
rica): EIB půjčuje 4 mil. EUR fondu, který půjčuje
prostředky mikrofinančním institucím ve venkov‑
ských oblastech Afriky. Tyto instituce poskytují
půjčky lidem na nákup solárních souprav (jakož
i na investice do zařízení pro zavlažování a záso‑
bování pitnou vodou). Fond působí v celé řadě
afrických zemí, včetně Beninu, Burkiny Faso, Ka‑
merunu, Keni, Madagaskaru, Senegalu, Tanzanie
a Toga.
E
 nergy Access Fund: EIB získala účast ve výši 10
mil. EUR v tomto fondu, který poskytuje úvěry
začínajícím energetickým podnikům ve Východ‑
ní Africe. Cílem fondu je zajistit spolehlivé do‑
dávky elektřiny pro milion osob s nízkými příjmy
ve venkovských a částečně i městských oblas‑
tech subsaharské Afriky.
„Má‑li být mikrofinancování v Africe udržitelné
a odpovědné, musí být ekologické a přístupné
všem,“ říká Renée Chao‑Béroff, generální ředitel‑
ka fondu Pamiga. „Fotovoltaická sluneční energie
je pro toto ekologické mikrofinanční odvětví velmi
důležitá.“
Globální oteplování nezná národní hranice. Naštěs‑
tí pro spotřebitele energie v Bordeaux a Beninu je
nezná ani EIB.

Velký projekt
v Bordeaux bude mít
pozitivní vliv na malé
projekty v Africe.

EIB V AKCI

Malý fotovoltaický panel
pro jednu domácnost
v Tanzanii

2015
Activity
o činnosti
Report
2014 Zpráva
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INOVACE
pro konkurenceschopnost
Budoucnost Evropy závisí na její schopnosti inovovat. Přechod průmyslu
k digitalizovaným metodám výroby je doprovázen tvrdým konkurenčním bojem se
Spojenými státy a dalšími významnými ekonomikami. Investice v této oblasti, která
je jedním z cílů naší veřejné politiky, jsou zásadní. Inovace jsou proto kritériem pro
poskytování úvěrů s podporou EFSI.

7
,
8
1

EUR

mld .

Počet projektů
podle účelu

inovací
a dovedností

na podporu

Celkový objem úvěrů na
výzkum, vývoj a inovace
v soukromém sektoru

4,9

12

Zpráva o činnosti

mld. EUR

2015

75
42
27
Inovace

Podporu v oblasti
výzkumu
a vývoje
získalo více

50

než
společností
soukromého sektoru

Vzdělávání
a odborná
příprava

Výzkum
a vývoj

INOVACE
pro konkurenceschopnost

Pro dosažení cílů EU v oblasti
širokopásmového připojení, kapacity
datových center a kybernetické
bezpečnosti je třeba 65 mld. EUR
ročně. Za tímto účelem uzavřela EIB
v roce 2015 celou řadu transakcí.

15,3 milionu nových nebo zdokonalených
digitálních přípojek
Telecom Italia 500 mil. EUR
…7 milionů domácností
Nord‑Pas‑de‑Calais 147 mil. EUR

Orange Poland 190 mil. EUR

Dolní Sasko 150 mil. EUR

Finsko a Estonsko

150 mil. EUR

Alsasko 380 000 přípojek

Hesensko 150 mil. EUR

Malta Telecom 30 mil. EUR

2015
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Inovace nepadají z nebe. Někdo je musí
vymyslet a rozvinout. Dnešní studenti
budou rozvíjet inovace zítřka. Ale Evropa
zaostala za Spojenými státy, které vydávají
na každého vysokoškolského studenta
dvakrát tolik prostředků. Cílem úvěrů EIB
je tento trend zvrátit. V roce 2015 jsme
poskytli dosud největší úvěr vysoké škole:
278 mil. EUR na vědecko‑výzkumná zařízení
Oxfordské univerzity. V celé Evropě má
z úvěrů EIB prospěch 1,45 milionu studentů.

Jorge Fernández Quesada, dvaadvacetiletý student
z Malagy, obor vývoj zdravotnických prostředků
a jejich uvádění na trh, byl jedním z prvních studentů,
který dostal půjčku na magisterské studium v rámci
programu Erasmus+. Jde o program EK spravovaný
EIF, v jehož rámci jsou poskytovány půjčky
španělským studentům magisterského studia v cizině
a studentům z jiných evropských zemí přijatým na
magisterské programy ve Španělsku. Půjčka Erasmus+
pokrývá školné a životní náklady a její splácení
začíná až rok po získání titulu. Jorge dostal půjčku od
MicroBanky, sociálně zaměřené složky banky La Caixa,
na jednoleté magisterské studium na Imperial College
v Londýně. Předpokládá se, že v rámci programu
Erasmus+ získá do roku 2020 půjčky 200 000 studentů
v celkovém objemu přibližně 3 mld. EUR.
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pro konkurenceschopnost

Inteligentní měřiče a ušetřené peníze

EFSI

Janet Thickpenny
s inteligentním měřičem
ve svém domě ve Walesu

Inteligentní měřiče pomáhají odběratelům mít pod kontrolou faktury za energie

K

dyž měla Janet Thickpenny chuť na šálek
kávy, jednoduše stiskla knoflík na rychlovarné
konvici. Zatímco se voda vařila, věnovala se
často něčemu jinému. Když si znovu na kávu vzpo‑
mněla, byla již voda vychladlá, a proto musela za‑
pnout konvici ještě jednou.
Od té doby, co je v jejím domě v Barry, přímořském
městě ve Walesu, nainstalován inteligentní měřič,
je tomuto plýtvání konec. Inteligentní měřič, který
je vybaven displejem umístěným přímo v domě, jí
ukazuje, jaký to má vliv na její fakturu za energie.
Přístroj jí také umožňuje blíže sledovat spotřebu,

a tím i výdaje. „Byli byste překvapeni, kolik energie
taková konvice spotřebuje,“ říká.
V současné době jsou v celé Evropě instalovány de‑
sítky milionů inteligentních měřičů. Podle plánů brit‑
ské vlády by měl být do konce roku 2020 inteligentní
měřič v každé domácnosti. Ve Spojeném království
bude proto třeba nainstalovat přibližně 53 milio‑
ny nových elektroměrů a plynoměrů, což předsta‑
vuje investici zhruba 10 mld. GBP. Inteligentní mě‑
řiče ve Spojeném království měří spotřebu elektřiny
nebo plynu v reálném čase, což motivuje odběratele
k menší spotřebě. Pomáhají tedy odběratelům, kteří
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EFSI
chtějí snížit svoji spotřebu energie, a mohou také při‑
spět ke snížení emisí uhlíku.

Investovat inteligentně
Inteligentních měřičů se týká také největší úvěr, kte‑
rý Evropská investiční banka podepsala loni v rámci
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI).
S podporou EFSI půjčí Evropská investiční banka při‑
bližně 500 mil. EUR na projekt instalace inteligent‑
ních měřičů v hodnotě 1,4 mld. EUR. Tento projekt

Jde o velkou operaci, ale
zapojení EIB může nakonec
posílit důvěru trhu v projekt
a zaručuje ekonomickou
životaschopnost projektu.

Model, pro který se společnost v souvislosti s touto
operací s EIB rozhodla, odstraňuje problémy spojené
s přechodem odběratelů k jiným dodavatelům ener‑
gie, protože majitelem měřiče není dodavatel, ale
společnost Calvin. S podporou EIB nabízí tato společ‑
nost se sídlem v Manchesteru řešení, které funguje
bez ohledu na dodavatele vybraného odběratelem.

Ekonomicky životaschopný
projekt
EIB poskytla tento úvěr v rámci EFSI a dala tím jas‑
ně najevo, že podporuje model společnosti Calvin.
Cílem této podpory je přilákat další investory do
tohoto odvětví a přispět k modernizaci energetic‑
ké infrastruktury. Díky EFSI mohla také EIB zvýšit
částku úvěru nad maximum, které může nabíd‑
nout v rámci svých běžných operací.
„Jde o velkou operaci, ale zapojení EIB může na‑
konec posílit důvěru trhu v projekt a zaručuje eko‑
nomickou životaschopnost projektu,“ říká Peter Ja‑
cobs, vedoucí divize EIB pro projektové financování.

