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Cyklistické stezky v italské Boloni,
které financoval úvěr EIB.
Více informací na str. 27.
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Úvodní slovo PREZIDENTA

S

kupina EIB financuje a podporuje projekty,
které mají silný a stimulující dopad na podniky v Evropě a na život evropských občanů.
Tento dopad se v průběhu několika posledních let
rychle zvyšuje, a to díky našemu úsilí využívat peníze „chytřeji“ – kombinováním financování skupiny
EIB se soukromým kapitálem, finančními prostředky a granty EU a poradenstvím odborníků EIB – pro
dosažení maximálního ekonomického účinku.
Účinek našich aktivit by se měl projevit v celé Evropě, protože soudržnost, které jsme zůstali v roce
2016 věrni, je ústředním pilířem našeho poslání.
V procentním vyjádření k HDP byl největší podíl operací skupiny EIB v Estonsku, na Maltě,
v Bulharsku, na Kypru, v Chorvatsku, v Polsku a na
Slovensku.
Usilujeme o to, aby prosperita byla spravedlivě
„rozložena“ po celém kontinentu i mimo něj. Produkty EIB jsou nedílnou součástí „sady nástrojů“
EU, které dovolují přeměnit globální strategii EU
a Evropský konsensus o rozvoji ve skutečnost. Nadále podporujeme udržitelný hospodářský růst
v zemích původu nedávných migračních toků, aby
méně lidí bylo nuceno vydat se na strastiplnou a
často nebezpečnou cestu daleko od jejich domovů. Současně posilujeme ekonomickou odolnost
hostitelských společenství na Blízkém východě,
v severní Africe a v západním Balkáně.
V roce 2016 naše portfolio úvěrů, záruk a investic
zmobilizovalo investice v celkové fenomenální výši
280 mld. EUR. Operace banky EU skutečně odstraňují mezery na trhu v Evropě – díky stále většímu
využívání investičního plánu pro Evropu se podpora dostává k MSP a inovativním podnikům, které by
jinak pravděpodobně nikdy neměly k našemu financování přístup.
Ať investujeme kdekoli, hledáme inovátory. Bez
inovací nebude Evropa konkurenceschopná. Zde
hraje významnou úlohu investiční plán pro Evro-
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pu, který nám dovoluje financovat inovativní podniky, které by dříve pravděpodobně unikly naší pozornosti. Financujeme výzkum nových technologií
a naše podpora inovativních podniků má tedy potenciál změnit životy lidí. Někdy je může dokonce
zachránit.
V loňském roce jsme financovali brémský rodinný
podnik, který vyvíjí satelity, a první fond, který investuje do podniků založených vědci z francouzských vysokých škol; v obou případech s podporou investičního plánu pro Evropu. Také jsme
financovali výzkum vakcíny proti viru zika v Lyonu
a modernizaci Velkého hadronového urychlovače
v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN).
Každý z těchto inovátorů se ubírá jinou cestou, ale
všichni usilují o to, aby Evropa mohla v budoucnosti konkurovat podnikům kdekoli ve světě. Očekávám, že v roce 2017 bude na takové investice kladen ještě větší důraz. Rok 2017 musí být pro EIB
rokem inovací.
Vzhledem k této inovativní vizi Evropy jsem optimista. Banka je klíčem, který zajistí občanům EU
společnou evropskou cestu. Úvěry a záruky skupiny EIB, poradenství, které poskytujeme, a iniciativy, které podporujeme, jsou konkrétním důkazem
toho, jaký význam má EU pro podniky a každodenní život lidí v celé Evropě. Příběhy o našich projektech v této zprávě ukazují, že banka EU vytváří vazby mezi lidmi, podniky a ekonomikami. Přispíváme
k jednotnějšímu kontinentu. V současné době snad
neexistuje důležitější priorita.
Werner Hoyer

Úvodní slovo
PREZIDENTA

Naše investice a
iniciativy vytvářejí
vazby mezi
lidmi, podniky
a ekonomikami.
Přispíváme
k jednotnějšímu
kontinentu. V současné
době snad neexistuje
důležitější priorita.
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Celkové FINANCOVÁNÍ

83

Skupina EIB
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KLÍČOVÉ VÝSLEDKY 2016

Ženy loupají ovoce na výrobu tradičních
kyperských zákusků v malém podniku
v pohoří Troodos, který získal úvěr
s podporou EIB. Více informací na str. 19.

Investiční plán pro Evropu v roce 2016
Schválené financování v objemu 30,2 mld. EUR
Celkové zmobilizované investice 163,9 mld. EUR
Dosaženo 52

% cíle zmobilizovat 315 mld. EUR

2016

Zpráva o činnosti

5

Měřitelný dopad investic na růst
HDP a zaměstnanost
Propracovaný ekonomický model poskytuje jasné informace
o dopadu investic EIB – a otevírá cestu k hodnocení účinku
investičního plánu pro Evropu.