Slibný začátek
spravuje britská společnost Calvin Capital, která fi‑
nancuje a řídí instalaci nových měřičů namísto doda‑
vatelů energie. Cílem EFSI je do roku 2018 zmobilizo‑
vat nové investice v EU v celkové výši 315 mld. EUR.
Počáteční kapitál poskytují EIB a Evropská komise.
Nainstaluje‑li britský dodavatel energie inteligent‑
ní měřič, odběratel nemá v podstatě povinnost zů‑
stat dlouhodobě klientem tohoto dodavatele. Po
instalaci inteligentního měřiče se může kdykoli roz‑
hodnout, že přejde k jinému dodavateli. V tomto
případě může mít původní dodavatel potíže získat
zpět prostředky investované do měřiče. Společnost
Calvin Capital počítá s variantou, že klienti mění
dodavatele, protože tento jev je v odvětví energe‑
tiky častý. Koneckonců společnost Calvin financo‑
vala od roku 2002 nákup a instalaci více než šesti
milionů měřičů, z toho více než jeden milion inte‑
ligentních měřičů. Jen tato operace, uskutečněná
s podporou EFSI, se týká dalších sedmi milionů
inteligentních měřičů.
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Dcery Janet Thickpenny si po instalaci inteligentního
měřiče začaly samozřejmě více uvědomovat svoji spo‑
třebu energie. „Zazní pípnutí, když spotřebujeme více
energie než obvykle,“ říká Janet Thickpenny. „V tako‑
vém případě začne moje nejmladší dcera pobíhat po
domě sem a tam a vytahovat zástrčky ze zásuvek.“
Plošné zavedení inteligentních měřičů podle plá‑
nů britské vlády vyžaduje ještě hodně práce a také
značné investice. Ale i v tom spočívá úloha EFSI –
pomáhá vytvořit dynamiku, která otevře nové per‑
spektivy ve strategických odvětvích hospodářství.
A je na dobré cestě uspět. Od okamžiku, kdy EIB
poskytla úvěr společnosti Calvin a kdy v loňském
roce podepsala další smlouvy o financování in‑
stalace 13 milionů inteligentních měřičů v celé
Evropské unii, se na Petera Jacobse obrací celá
řada dalších britských společností s žádostí o reali‑
zaci podobných operací.

INOVACE
pro konkurenceschopnost

Inovace pro život
Nástroj InnovFin – infekční choroby financuje raná riziková stadia vakcín,
způsobů léčby a zdravotnických prostředků. První úvěr z tohoto nástroje, ve
výši 10 mil. EUR, byl poskytnut švédské biotechnologické společnosti Cavidi,
která vyvíjí zařízení ke sledování pacientů s AIDS, začnou‑li být odolní vůči
lékům. Zařízení, které společnost pojmenovala Ziva a které má označení
„monitor virové nálože“, se dostane na trh koncem roku 2016. Z 35 milionů
lidí s HIV na celém světě jich 34 miliony žijí v chudých zemích bez složitého
laboratorního zařízení nutného ke sledování léků proti AIDS. „Prostě nemají
přístup k diagnostice,“ říká Andrew Oldfield, ředitel společnosti Cavidi. Brzy
bude moci i sestra v odlehlé klinice odebrat vzorek krve a s pomocí zařízení Ziva
zjistit výsledek. „Pomoc EIB byla pro naši malou společnost s novou technologií
zásadní,“ říká Oldfield. „Teď máme dobrou možnost uvést zařízení na trh
a skutečně pomoci lidem.“

2015
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Větší pozornost věnovaná
MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

28

Většina Evropanů pracuje v malých nebo středních podnicích, a podpora tohoto sektoru
je proto jedním z klíčových cílů. Malé a začínající podniky však také přicházejí s novými
myšlenkami. Na silných investicích v této oblasti závisí konkurenceschopnost Evropy.
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Větší pozornost věnovaná
MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

V roce 2015 EIB
Poskytla úvěry,
které pomáhají vytvořit
a zachovat 4,1 milionu
pracovních míst v MSP
a společnostech se střední
tržní kapitalizací v Evropě

V roce 2015 EIF
Zdvojnásobil počet operací na
podporu MSP na 85 operací
s vlastním kapitálem
a 119 záručních a mikrofinanč‑
ních operací v objemu 6,96 mld.
EUR; tato částka zmobilizuje

26,89 mld. EUR

Věnovala 29 %
svého financování
na podporu MSP

Uskutečnil 25 operací v oblasti
rizikového kapitálu v celkovém
objemu 812 mil. EUR; tato částka
zmobilizuje 3,4 mld. EUR

Podpořila o 13 %
více malých
a středních podniků

Sjednal záruční
a mikrofinanční operace,
jejichž objem překročil
stanovený cíl o 29 %

2015
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Záruky pro stimulaci růstu ve
Španělsku a na Maltě
EIB, EIF a Evropská komise podepsaly dohody
se Španělskem a s Maltou ohledně správy
programů, jejichž cílem je stimulovat tamní
malé a střední podniky. EIF bude ručit za úvěry
poskytnuté finančním zprostředkovatelům
a bude krýt 50 % ztrát z úvěrů, které tito
poskytnou MSP. Náhradou za to budou
zprostředkovatelé poskytovat úvěry za nižší
úrokové sazby. Ve Španělsku má program
zajistit financování v 16 regionech ve výši
3 mld. EUR. Odhaduje se, že na Maltě program
umožní financování malých a středních podniků
v objemu 60 mil. EUR.

Energetická účinnost
pro malé podniky
Nástroj soukromého
financování v oblasti
energetické účinnosti (PF4EE),
který je dalším výsledkem
spolupráce mezi EIB
a Evropskou komisí, financuje
malé projekty energetické
účinnosti, jež řídí místní
banky. První transakce se
uskutečnily v České republice,
ve Španělsku a ve Francii.
V rámci nástroje PF4EE je cílem
banky každoročně poskytnout
úvěry ve výši přibližně 250 mil.
EUR a banka se snaží uzavřít
dohody s 10 až 15 bankami.
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Francouzská ministryně Ségolène Royal
při podpisu transakce v rámci nástroje
PF4EE s Crédit Coopératif

Větší pozornost věnovaná
MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

Když Rýn napájí své přítoky

EFSI

Byl to vynikající
rok… díky EFSI.

Sebastian Wilbs
ve své továrně u Düsseldorfu

Jak velký investiční plán pro Evropu může pomoci malým podnikům

Ř

íčka Düssel obtáčí vesnici Gruiten. Poté se vine
k Rýnu a rozděluje se na čtyři potoky. Mapa
těchto složitých zákrutů, jež říčka opisuje v po‑
sledním stadiu před ústím do Rýna, trochu připomí‑
ná grafické znázornění úvěru, který Simone Wilbs
a její manžel Sebastian dostali na financování jejich
rodinného podniku v Gruitenu. Struktura tohoto
úvěru se zárukami a protizárukami je rovněž velice
složitá. Velké evropské instituce a německé banky,
které v konečné fázi úvěr umožnily, se domnívají,
že stejně tak, jak malá řeka napájí velkou řeku, malé
podniky jako slévárna manželů Wilbsových musí
přežít, aby zajistily prosperitu širšího hospodářství,
které je obklopuje.

Záchranné lano, které bylo hozeno Wilbsovým, má vý‑
znam přesahující existenční rámec malé skupiny lidí
zaměstnaných v jejich továrně – i když i to je v tom‑
to případě nesmírně důležité. „Bez úvěru bychom ne‑
mohli podnikat,“ říká Simone, která pracuje po boku
svého manžela, dvou zaměstnanců na plný úvazek
(včetně jejího švagra) a tří zaměstnanců na částečný
úvazek, včetně jejího otce, zakladatele podniku.
„Náš podnik není zvlášť velký. Je to rodinný pod‑
nik. Ale na konci měsíce musíme vždy mít pení‑
ze, abychom mohli zaplatit našim zaměstnancům,
a to i v případě, že nám zákazníci dosud neuhradili
faktury.“
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Rychlý rozjezd pro EFSI
EIF, který pomohl financovat úvěr pro Wilbsovy ve
výši 30 000 EUR, podporuje financování malých
a středních podniků v celé Evropě. Od roku 2015
má program COSME, který jménem Evropské komi‑
se spravuje EIF, podporu EFSI. Tato podpora dovo‑
luje COSME zdvojnásobit výši úvěrů, za které ručí,
a umožňuje protistranám EIF poskytovat prostředky
nebo záruky dvakrát tak rychle.
Operace EIF v rámci EFSI by měly zmobilizovat pro‑
středky pro malé a střední podniky v objemu 75
mld. EUR. Vyjádřeno obrazně, jako kdyby Rýn pomá‑
hal mnoha říčkám jako Düssel dostat se do jeho vod.
Cílem je zajistit, aby banky, které skutečně poskytují
úvěry malým podnikům, měly mnohem menší obavy
z úvěrového rizika, protože COSME převádí s podporou
EFSI velkou část tohoto rizika na EIF. Díky této struktuře
je samozřejmě mnohem pravděpodobnější, že ban‑
ka úvěr skutečně poskytne, což je dobré pro malé
podniky. „Tento druh úvěrů je životně důležitý pro
začínající a mladé podniky,“ říká Lars Testorf, zástup‑
ce vedoucího oddělení produktového managementu
KfW ve Frankfurtu. „Bez něho by mnoho malých podni‑
ků dostalo od svých bank zamítavou odpověď.“
V roce 2015 podepsal EIF s KfW dohodu, která umož‑
ní v období do roku 2018 poskytnout začínajícím
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podnikům v Německu úvěry v objemu 1 mld. EUR.
Mohlo by je získat více než 20 000 německých začí‑
najících podniků. Bez EFSI by neměl EIF v programu
COSME zdroje pro uzavření této dohody v roce 2015.

Zaplněné mezery na trhu
Malé podniky v celé Evropě mají obtížný přístup k úvě‑
rům. Banky disponují velkým objemem finančních pro‑
středků, ale považují menší podniky za rizikovější než
ty velké. Cílem EFSI je zajistit, aby banky a soukromí
investoři poskytovali finanční prostředky s větší důvě‑
rou. To je důležité v České republice, kde EIF podepsal
v srpnu roku 2015 smlouvu o protizáruce k zárukám
poskytnutým Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, a.s. (ČMZRB). „Likvidita je dostatečná, ale ban‑
ky požadují zajištění. A to chybí,“ říká Lubomír Rajdl,
náměstek generálního ředitele banky se sídlem v Pra‑
ze. „Náš program skutečně zaplňuje mezeru na trhu.“
Do konce roku 2015 poskytla ČMZRB záruky za úvě‑
ry pro 400 malých podniků. „Byl to velmi úspěšný
rok,“ říká Rajdl. „Tento úspěch umožnila záruka z pro‑
gramu COSME s podporou EFSI.“ Rajdl očekává, že
v následujících dvou letech program podpoří úvěry
pro 1400 malých podniků v objemu 160 mil. EUR.
Jedna z prvních záruk poskytnutých ČMZRB se tý‑
kala úvěru ve výši 92 500 EUR pro společnost OVEX

Větší pozornost věnovaná
MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

EFSI
Plus s.r.o., která se zabývá nakládáním s odpady.
Společnost má sídlo v Ostravě, třetím největším
městě České republiky. Díky tomuto úvěru a s vy‑
užitím části vlastních zdrojů nakupuje společnost
OVEX Plus novou technologii umožňující bez‑
prašné ukládání popílku, který vzniká v energeti‑
ce a v uhelném a kovozpracujícím průmyslu v Mo‑
ravskoslezském kraji. Je to důležité v regionu, kde
významným zdrojem znečištění ovzduší je průmy‑
slová výroba. „Technologie pomáhá posílit naše po‑
stavení na trhu s elektřinou a s energií udržitelným
a efektivním způsobem,“ říká Miroslav Olszovy, jed‑
natel společnosti OVEX Plus. „Nová technologie má
také pozitivní environmentální aspekty, což je dů‑
ležité, zejména v našem regionu.“

Dikovova firma se nachází ve městě Orjachovo, které
má 5000 obyvatel. Ve srovnání s bulharským průmě‑
rem je zde míra nezaměstnanosti vyšší a mzdy jsou
poloviční. Je to oblast, která má poměrně málo vyso‑
ce kvalifikovaných pracovníků. „Zaškoluji lidi bez kva‑
lifikace a dělám z nich odborníky,“ říká Dikov.
Prvních 104 úvěrů, které Cibank poskytla se zá‑
rukou z EFSI, činí celkem 17,7 mil. EUR. Cibank
předpokládá, že do konce programu, který dispo‑
nuje částkou 100 mil. EUR, podpoří v Bulharsku
700 malých a středních podniků.
Ať již je to na březích Rýna, nebo Dunaje, podpora
EFSI programu COSME již zajišťuje plynulý chod ev‑
ropského hospodářství.

…a také na Dunaji
Prostřednictvím těchto malých úvěrů se dostává
podpora EFSI do každého kouta Evropy. Georgi Dikov
provozuje na bulharském břehu Dunaje továrnu, kte‑
rá vyrábí lešení a stavební stroje. Od banky Cibank se
sídlem v Sofii dostal úvěr ve výši 34 000 EUR na ná‑
kup použitého žacího stroje z Německa. „V Bulharsku
je důležité mít více než jeden zdroj příjmů,“ říká Di‑
kov, který zaměstnává 45 osob ve své továrně a pět
dalších na poli o výměře 100 hektarů. „Když se v jed‑
nom podnikání nedaří, mohu se opřít o druhé, dokud
se situace nezlepší.“

Bez úvěru
bychom nemohli
podnikat.
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Finanční perspektiva pro

uprchlíky

Pro uprchlíky jsou mikroúvěry často jediným řešením

S

aid al‑Obaidi, student inženýrství v Iráku, vyvi‑
nul metodu, která dovolovala oponentům reži‑
mu Saddáma Husajna komunikovat mezi sebou
pomocí šifrovaných zpráv. Když byla ilegální skupina
v roce 1992 odhalena, byli někteří al‑Obaidiho spolu‑
bojovníci popraveni a další byli odsouzeni k doživot‑
nímu vězení. Pokud jde o al‑Obaidiho, Saddám ho
uvrhl do smutně proslulého vězení Abu Ghraib, kde
strávil čtyři roky. Po pádu diktátora se al‑Obaidi roz‑
hodl utéci před sektářským násilím v rodné zemi.
Jako uprchlík se dostal do Belgie a rozhodl se živit
opravami laptopů. Banky mu odmítly poskytnout
3 000 EUR, které potřeboval na pronájem obchodu.
Proto se obrátil na společnost microStart se sídlem
v Bruselu, která poskytuje podnikatelské úvěry již od
částky 500 EUR. Díky tvrdé práci a několika úvěrům
od společnosti microStart má jeho obchod na stromy
lemovaném bulváru Anspach v centru Bruselu velký
úspěch. „Lidé ve společnosti microStart jsou velmi
milí. Jednali se mnou jako s přítelem již před poskyt‑
nutím úvěru.“
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Uprchlíci jako al‑Obaidi, kteří začínají v nové zemi,
mají jen málo možností, jak získat úvěr. Problémy
se získáním úvěru mají ve stále větší míře dokonce
i migranti ze zemí EU: automatizované úvěrové po‑
stupy bank jejich žádosti zamítají, protože nejsou
schopni doložit svoji úvěruschopnost. EIF proto
v roce 2015 rozšířil svůj program mikrofinancová‑
ní a podepsal se šesti evropskými poskytovateli mi
kroúvěrů dohody o poskytnutí záruk. Tyto záruky
uvolní úvěry pro 20 000 malých podniků v objemu
237 mil. EUR. Vzhledem k přílivu uprchlíků z Blízké‑
ho východu a k velkému pohybu pracovníků, kte‑
ří hledají stabilní příjmy v EU, mají tyto úvěry pro
hospodářskou budoucnost kontinentu stále větší
význam. Podle poskytovatelů mikroúvěrů se celých
70 % jejich klientů narodilo v cizině.

V bezpečí před lichváři
„Celá řada lidí, kteří dnes získají status uprchlíka, se
stanou klienty mikrofinančních institucí,“ říká Faisal

Větší pozornost věnovaná
MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

Jednali se mnou jako
s přítelem již před
poskytnutím úvěru.

Rahman, zakladatel londýnské společnosti Fair Fi‑
nance, která působí v oblasti sociálního financová‑
ní a získala záruku od EIF. „A většina ostatních bude
pracovat pro malé podniky, jež dostávají mikroúvě‑
ry.“ Záměrem společnosti Fair Finance a dalších po‑
skytovatelů sociálního financování je uchránit malé
podniky před spáry lichvářů. Mezera mezi finanční‑
mi prostředky, které potřebují malé podniky, a část‑
kou, kterou jim banky půjčí, činí 2 mld. GBP ročně.
Mikroúvěry znamenají pro řadu uprchlíků jedinou
skutečnou naději. Bylo tomu tak i v případě Varda‑
na Babayana, který začal úspěšně propagovat ar‑
ménskou kuchyni ve Florencii, městě v Toskánsku,
kde má jídlo velkou tradici. Uprchl z Arménie, která

byla v té době zmítána vnitřními konflikty, a přes
Rusko, Ukrajinu a Rakousko se dostal do Itálie.
Místní banky ho odmítly podpořit a zůstal rok ve
Florencii bez zaměstnání. Nakonec se obrátil na mi‑
krofinanční instituci PerMicro, která působí v celé
Itálii. Babayan získal úvěr 25 000 EUR, který použil
na otevření restaurace nabízející tradiční armén‑
ská jídla. „Byla to pro mě příležitost přinést si kou‑
sek Arménie do Itálie a cítit se zde jako doma,“ říká.
„Byla to pro mě jediná šance. Neměl jsem plán B.“

Dočkali se přijetí
Ti, kdo utíkají před politickými nepokoji, nepotře‑
bují vždy malé úvěry. Švédská státní společnost
Almi, specializující se na financování malých podni‑
ků, půjčila 1,5 mil. EUR dvěma bratrům z Pákistánu,
kteří vyvinuli technologii výroby prken z rýžových
slupek. Nasir Gill byl již v Evropě, aby zajišťoval ex‑
port rodinného podniku Green Plank, když v roce
2009 postihla Pákistán vlna politického násilí. Jeho
bratr Jamshaid, který zůstal v Lahore a řídil tam vý‑
robu společnosti, byl stále více znechucen korup‑
cí. Nejhorší bylo, když mu zaměstnanci místního
poskytovatele elektřiny hrozili, že přeruší dodávky
elektřiny do továrny, pokud nedostanou úplatek.
Když se veřejný pořádek zhoršil a zloději ohrožovali
Jamshaida střelnou zbraní, byla to již poslední kap‑
ka. „Bylo to tam příšerné,“ říká Nasir, který dnes žije
v Malmö. „Zde jsme přijímáni jako lidé a jako pod‑
nikatelé. Tam jsme nebyli přijímáni vůbec.“
„Přijímáni“, to je to správné slovo. Bratři Gillovi, kteří
mají povolení k pobytu ve Švédsku, dostali v roce
2015 cenu „Podnikatel roku“. Cenu jim předal nej‑
vyšší představitel Švédska král Karel XVI. Gustav.
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INFRASTRUKTURA
pro propojenou Evropu
Obchod je globální. Mají‑li být evropské podniky konkurenceschopné, musí být
zajištěno spojení, a to mezi nimi navzájem i se zbytkem světa. EIB financuje
technologie, které umožňují lepší fungování našich měst a moderní dopravní spojení
mezi nimi. Avšak hospodářský úspěch závisí také na dobrém zdraví. Podporujeme
infrastrukturu zdravotní péče, která zlepšuje kvalitu života všech Evropanů.