P

ro vysvětlení dopadu investic EIB na hospodářství se musíme vrátit do doby, kdy EU
procházela nejhlubší krizí. Čtyři roky po vypuknutí finanční krize v roce 2008 zůstal hrubý
domácí produkt EU pod úrovní před krizí, fixní investice klesly o 15 % a počet dlouhodobě nezaměstnaných rostl. Členské státy EU tehdy požádaly
Evropskou investiční banku, aby zvýšila objem svého financování a tím stimulovala zaměstnanost a
růst. Za tímto účelem souhlasily s navýšením jejího
základního kapitálu o 10 mld. EUR.

Tato podrobná analýza
dává přesnou představu o dopadu
činnosti banky.
Debora Revoltella, hlavní ekonomka EIB

Po tomto navýšení splnila EIB svůj cíl poskytnout
dodatečné úvěry v objemu 60 mld. EUR již v dubnu
roku 2015. Po provedení těchto investic však banka
potřebovala posoudit jejich účinnost. Znamenalo
to zohlednit složitou interakci mezi operacemi EIB
a ekonomickými aktivitami obecně.
Pro posouzení budoucího dopadu všech operací
banky, jež umožnilo navýšení základního kapitálu, použili ekonomové EIB osvědčený ekonomický
model. Zjistili, že úvěry banky budou mít pravděpodobně značný dopad na evropské hospodářství.
Do roku 2017 vznikne celkem 830 000 a do roku
2030 1,4 milionu nových pracovních míst. „Model
byl vyvinut pro pochopení dlouhodobých faktorů,
jakož i krátkodobých účinků,“ říká Debora Revoltella, ředitelka oddělení EIB Ekonomické analýzy. „Jen
tímto způsobem lze odhadnout konečný dopad na
reálnou ekonomiku.“

6

Zpráva o činnosti

2016

Ekonomové banky předložili tyto údaje o dopadu
v roce 2016. Nyní se snaží model zdokonalit, aby
bylo možné posoudit dopad Evropského fondu pro
strategické investice, pilíře investičního plánu pro
Evropu.

Testování dopadu EIB
Posouzení vlivu navýšení základního kapitálu v období let 2013 – 2015 obsahuje řadu nápadů, pokud
jde o metodiku výpočtu dopadu záruky z rozpočtu
EU a také možného rozsahu výhod, které přinesou
dodatečné investice. Je to o to důležitější nyní, kdy
předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker
oznámil svůj úmysl zdvojnásobit objem a dobu
fungování investičního plánu pro Evropu.
Ekonomové EIB navázali spolupráci se Společným
výzkumným střediskem Komise v Seville, aby společně zjistili dopad aktivit banky během časového
rámce navýšení základního kapitálu. Použili přitom ekonomický model, který byl původně vyvinut
v roce 2010 pro posouzení dopadu strukturálních
fondů EU, finančních nástrojů pro snižování hospodářských rozdílů mezi jednotlivými evropskými regiony. Tento model, nazvaný RHOMOLO, umožnil
zjistit, zda stále omezenější veřejné prostředky jsou
využívány efektivně. Je to proto dobrý nástroj odpovídající cílům EIB.
„Je to dobrý model a pokusili jsme se ho použít
obezřele,“ říká Georg Weiers, ekonom EIB, který se
zabývá měřením dopadů.
K silným stránkám modelu RHOMOLO patří:
•
posuzuje krátkodobý dopad na ekonomickou
aktivitu;
• umožňuje posoudit, jak investice stimulují produktivitu a v konečném důsledku dlouhodobý růst.
Financuje-li EIB například silnici, dochází během
stavebních prací ke zvýšení ekonomické aktivity.

FILOZOFIE EIB
OPERACE EIB
(leden 2013 – březen 2015)

Investice podpořené
operacemi EIB

342 mld. EUR

Také po jejím dokončení pokračuje účinek financování EIB, protože silnice snižuje jízdní dobu a dopravní náklady. To stimuluje produktivitu, růst a vytváření pracovních míst. Pro spolehlivé posouzení
dopadu úvěru EIB je třeba změřit oba tyto faktory.