Počet projektů
podle účelu
29

33

Strategická doprava

51

Obnova a regenerace
měst
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Konkurenceschopná
a bezpečná energie

na infrastrukturu

INFRASTRUKTURA
pro propojenou Evropu

Kapacita výroby elektřiny

2828 MW
94 % obnovitelná energie
Vybudováno či
zmodernizováno 30 904 km
elektrického vedení

Přístup 20,8 milionu lidí
k nezávadné pitné vodě

Lepší kanalizační služby
pro 19,9 milionu lidí

Menší riziko záplav
pro 2,5 milionu lidí
Projekty financované EIB dodaly
elektřinu do 2,34 milionu
domácností

3,17 milionu lidí
mělo prospěch z nové či
zmodernizované městské
infrastruktury

380 milionů cestujících

Vybudováno nebo
renovováno 185 312
jednotek sociálního nebo
cenově dostupného bydlení

Lepší zdravotnické služby
pro 9,8 milionu lidí

Přepraveno dalších
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EFSI

Nová kolejová vozidla v Itálii
Finanční prostředky EIB v objemu 300 mil. EUR, určené pro nákup nových vlaků, jež budou jezdit v Laziu,
Toskánsku, Benátsku, Piemontu a Ligurii, jsou dobrým příkladem toho, jak EFSI umožňuje bance dát
společnostem punc kvality a přilákat tím soukromé investory. EIB použije tyto prostředky k nákupu
dluhopisů vydaných společností Ferrovie dello Stato, italskými státními drahami. Společnost Ferrovie
dello Stato předá výtěžek z prodeje dluhopisů své dceřiné společnosti Trenitalia, která vlaky skutečně
koupí. Investoři potřebovali jasný signál, že za emisí dluhopisů společnosti Ferrovie dello Stato někdo
stojí, protože společnost bude pravděpodobně brzy částečně privatizována. Úvěr s podporou EFSI ukázal,
že během této potenciální přechodné doby bude mít společnost oporu v EIB – to mělo na trhu kladnou
odezvu a dovolilo společnosti Trenitalia zahájit modernizaci jejího kolejového vozového parku.
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INFRASTRUKTURA
pro propojenou Evropu

Stěhování do podzemí
Finské město Espoo, kde teploty v zimě klesají na
mínus 25 stupňů Celsia, o sobě tvrdí, že je ideálním
místem pro túry ve sněžnicích v nedalekém národ‑
ním parku, pro procházky v místní ledové zahradě
a pro jízdy v lese na saních s husky spřežením. Zim‑
ní pohádková země má však také stinné stránky
z hlediska čištění odpadních vod. Zejména proto,
že kaly a zařízení pro jejich čištění zamrzají a je tře‑
ba je zahřívat s vynaložením velkých nákladů.
Tento problém řeší projekt čistírny odpadních vod
v hodnotě 371 mil. EUR, na jehož realizaci poskytla
EIB 200 mil. EUR. Čistírna odpadních vod se bude
nacházet západně od Espoo ve skalním podloží
pod Blominmäki. „Uvnitř skály je teplota velmi pří‑
jemná,“ říká Jukka Piekkari, ředitel orgánu pro envi‑
ronmentální služby helsinského regionu, který čis‑
tírnu buduje. „Je to tam skutečně kouzelné.“

Čistírna Blominmäki nahradí venkovní čistírnu z roku
1963 a zvýší kapacitu čištění odpadních vod vypro‑
dukovaných 550 000 obyvateli na dvojnásobek. Přes‑
tože část zařízení bude nad zemí (zejména admini
strativa a skladování bioplynu), celý proces čištění
vod bude probíhat uvnitř skály. Projekt také umožní
zachování lesa v daném místě, který je stanovištěm
zranitelné poletušky slovanské (Pteromys volans).
Nová čistírna odpadních vod bude z odpadních
kalů také získávat:
3
 00 tun fosforu ročně na hnojiva
3
 00 tun dusíku ročně na hnojiva
m
 etan na výrobu elektřiny pro
20 000 domácností
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Přístav v Amsterdamu již není
přístavem, o kterém zpíval
Jacques Brel
Když Jacques Brel psal svoji baladu
o amsterdamských námořnících, dostávaly
se lodě do přístavu přes plavební komoru
Noordersluis, postavenou v roce 1929.
A je tomu tak dodnes. Brzy však lodě
budou vplouvat přes novou plavební
komoru, která bude mnohem větší. Úvěr
EIB ve výši 165 mil. EUR na výstavbu
plavební komory v IJmuidenu umožní
přístup do amsterdamského přístavu,
čtvrtého nejrušnějšího v Evropě, a do
Severomořského kanálu přes největší
plavební komoru na světě. Bude
500 m dlouhá, 70 m široká a 18 m hluboká.

Energetická bezpečnost pro Pobaltí
Plynovod společnosti Amber Grid, dlouhý 110 km a financovaný úvěrem EIB ve
výši 28 mil. EUR, bude spojovat litevský přístav Klaipėda s hlavní plynárenskou
sítí v zemi. Plynovod umožní přepravu zkapalněného zemního plynu z Klaipėdy,
kam bude dovážen lodí, do ostatních částí Litvy, jakož i do Lotyšska a Estonska.
Pro země, které dnes závisí na ruských dodávkách plynu, je to důležitý krok
k energetické bezpečnosti.
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pro propojenou Evropu

Pomoci tam, kde je to nejvíce třeba

EFSI

Jak program EU, který má stimulovat evropské hospodářství, financuje největší
britskou nemocnici specializující se na poskytování urgentní péče

P

okud v Birminghamu pocítíte strnulost na
jedné straně těla a budete mít problémy
s řečí a rozostřené vidění, převezou vás prav‑
děpodobně do Městské nemocnice. Lékaři oddě‑
lení urgentního příjmu této nemocnice poznají, že
máte mozkovou mrtvici, a stabilizují vás. Avšak pro
specializovanou léčbu vás budou muset převézt
sanitkou na jednotku intenzivní péče v nemocnici
Sandwell ve West Bromwich. Cesta do tohoto zaří‑
zení, vzdáleného pět mil, trvá deset minut. Pacient
ve vážném stavu tak ztrácí cenný čas.

„Urgentní péče poskytnutá rychleji a v odpovída‑
jícím zařízení znamená dřívější a lepší uzdravení,“
říká Dr. Roger Stedman, ředitel pro lékařskou péči
z organizace Sandwell and West Birmingham NHS
Trust. „Můžeme předejít komplikacím, které jsou
často spojeny se zdlouhavou léčbou, a některým
pacientům můžeme dokonce zachránit život.“

Organizace Trust, provozovatel obou nemocnic,
chce problém oddělených jednotek záchranné služ‑
by vyřešit, a proto se rozhodla postavit na polovině
cesty mezi oběma stávajícími zařízeními novou ne‑

V nemocnici Midland Metropolitan, která bude
mít 669 lůžek, bude největší oddělení urgentního
příjmu ve Spojeném království. Bude to druhá ne‑
mocnice v této zemi, jež se bude specializovat na

EFSI podporuje zařízení urgentní
péče

mocnici Midland Metropolitan v hodnotě 350 mil.
GBP. Nová nemocnice se zaměří na akutní přípa‑
dy a lidé s vážným akutním problémem se budou
moci obrátit přímo na ni. Po příjezdu do nemocni‑
ce se dostanou do péče celé řady odborných léka‑
řů. Nová nemocnice podstatně zlepší zdravotní péči
pro 550 000 obyvatel, kteří žijí v její spádové oblasti,
a v některých případech jim dokonce zachrání život.
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EFSI

poskytování urgentní péče. Evropská investiční
banka poskytuje na její financování úvěr 120 mil.
GBP s podporou Evropského fondu pro strategické
investice (EFSI), programu, který disponuje zárukou
Evropské komise ve výši 16 mld. EUR a částkou 5
mld. EUR z vlastních zdrojů EIB.
Jedním z hlavních cílů EFSI je podporovat projek‑
ty, na které by se jinak hledaly finanční prostředky
od soukromých investorů za výhodných podmínek
jen velmi obtížně. Důvodem je určitý stupeň rizika,
které odrazuje soukromé investory nebo zvyšuje
úroky pro příjemce úvěru.

Převzetí rizika
V případě nemocnice Midland Metropolitan byla
důvodem rizika smlouva uzavřená mezi organizací
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Trust a soukromě provozovanou společností na‑
cházející se z větší části v soukromých rukou, která
byla pověřena dohledem nad výstavbou a údržbou
nové nemocnice po dobu 30 let.
Vláda Spojeného království změnila obecnou
smlouvu s cílem uložit poněkud přísnější poža‑
davky na výkon tohoto typu společnosti, přestože
se jedná o běžně používanou strukturu v takzva‑
ných partnerstvích veřejného a soukromého sek‑
toru. Protože nemocnice Midland Metropolitan
byla první velkou nemocnicí financovanou v rámci
těchto nových požadavků, mohla být tato smlouva
považována za rizikovější než předchozí srovnatel‑
né projekty. Soukromí investoři se mohli obávat, že
pokud projektová společnost nebude řádně plnit,
NHS Trust bude moci smlouvu s touto společností
snáze ukončit. V důsledku toho by mohli mít inves‑
toři větší potíže získat zpět investované prostředky.