DLOUHODOBÉ ÚČINKY
(do roku 2030)

Zvýšení HDP o 1,1 %

1 400 000

nových pracovních míst

Dopad EIB: fakta
Tento model dovolil ekonomům EIB vypočítat krátkodobý a dlouhodobý dopad aktivit EIB během časového rámce navýšení základního kapitálu (leden
2013 až březen 2015).
Během tohoto období vedly běžné aktivity EIB a
aktivity související s navýšením základního kapitálu k podpisu 1024 smluv o financování týkajících se
812 operací v celé EU v celkovém objemu 142 mld.
EUR. EIB tím zmobilizovala investice v celkové výši
372 mld. EUR.
Model předpokládá do roku 2017 tyto krátkodobé
účinky:
• zvýšení HDP o 0,8 %
• 830 000 nových pracovních míst

Model předpokládá do roku 2030 tyto dlouhodobé
účinky:
• zvýšení HDP o 1,1 %
• 1,4 milionu nových pracovních míst

KRÁTKODOBÉ ÚČINKY
(do roku 2017)

Zvýšení HDP o 0,8 %

830 000

nových pracovních míst
Dopad EIB a úloha investičního
plánu
Je důležité, aby EIB posuzovala dopad svých operací. Jen tak může zajistit, aby její finanční prostředky
byly využívány efektivně ku prospěchu občanů EU.
EIB jako banka EU není samozřejmě jedinou institucí, která analyzuje dopad svých investic. Tři další
významné organizace již zveřejnily zprávy o hodnocení dopadu úvěrů se zárukou z rozpočtu EU
v rámci investičního plánu.
• Podle odhadů Evropské komise operace EIB podporované investičním plánem pro Evropu dovolí
zvýšit HDP EU až o 410 mld. EUR a zajistí vznik 1,3
milionu nových pracovních míst
• Oxford Analytica, firma provádějící ekonomické
analýzy, předpokládá dopad na HDP ve výši 1,4 %
•
Mezinárodní organizace práce předpokládá vytvoření 1,8 milionu pracovních míst díky investičnímu plánu
Ekonomové EIB se nyní usilovně snaží přizpůsobit
model potřebám operací banky v rámci investičního plánu pro Evropu a dále tento model rozvíjejí.
Napříště má poskytovat také údaje o celkové úvěrové činnosti EIB. „Je to složitý a propracovaný model. Umožňuje nejen posouzení přímých, ale také
celkových účinků na hospodářství, “ říká Debora
Revoltella. „Ale výsledky této podrobné analýzy dávají přesnou představu o dopadu činnosti banky.“
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Ultra tenká solární fólie na
výrobní lince společnosti Heliatek.
Jeden čtvereční metr fólie váží
500 g a její tloušťka je menší než
jeden milimetr.

Nová řešení
pro nové výzvy
Kvazikapitálové investice jsou pro EIB
důležitým nástrojem při provádění
investičního plánu pro Evropu

Začínáme se zabývat malými,
vysoce rizikovými a neuvěřitelně
inovativními projekty.
Adrian Kamenitzer, ředitel oddělení banky Vlastní
kapitál, nové produkty a speciální transakce
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EIB V AKCI

P

rvní problém: podniky chtějí snížit svoji uhlíkovou stopu, a proto by rády samy vyráběly energii
z obnovitelných zdrojů. Avšak najít prostor v obchodních čtvrtích velkých měst je velmi obtížné: nelze vybudovat větrný park u nádraží Liverpool Street
v Londýně nebo solární park v pařížské čtvrti La Défense.

mi a neuvěřitelně inovativními projekty,“ říká Adrian
Kamenitzer, ředitel oddělení banky Vlastní kapitál,
nové produkty a speciální transakce. „To znamená, že
EIB se musí těmto novým typům operací přizpůsobit,
aby mohly být uskutečněny s plným využitím jejich
potenciálu.“

Řešení: společnost Heliatek, vzniklá odštěpením od
drážďanské Technické univerzity, vyvinula fólii, jež
pokrývá vertikální fasády budov a přeměnou světla
v energii vyrábí elektřinu.

Záruka z rozpočtu EU, kterou v rámci investičního plánu
pro Evropu spravuje EIB, má podporovat financování investic inovativních podniků v době, kdy obchodní banky velmi často považují takové investice za příliš rizikové, protože jde o novátorské projekty. Pro Evropu je však
důležité, aby nové nápady dostaly šanci se rozvíjet. Přestože se jedná o novou oblast činnosti EIB, je to součást
jejího historického poslání zaplňovat mezery na trhu.