INFRASTRUKTURA
pro propojenou Evropu

EFSI
Je to přesně ten druh „mezery na trhu“, pro jejíž za‑
plnění byl v roce 2015 zřízen EFSI. Proto EIB zařa‑
dila projekt nemocnice Midland Metropolitan mezi
své první projekty financované s podporou EFSI.
„Pokud jde o klasifikaci rizik spojených s novou
smlouvou, na trhu dosud vládne nejistota,“ říká Pe‑
ter Jacobs, vedoucí divize EIB pro projektové finan‑
cování. „Pro nás to je přijatelné riziko, zejména pro‑
to, že projekt předpokládá také revitalizaci starého
průmyslového areálu.“

Od matek a šroubů
k elektronické evidenci
Nemocnice Midland Metropolitan bude postavena
ve Smethwicku, západně od centra Birminghamu,
v areálu, kde se nejprve ve 40. letech 19. století vy‑
ráběly matky a šrouby a později auta. Po dokončení
v říjnu roku 2018 bude disponovat devíti operační‑
mi sály, velkou jednotkou intenzivní péče a porod‑
nickým oddělením se dvěma specializovanými
operačními sály.
Po uvedení do provozu bude nová nemocnice ino‑
vativním zařízením z několika hledisek:
p
 rostředí v nemocnici bude bezpapírové
a umožní veškerému personálu neomezený
a okamžitý přístup k elektronickým údajům
o každém ze 400 000 pacientů, kterým zde bude
podle očekávání každoročně poskytována péče;

Partnerství veřejného
a soukromého sektoru
S podporou EFSI poskytuje EIB
úvěr 70 mil. EUR na financování
inovativního řešení v Irsku. Jde
o projekt výstavby 14 center
primární zdravotní péče v celé zemi,
realizovaný formou PPP. Cílem
projektu je zmodernizovat zdravotní
služby a poskytovat širokou škálu
těchto služeb na jednom místě.

„ oddělení příjmu“ bude přijímat nové pacienty
a rychle je pošle ke zkušenému lékaři, což dovolí
rychlé propuštění celé řady pacientů, kteří by se
zde jinak museli zdržet delší dobu.
„Budeme se snažit přijímat, vyšetřovat a léčit naše
pacienty rychle, aby jejich pobyt v nemocnici ne‑
byl delší, než je nezbytně nutné,“ říká Dr. Matthew
Lewis, ředitel pro lékařskou a urgentní péči z orga‑
nizace Trust. „Určitě budeme v tomto novém pro‑
středí poskytovat lepší péči.“
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KLIMA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro budoucnost všech
Podporujeme projekty, které přispívají k čistému ovzduší, podporují biologickou
rozmanitost a udržitelnou dopravu a chrání prostředí, v němž budou žít naše děti,
a současně inovujeme, abychom zajistili jejich lepší budoucnost.

19

Počet projektů podle účelu
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Ochrana
životního
prostředí

Udržitelná
doprava

Obnovitelná
energie
a energetická
účinnost

KLIMA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro budoucnost všech

Energetická účinnost

3,6 mld. EUR

Doprava šetrná ke
klimatu a s nižšími
emisemi uhlíku

10,3 mld. EUR

Obnovitelná
energie

3,3 mld. EUR

Výzkum, vývoj
a inovace

1,6 mld. EUR
Zalesňování, odpady,
odpadní vody a jiné
oblasti 1 mld. EUR

Přizpůsobování se
změně klimatu

0,9 mld. EUR

Banka se zavázala poskytovat
úvěry na opatření v oblasti
klimatu ve výši nejméně 25 %
celkového objemu úvěrů, a to
ve všech oblastech její veřejné
politiky
V roce 2015 poskytla EIB na opatření
v oblasti klimatu 20,7 mld. EUR
Představuje to 27 % celkového
financování…
30 % celkového objemu úvěrů mimo EU…
31 % objemu úvěrů v rozvojových zemích
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EFSI

Nízká úroveň zadlužení stimuluje vysoké
investice
Jak fond Copenhagen Infrastructure II získává penzijní fondy pro investice do
obnovitelné energie

I

nstalace 67 větrných turbín – z nichž každá měří
90 metrů – v bouřlivém Severním moři je obtížná.
Ani přeměna odpadního dřeva na elektřinu není
zrovna jednoduchá. Ale pokuste se získat na tyto pro‑
jekty miliardy eur od investorů, kteří se obávají přijí‑
mat velká rizika… to již vyžaduje určitou nápaditost.

Před touto výzvou stála dánská společnost Copen‑
hagen Infrastructure Partners, která spravuje fondy
infrastruktury pro energie z obnovitelných zdrojů,
když zřizovala svůj třetí velký investiční fond. Spo‑
lečnost plánuje investice s podstatně nižší úrovní
zadlužení, než je tomu v případě podobných fon‑
dů, a proto mohla získat přibližně 2 mld. EUR, vět‑
šinou od penzijních fondů a jiných spíše konzerva‑
tivních investorů. Bez důmyslné struktury, kterou
manažeři pro tento fond vymysleli, by většina insti‑
tucionálních investorů své peníze do nových ener‑
getických technologií, zpravidla považovaných za
poměrně rizikové investice, pravděpodobně nevlo‑
žila. „Chtěli jsme, aby tento typ investic byl pro in‑
stitucionální investory atraktivní a přístupný,“ říká
Stephanie Bendorff Røpcke, viceprezidentka spo‑
lečnosti Copenhagen Infrastructure Partners.
Výsledkem byl fond Copenhagen Infrastructure II,
který zahájil činnost v září roku 2014 s finančními
prostředky od osmi dánských institucionálních in‑
vestorů. V červenci roku 2015, kdy byl proces získá‑
vání finančních prostředků dokončen, měl fond 19
investorů, včetně EIB, jejíž účast byla první kapitálo‑
vou účastí v rámci EFSI.

Potřeby investorů a úloha EFSI
Jedním z hlavních cílů EFSI je přilákat soukromé in‑
vestory do oblastí, kterým se spíše vyhýbají. Na jedné
straně tím významně pomáhá investorům a na dru‑
hé straně plní svůj cíl. „Institucionální investoři mají
spoustu peněz a potřebují je investovat, protože sou‑
časné nízké úrokové sazby jim nedovolují dosáhnout
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vysokých výnosů, které potřebují,“ říká Barbara Boos,
která v divizi EIB pro změnu klimatu a životní prostře‑
dí odpovídá za akciové fondy. Institucionální investo‑
ři často nedůvěřují poměrně nevyzkoušeným tech‑
nologiím. Hledají spolehlivé investice, protože musejí
chránit důchody lidí. Fond Copenhagen Infrastructu‑
re II je strukturován tak, že dovoluje „vložit jejich fi‑
nanční prostředky do projektů, do kterých by zpravi‑
dla neinvestovali,“ říká Boos.
Fond PensionDanmark, hlavní investor fondu Copen‑
hagen Infrastructure II, je jedním z hlavních zastánců
myšlenky, že institucionální investoři by se měli za‑
pojit do financování nízkouhlíkových projektů. Spo‑
luvytvářel koncepci fondu tak, aby byl atraktivní pro
instituce. „Tyto okolnosti jsou důvodem, proč jsme
chtěli, aby měl fond podporu EFSI,“ dodává Boos.
EFSI dovoluje EIB provádět investice, které by dříve
neuskutečnila. To platí i pro fond Copenhagen Infra‑
structure II. V minulosti byly kapitálové investice EIB
menší, zpravidla do 50 mil. EUR. Díky EFSI mohla EIB
zvýšit svoji účast ve fondu Copenhagen Infrastructu‑
re II na 75 mil. EUR.

Turbíny pro větrný park Veja Mate
připravené k instalaci v moři

KLIMA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro budoucnost všech

EFSI
Fond Copenhagen
Infrastructure II je
strukturován tak,
že dovoluje vložit
finanční prostředky
[institucionálních
investorů] do projektů,
do kterých by zpravidla
neinvestovali.

Něco takového budete potřebovat, budete‑li chtít instalovat 90metrové
turbíny v hluboké vodě

Jak nízká úroveň zadlužení láká
velké investory
Pro institucionální investory je fond Copenhagen
Infrastructure II atraktivní především proto, že pro‑
vádí investice s nízkým podílem cizího kapitálu.
Fond Copenhagen Infrastructure II zpravidla finan‑
cuje svůj podíl na projektu formou prioritních ak‑
cií nebo kombinací vlastního kapitálu a cizího ka‑
pitálu. V důsledku toho má mnohem nižší úroveň
zadlužení, než je tomu u podobných fondů infra‑
struktury. Díky této struktuře je fond Copenhagen
Infrastructure II méně rizikový, a je tudíž zajímavý
pro poměrně konzervativní institucionální inves‑
tory. „Pro typ investorů, které máme, je fond spíše
alternativou k dluhopisům než soukromou kapitá‑
lovou investicí s vysokým podílem cizího kapitálu,“

říká Bendorff Røpcke ze společnosti Copenhagen
Infrastructure Partners.
Fond Copenhagen Infrastructure II již přislíbil nebo vy‑
hradil ze svých celkových zdrojů přibližně 1 mld. EUR
na konkrétní projekty. Tyto první projekty se týkají no‑
vějších technologií, do nichž tradiční institucionální in‑
vestoři zpravidla neinvestují. Jde např. o elektrárnu na
biomasu ve Spojeném království, větrný park v moři
v Německu a větrný park v moři u skotského pobřeží.
Očekává se, že celá částka 2 mld. EUR, kterou má
fond k dispozici, bude proinvestována do poloviny
roku 2017. Manažeři fondu Copenhagen Infrastructu‑
re II si chtějí své účasti ponechat po dobu 20 let a tím
zajistit dlouhodobou podporu těchto inovativních
projektů.
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Výlučně ekologicky
Jak průkopnický fond láká soukromé investice na projekty ochrany klimatu a rozvoje

P

řed několika lety podnikl Alastair Vere Nicoll
cestu po Antarktidě po stopách polárního
badatele Roalda Amundsena. Dnes se pohy‑
buje v končinách, které jsou mnohem teplejší než
jižní ledová pustina, ale pracuje na projektu, který
je stejně průkopnický jako cesta velkého norského
cestovatele na jižní pól. Nachází se 250 km jižně od
Addis Abeby a pod nohama má kalderu sopky Cor‑
betti, která je součástí Etiopského riftu. Díky zvlášt‑
nostem geologického podloží proudí voda pod‑
zemními trhlinami, vlivem vulkanické činnosti se
zahřívá a dostává se na povrch v podobě páry. Vere
Nicoll a jeho kolegové chtějí spoutat energii této
páry a využít jí k výrobě elektřiny. „Je to uhelná elek‑
trárna bez uhlí,“ říká.
Společnost Berkeley Energy, která provádí investice
do obnovitelné energie a jejímž spoluzakladatelem
byl Vere Nicoll, realizuje v prašném kuželu nad kal‑
derou první samostatný energetický projekt v Etio‑
pii. Pilotní fáze bude dokončena za dva roky. Vere
Nicoll předpokládá, že do osmi let bude mít elek‑
trárna Corbetti výkon 500 MW. Představuje to při‑
bližně čtvrtinu celkové spotřeby elektřiny v zemi
a uspokojí potřeby deseti milionů Etiopanů. „Usku‑
tečnili jsme novátorské operace v různých rozví‑
jejících se zemích, ale tento projekt bude pro nás
všechny v naší kariéře ten nejdůležitější,“ říká. „Je to
skutečně vrchol naší kariéry.“
Průkopnický projekt Vere Nicolla patří mezi ty‑
pické projekty, na něž se zaměřuje Globální fond
pro energetickou účinnost a obnovitelnou ener‑
gii (GEEREF), jeden z jeho hlavních investorů. Fond
nejprve získal velký objem veřejných prostředků –
112 mil. EUR od Norska, Německa a EU – které pou‑
žil k získání 110 mil. EUR od soukromých investorů.
GEEREF ukončil proces získávání finančních pro‑
středků na jaře roku 2015 a již odhaduje, že na kaž‑
dé euro, které vloží do projektu, bude do něho na‑
konec investováno dalších 50 EUR.
GEEREF použil veřejné prostředky ke zmírnění ri‑
zik přijímaných soukromými investory a vytvořil

38

Zpráva o činnosti

2015

jedinečné portfolio investic do obnovitelné ener‑
gie v rozvojových zemích. Vedoucí GEEREF Cyri‑
lle Arnould, který pracuje v místnosti plné shonu
a světla v sídle EIB v Lucemburku, stojí v čele týmu,
který již investoval do zhruba 50 samostatných
projektů v rozvojových zemích, jež jsou řízeny začí‑
najícími manažery. „Jsme důkazem toho, že sociální
projekty lze realizovat se zřetelem na zisk,“ dodává.

Podpora obnovitelné energie
bez příliš velkého rizika
Základním prvkem struktury GEEREF je tzv. „nástroj
krytí prvních ztrát“. To znamená, že veřejné pro‑
středky investované do fondu slouží jako štít, jenž
chrání soukromé investory. Vznikne‑li fondu ztráta,
je uhrazena v prvé řadě z veřejných prostředků. To
zvyšuje důvěru soukromých investorů a povzbuzuje
je k investicím do fondu, který by jinak mohli pova‑
žovat za příliš rizikový. Garrie Lette, který v austral‑
ském Melbourne spravuje portfolio penzijního fon‑
du v hodnotě 4,5 mld. EUR, investoval do GEEREF 42
mil. EUR. „Tím jsme na sebe nevzali žádné příliš velké
riziko,“ říká Lette, vedoucí pro investice fondu Catho‑
lic Super. „Ale přesto je to pro nás velká investice.“
Lette uznává, že kombinace projektů obnovitel‑
né energie v rozvojových zemích s týmem začína‑
jících manažerů „nutně nesplňuje všechna kritéria,
která očekáváme.“ Ale zaujala ho struktura GEEREF.
„Naše investiční politika je založena na rovnováze
mezi rizikem a výnosem. Přítomnost kapitálu, který
pokrývá první ztráty, byla pro nás při rozhodování
o zapojení do fondu rozhodující.“ Fond očekává vý‑
nosy mírně nad 20 %.

Zcela nové projekty
Přestože GEEREF pokrývá rozsáhlé geografické
území, Cyrille Arnould vidí nejlepší možnosti růstu
v odvětví obnovitelné energie v Africe. Tento ná‑
zor sdílí také Anders Hauch, investiční ředitel fondu

KLIMA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro budoucnost všech

Jsme důkazem toho,
že sociální projekty lze
realizovat se zřetelem na zisk.

Frontier Investment Management. Čtyřiačtyřiceti‑
letý Dán a jeho kolegové ve fondu Frontier finan‑
cují projekt vodní elektrárny na řece Siti v odlehlé
oblasti Mount Elgon v Ugandě v hodnotě 45 mil.
USD. Do konce roku 2016 by měla mít elektrárna
Siti výkon 5 MW. Její turbíny se nacházejí v místě,
kde řeka poprvé vytváří kaskádu a kde voda s nej‑
větší silou dopadá na turbíny. Do konce roku 2018,
kdy fond Frontier postaví turbíny na druhé kaská‑
dě, bude výkon elektrárny Siti představovat 2,5 %
celkového výkonu v Ugandě.
Fond Frontier je dobrým příkladem toho, do jakých
fondů GEEREF zpravidla investuje (z celkové částky
60 mil. EUR, jíž fond disponuje, činí investice GEEREF
12 mil. EUR). Byl to zcela nový fond na trhu a to po‑
radcům EIB dovolilo hrát důležitou úlohu při jeho
řízení – Cyrille Arnould řídí investiční poradní vý‑
bor fondu Frontier. Významným faktorem je sku‑
tečnost, že fond Frontier investuje do projektů „na
zelené louce“, tj. že neinvestuje do stávajících pro‑
jektů. Všechny své projekty realizuje od úplného za‑
čátku. Tato „přidaná hodnota“ je pro GEEREF klíčová.
„GEEREF investoval velkou částku, která nám po‑
mohla přilákat další investory. Tým GEEREF nám také
poskytl hodně rad ohledně potenciálních investic,“
říká Hauch. „GEEREF byl pro nás zcela zásadní.“
Nyní, kdy se GEEREF může opřít o své strategické
zkušenosti, je Cyrille Arnould připraven zahájit dal‑
ší kolo financování. Očekává se, že GEEREF II bude
disponovat podstatně větším objemem prostředků
a že se zvýší i podíl soukromého kapitálu. „Nadále
snižujeme riziko pro soukromé investory,“ říká. „Ale
již jim nemusíme nabízet tak velkou ochranu, pro‑
tože naše výsledky mluví samy za sebe. Vydobyli
jsme si velkou důvěru.“

Ugandští chlapci se dívají na místo
realizace projektu Siti
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GLOBÁLNÍ aktér

7,

EIB hraje významnou úlohu na světové scéně v mnoha ohledech, např. při řešení
problému změny klimatu. Banka se také snaží podpořit prosperitu zemí sousedících
s EU a obchodních partnerů na celém světě.
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Úvěry v objemu

mimo EU na 63 projektů

Malý solární panel v Africe, který zajišťuje osvětlení
večerních studoven, a mikrofinancování pro syrské
uprchlice v Libanonu

95

mil. EUR
na 14 nových
mikrofinančních operací

Podpora pro

6000

malých a středních
podniků, které
zaměstnávají celkem

280 000
lidí
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GLOBÁLNÍ
aktér

Naděje blízko domova
Investice do programů,
které umožňují syrským
uprchlíkům zůstat blízko
jejich vlasti a které jim po
skončení války pomohou
obnovit hospodářství
země

K

dyž v září roku 2015 začal v Libanonu školní
rok, mohlo jít do místních škol jen 200 000
dětí syrských uprchlíků. Libanon jednoduše
neměl kapacitu pro zbývajících 600 000 dětí. Egyp‑
ťan Ahmed Saeed, který je ředitelem společnosti
ITWorx Education, přišel do jednoho uprchlické‑
ho tábora ve vesnici Saadnayel v údolí Bikáa a ote‑
vřel tam školu ve stanu. Již po třech týdnech měl 50
žáků všeho věku, z nichž mnozí nebyli ve škole celé
čtyři roky. S pomocí jen několika učitelů se sezna‑
movali s látkou libanonských učebních osnov na
tabletech v hodnotě 60 dolarů. „Mají pocit, že jsou
důležití,“ říká Saeed. „Konečně se o ně někdo stará.“
Cílem školy ITWorx, kterou chce společnost rozšířit
a zpřístupnit všem syrským uprchlíkům v regionu, je
dát budoucnost těm, kdo uprchli před občanskou vál‑
kou ve své vlasti. Je také založena na myšlence, že po‑
kud uprchlíci dostanou pomoc a zůstanou v regionu,
s větší pravděpodobností se po skončení války vrátí do
Sýrie a zapojí se do obnovy země. „Problém uprchlíků
lze řešit politickou cestou,“ říká Romen Mathieu, před‑
seda ITWorx Education. „Ale kultura a investice jsou
nejlepším řešením, protože vzbuzují naději v regionu.“
Evropská investiční banka chce svými aktivitami na
Blízkém východě přispět k vytvoření určité stability,
která bude uprchlíky motivovat k setrvání v regio‑
nu. Banka je přítomna v regionu ve stále větší míře
a financuje zde významné projekty, včetně projek‑
tů v Libanonu, Turecku a Jordánsku.
Libanonská nezisková mikrofinanční instituce
Al Majmoua, která má podporu EIB, v průběhu

posledních dvou let odborně vyškolila 8000 syr‑
ských žen a mladých lidí a poskytla půjčky 200
syrským ženám. Bude to hrát klíčovou úlohu, až
přijde čas na obnovu zničené země. „Až se naši kli‑
enti vrátí do Sýrie, budou moci na základě našich
úvěrových referencí prokázat, že jsou důvěryhod‑
ní,” říká Youssef Fawaz, generální ředitel instituce
Al Majmoua. „To pomůže jim a Sýrii vrátit se zpět
k normálu.“
V posledních letech financuje EIB projekty obnovi‑
telné energie v Jordánsku, včetně větrného parku
Tafila, který v tomto pouštním království začal vy‑
rábět elektřinu pro 83 000 domácností v roce 2015.
Jordánsko chce do roku 2020 pokrýt 10 % svých
potřeb energie výrobou energie z obnovitelných
zdrojů. V zemi, kde náklady na energii představují
20 % HDP, to má zásadní význam.
V
 roce 2015 schválilo Jordánsko dohodu o mo‑
dernizaci národní elektrorozvodné sítě v hod‑
notě 66 mil. EUR, jejímž cílem je zlepšit přenos
energie v celé zemi.
T
 ato modernizace zajistí elektřinu pro další pro‑
jekt podporovaný bankou, podepsaný v roce
2015. Projekt Wadi al‑Arab v hodnotě 49,7 mil.
EUR dovolí odvést vodu do oblasti v severním
Jordánsku, která již trpí suchem a z důvodu pří‑
livu syrských uprchlíků stále více vysychá. Po‑
trubí dlouhé 26 km bude dodávat 30 milionů
krychlových metrů sladké vody ročně. Přispěje
tím ke stabilitě v regionu, protože sníží napětí,
které zde vládne kvůli nedostatku vody.
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Sladký příběh o cukru
Na malém ostrově Mauricius využívá inovativní společnost cukrovou třtinu na
sto procent – a chrání životní prostředí

T

oto je příběh společnosti na zpracování cuk‑
rové třtiny na ostrově vzdáleném dva tisíce ki‑
lometrů od pobřeží jižní Afriky. Manažeři spo‑
lečnosti stáli před velkými výzvami, na které však
reagovali jednou inovací za druhou. V EIB našli part‑
nera a s jeho pomocí se v průběhu šesti let pustili do
celé řady aktivit, které jim pomohly překonat problé‑
my, jež jim hrozily. A navíc tím chránili životní pro‑
středí ve své malé vlasti v Indickém oceánu.
Před zhruba deseti lety byla v rámci mezinárodních
obchodních jednání zrušena zaručená cena cukru.
Na trzích v Africe, Karibiku a Tichomoří, kterých se
to týkalo, se ceny v období let 2006–2009 propadly
o 36 %. Nutně musela přijít změna.
Společnost Omnicane, která vznikla před 150 lety,
se pustila na cestu inovací a vybudovala ve svém
areálu v La Baraque v jižním Mauriciu celou řadu
zařízení, z nichž každé využívalo vedlejší produkt
z předchozího stupně zpracování na výrobu no‑
vého produktu. Společnost tak začala podnikat
v dalších oblastech (např. rafinace cukru, výroba
elektřiny a destilace etanolu), na které by v době
zaručených cen nikdo nepomyslil.
Pěstitelé cukrové třtiny na Mauriciu tradičně sekali
cukrovou třtinu, jednoduchým postupem vyrábě‑
li surový cukr a expedovali ho do Evropy. Tam byl
rafinován a připraven pro spotřebitele. S pomocí
úvěru 15 mil. EUR od EIB vybudovala společnost
Omnicane nejprve továrnu na zpracování surové‑
ho cukru, aby měla vyšší příjmy z konečného pro‑
duktu – bílého cukru. V La Baraque dnes společ‑
nost Omnicane vyrábí každoročně až 200 000 tun
rafinovaného cukru. Rafinerie byla velmi úspěšná.
Ale současně znamenala nový problém.
Než je cukr vhodný ke konzumaci, prochází celou
řadou průmyslových procesů. Ale co s vedlejšími
produkty, které v rámci těchto procesů vznikají,
zejména s melasou? Zpočátku musela společnost
Omnicane melasu levně prodávat a expedovat ji
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Využívají
každé příležitosti, aby
měli ze své činnosti
finanční prospěch,“ říká
Vincent Girard, úvěrový
referent EIB.

do různých částí světa, kde se přeměňovala v eta‑
nol nebo se používala jako složka krmiv pro zvířata.
V následující fázi chtěla společnost Omnicane zajis‑
tit, aby i tyto operace probíhaly přímo v místě. Zís‑
kala od EIB další úvěr ve výši 8 mil. EUR, který po‑
užila na výstavbu lihovaru vyrábějícího z melasy
bioetanol. Společnost Omnicane dnes produkuje
až 24 miliony litrů bioetanolu ročně. Bioetanol lze
využít jako přísadu do pohonných hmot pro sníže‑
ní množství benzinu potřebného k pohonu motorů
aut. Zpracovává se však i na alkohol pro potravinář‑
ský průmysl a pro použití ve zdravotnictví.
To však stále není konec. Během procesu výro‑
by bioetanolu vznikají další vedlejší produkty, což

GLOBÁLNÍ
aktér

vedlo společnost Omnicane k rozšíření podnikání
o další činnosti.
Melasa při kvašení uvolňuje oxid uhličitý. Společ‑
nost Omnicane zachycuje každý den zhruba 25 tun
oxidu uhličitého a prodává ho sousední továrně,

která oxid uhličitý používá k výrobě plynu vytváře‑
jícího bublinky v cola nápojích. Při destilaci mela‑
sy vzniká jako odpad tzv. vináza, která je bohatá na
minerály, mimo jiné na draslík. Lihovar společnosti
Omnicane přeměňuje vinázu na hnojivo, na metan
pro výrobu elektrické energie a na tepelnou energii.
Po zhroucení cen cukru si manažeři společnos‑
ti Omnicane uvědomili, že diverzifikace je rozum‑
né řešení. Vzali si od EIB úvěr ve výši 8 mil. EUR na
výstavbu čtyřhvězdičkového hotelu se 139 pokoji.
S pomocí dalších 700 000 EUR od EIB vypracovala
společnost Omnicane generální plán výstavby obyt‑
ných budov a nebytových prostor v okolí hotelu,
kde najde zaměstnání 4000 osob.
Ale tím to pro společnost Omnicane neskončilo.
Průmysloví designéři stále častěji zkoumají metody
výroby a hledají způsoby, jak předejít vzniku odpa‑
dů. Tento přístup známý pod označením oběhové
hospodářství začíná dlouho před tím, než je výro‑
bek vyřazen, opětovně použit či recyklován. Obě‑
hové hospodářství má zajistit již ve fázi plánová‑
ní a navrhování výrobku dlouhou životnost a velký

potenciál pro opětovné použití, opravy a recyklaci.
„Produkt, který je v daném okamžiku považován za
odpad, se stává cenným vstupním materiálem pro
použití v jiném procesu,“ říká Marco Francini, inženýr
v EIB. „Environmentální přínos je značný.“
V posledních deseti letech poskytla EIB na projek‑
ty oběhového hospodářství 15 mld. EUR. Podporu
získal i poslední stupeň procesu výroby společnosti
Omnicane.
V roce 2015 podepsala společnost s EIB smlouvu
o poskytnutí úvěru ve výši 8 mil. EUR na výstavbu
inovativního zařízení na spalování uhlíku. Toto za‑
řízení bude tepelně zpracovávat uhelný popel ze
tří elektráren nacházejících se v areálu společnosti
i jinde na ostrově. Výsledkem bude jednak přísada
do cementu – což povede k úsporám tun oxidu uh‑
ličitého, který by jinak vznikal při výrobě a dovozu
tohoto produktu – jednak pára pro provoz dalších
zařízení společnosti Omnicane. „Je to průmyslový
ekosystém,“ říká Rajiv Ramlugon, vedoucí pro udrži‑
telnost ve společnosti Omnicane. „Je to koncept ne‑
ustálé recyklace.“
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Kde jsou získávány finanční
prostředky
EIB je největším mnohostranným emitentem dluhopisů a věřitelem na světě. V roce
2015 získala banka na mezinárodních kapitálových trzích 62,4 mld. EUR. Vysoký
úvěrový rating EIB jí dovoluje získávat finanční prostředky ve velkých objemech a za
nízké úrokové sazby. Finanční výhodu poté předáváme našim klientům.

E

IB je globálním finančním subjektem. V roce
2015 banka vyplatila prostředky ve 12 měnách
a vydala dluhopisy v 16 měnách. Díky emisím
dluhopisů v takovém počtu měn se dostáváme k in‑
vestorům, kteří se sice na druh investic prováděných
EIB v Evropě nezaměřují, ale podporují evropské pro‑
jekty nepřímo investicemi do dluhopisů EIB.

Klíčové výsledky v roce 2015
• 89 % dluhopisů EIB vydáno v EUR, GBP
nebo USD
• významný emitent referenčních dluhopisů
v EUR a USD
• největší emitent dluhopisů v librách šterlin‑
ků, s výjimkou vlády Spojeného království
• přední účastník trhu, pokud jde o emise
dluhopisů v tureckých lirách, kanadských
dolarech, norských korunách a jihoafric‑
kých randech

Kde byly získány finanční
prostředky
Geografické rozvržení dluhopisů EIB

Evropa
Severní
a Jižní
Amerika

Asie

63 %

14 %

21 %

2%

Blízký východ
a Afrika
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Kde jsou získávány
finanční prostředky

Ekologický přínos
EIB a další účastníci trhu vydávají jasné pokyny pro posuzování dopadu
investic uskutečněných z výtěžku jejich zelených dluhopisů

K

onference OSN o změně klimatu, konaná v Pa‑
říži v prosinci roku 2015, dospěla k ambiciózní
dohodě o globálním oteplování. Avšak jeden
z poněkud ezoterických konceptů předložených na
tomto shromáždění může mít také významný dopad.
Tímto konceptem je posuzování dopadu. EIB ko‑
ordinovala skupinu 11 mezinárodních finančních
institucí, která vydala pokyny pro podávání zpráv
o dopadu zelených dluhopisů.
Částka 40 mld. USD, která byla v roce 2015 získá‑
na prostřednictvím emisí zelených dluhopisů, se
musí použít na projekty ochrany klimatu. Potíž je
v tom, že různé organizace měří dopad na klima
a podávají zprávy o tomto dopadu různými způ‑
soby. Investoři nemají žádnou jistotu, zda tuna oxi‑
du uhličitého, o které se domnívali, že se díky jejich
penězům nedostane do ovzduší, je ve skutečnosti
půl tuny nebo naopak dvojnásobek.

zajišťují transparentnost a odpovědnost a umožňu‑
jí, aby se zelené dluhopisy dostaly k širšímu okruhu
investorů.
EIB již nyní u každého projektu poskytuje informace
o výši financování prostřednictvím emisí zelených
dluhopisů a o vlivu svých projektů na klima. Jako
příklad lze uvést velký projekt solární energie u ma‑
rockého města Ouarzazate, který má zahájit výrobu
elektřiny začátkem roku 2016. Úvěry EIB na financo‑
vání jednotlivých podprojektů projektu Ouarzazate,
které se týkají solárních panelů a koncentrace sluneč‑
ní energie, činí celkem více než 200 mil. EUR. Z výtěž‑
ku zelených dluhopisů EIB byla na projekt Ouarzazate
vyčleněna částka 40 mil. EUR. Zprávy banky jasně po‑
pisují dopad této investice takto:

Díky úsilí pracovní skupiny vedené bankou byla
vypracována první série pokynů pro podávání
zpráv o dopadu jejich zelených dluhopisů. Pokyny

e
 lektřina pro 250 000 Maročanů
z abráněné emise oxidu uhličitého ve výši 193
tun ročně
v
 ytvoření nových pracovních míst v místním so‑
lárním odvětví

Projekt solární energie u marockého města
Ouarzazate
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Interakce a spolupráce
Vytvořením Evropského fondu pro strategické investice získala banka novou významnou
úlohu, která vyžaduje zvláštní řídící schopnosti z hlediska kontroly a dohledu.

EFSI

V

prosinci roku 2014 se hlavy států a před‑
sedové vlád členských států EU dohodli na
investičním plánu pro Evropu. Cílem je na‑
startovat dlouhodobé investice, které jsou přinej‑
menším od finanční krize v roce 2008 slabé. Vý‑
znamným pilířem investičního plánu je Evropský
fond pro strategické investice (EFSI). V rámci EFSI
bude EIB disponovat zárukou z rozpočtu EU ve výši
16 mld. EUR a částkou 5 mld. EUR ze svých vlast‑
ních zdrojů. Díky této podpoře banka vloží do pro‑
jektů prostředky, jež by měly během tří let zmobili‑
zovat investice v objemu 315 mld. EUR.

Evropský parlament schválil předpisy o zřízení EFSI
v polovině roku 2015. Formální správní struktura
EFSI byla dokončena v prosinci, kdy byl výkonným
ředitelem EFSI jmenován Wilhelm Molterer.
EIB již před konečným jmenováním investiční‑
ho výboru EFSI sestavila portfolio transakcí EFSI,
z nichž každá byla poslána ke schválení Evrop‑
ské komisi. O některých z těchto transakcí jste
se dočetli na stránkách této zprávy věnovaných
projektům.
Projekty, které využívají záruky EFSI, jsou předmě‑
tem standardní kontroly náležité opatrnosti EIB
a podléhají konečnému schválení správní radou
EIB. Finanční operace EFSI se budou vykazovat
v rozvaze EIB, avšak tyto rizikovější úvěrové ope‑
race budou pro EIB neutrální, protože mají oporu
v záruce EU a vlastních zdrojích banky. V současné
době zaměstnanci EIB zajišťují financování projek‑
tů se zárukou z rozpočtu EU ve spolupráci s těmito
řídícími strukturami EFSI:
řídící rada EFSI dává pokyny ohledně rizikového
profilu portfolia a strategie

Investiční výbor EFSI
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investiční výbor EFSI posuzuje a schvaluje pou‑
žití záruky z rozpočtu EU pro konkrétní operace

Interakce
a spolupráce

Struktura řízení EIB:
Akcionáři

Všech 28 členských států EU

Rada guvernérů

Správní rada

Řídící výbor

Ministři z členských států

Nominovaná
členskými státy

Výbor pro audit
Nezávislý

- Prezident
- 8 viceprezidentů

Existuje celá řada orgánů a institucí EU, které spolupracují a jsou
ve styku s bankou a tím posilují její odpovědnost:
E
 vropský parlament – přezkoumává každoročně činnost EIB
E
 vropská komise – nominuje člena správní rady EIB a vydává stanovisko ke každému projektu předlo‑
ženému správní radě
E
 vropský veřejný ochránce práv – na rozdíl od jiných mezinárodních finančních institucí jsou stížnosti
občanů, které se týkají nesprávného úředního postupu, vyřizovány nejen v rámci mechanismu EIB pro
vyřizování stížností, ale mohou být také postoupeny evropskému veřejnému ochránci práv
S
 oudní dvůr Evropské unie – rozhoduje jakékoli spory mezi EIB a členskými státy EU a může posoudit
zákonnost rozhodnutí přijatých rozhodovacími orgány banky
E
 vropský účetní dvůr – může kontrolovat úvěrové operace prováděné na základě mandátu
E
 vropský inspektor ochrany údajů – sleduje, zda EIB dodržuje pravidla a předpisy o ochraně osobních
údajů
E
 vropský úřad pro boj proti podvodům – spolupracuje s EIB s cílem zabránit podvodům
E
 vropská centrální banka – poskytuje likviditní facility na operace Eurosystému, k nimž má přístup i EIB
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EIB děkuje těmto iniciátorům projektů a osobám za poskytnutí fotografií obsažených v této zprávě:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock,© Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com, © Melih Cevdet Teksen /
Shutterstock. com, © Matyáš Řehák / Shutterstock.com, © kavalenkau / Shutterstock.com, © Polpharma, © Neoen,
© Oxford University, © Cavidi, © MicroBank Caixa, © PerMicro, © K10 Apprenticeships Limited,© ORGA bouw, ©
Smart‑Eye, © Alper Çuğun (Flickr), © HSY, © 2015 Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust, © Getinge,
© William Demant, © Copenhagen Infrastructure Partners, © Omnicane, © EU/NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE –
photographer Safi Naciri.
O povolení k reprodukci či použití těchto fotografií je třeba požádat přímo držitele autorských práv.
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
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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