Druhý problém: financování této technologie. Řešení:
kvazikapitálová investice EIB ve výši 20 mil. EUR.
Není to ale tak jednoduché, jak se na první pohled
může zdát. Finanční experti EIB uvažovali celé roky,
jakou formou by měl být kapitál novým inovativním
podnikům poskytnut, aby se tyto mohly soustředit
více na rozvoj podnikání než na splácení svých dluhů.
Kvazikapitál patří do „sady nástrojů“ EIB již několik let,
avšak jen v malém rozsahu. S příchodem investičního plánu pro Evropu se stal významnou složkou plánu banky rozšířit financování rizikovějších investic na
podniky, jež dosud nebyly pro financování EIB způsobilé. „Začínáme se zabývat malými, vysoce rizikový-

Banka používá pro rizikovější operace termín „speciální aktivity“. Banka má v úmyslu speciální aktivity v roce
2017 rozšířit, a proto racionalizuje postupy, jimiž se řídí
poskytování kvazikapitálu a další nové struktury. Divize
banky Růstový kapitál a financování inovací již obdržela 1000 žádostí o financování od inovativních podniků
a plánuje, že do poloviny roku 2018 na takové transakce poskytne 1 mld. EUR.
„Je to velmi vzrušující doba,“ říká vedoucí divize Christo Stojkov. „Pracujeme s novými klienty, kteří by dříve
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úvěr od EIB nedostali. Pracujeme s inovativními podniky. Vděčíme za to hlavně nástroji kvazikapitálu.“
Kvazikapitál EIB je produkt, který je na trhu ojedinělý.
Jeho cílem je zaplnit mezeru na trhu, která se týká přibližně 2500 středně velkých evropských podniků, jejichž potřeby financování se pohybují mezi 10 mil. EUR
a 17 mil. EUR. Produkt funguje takto:
EIB poskytuje dlouhodobý úvěr inovativnímu podniku. Pravidelné splácení úvěru by odčerpalo zdroje, které podnik potřebuje na investice do výzkumu a vývoje. Kapitálová investice je alternativou, která by vedla
k rozmělnění výnosů těch, kteří v počátečních letech
rozvoje nesli riziko financování. Prostřednictvím kvazikapitálu tak podnik dostává rizikový kapitál bez efektu
rozmělnění a výnosy závisí na výsledcích podniku, jako
je tomu v případě kapitálové investice.
Vyvinutí tohoto produktu si vyžádalo hodně času.
Stojkov a jeho kolegové v EIB museli vypracovat novou dokumentaci a smlouvy a nově rozvrhnout úkoly mezi jednotlivá ředitelství banky. Vedení banky
schválilo pro operace uskutečňované v rámci investičního plánu pro Evropu zcela novou kapitálovou
strategii. Některé z prvních kvazikapitálových investic ukazují profil společností, které toto financování
potřebují:
• Archos Francouzský výrobce elektroniky získal na
rozvoj sítě „internetu věcí“ 12 mil. EUR.
• Canatu Na vývoj pružných obrazovek dostala tato finská společnost 12 mil. EUR.
• Ultimaker Nizozemský výrobce 3D tiskáren dostal na
VaV 15 mil. EUR.
Až dosud se většina kvazikapitálových investic uskutečňovala v rámci programů EIB, např. v rámci nástroje InnovFin – financování růstu společností se střední
tržní kapitalizací. Kvazikapitál bude hrát v operacích
uskutečňovaných v rámci investičního plánu pro Evropu stále významnější úlohu. Díky záruce z rozpočtu EU
bude banka na ně moci vyčleňovat vyšší částky.
K první kvazikapitálové investici v rámci investičního plánu došlo v roce 2016 v regionu Evropy, kde je
EIB již velmi aktivní, v Řecku. Nejednalo se o připojení
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chladničky k internetu ani o navržení displeje, který by
mohl být vetkán do rukávu a přizpůsoben paži. Jednalo se o párky.
Společnost Creta Farms, jeden z největších výrobců
uzenářského zboží v Řecku, vydává na vývoj inovativních metod výroby zdravějších masných výrobků pětkrát více než její konkurenti a v uplynulých pěti letech
přihlásila 20 patentů. Soustřeďuje se na složité chráněné technologie, jež umožňují odstranit z masných výrobků nasycené živočišné tuky a nahradit je extra panenským olivovým olejem, tj. nenasycenými tuky. Díky
této metodě, která snižuje „špatný“ cholesterol, se
masné výrobky stávají zdravějšími a současně si uchovávají dobrou chuť.
„Když ty výrobky jíte, pochutnáte si s menšími výčitkami svědomí,“ říká Konstantinos Frouzis, generální ředitel krétské společnosti se sídlem v Rethymnu. „Člověk
si pochutná a udrží si dobré zdraví.“
Kvazikapitál poskytnutý společnosti Creta Farms ve
výši 15 mil. EUR urychlí její další expanzi na mezinárodní trhy a podpoří její aktivity VaV, což dovolí zavést její
technologii „vstřikování olivového oleje“ na světový trh
drobných pochutin.
„Investoři v současné době často o Řecku pochybují,“
říká Frouzis, „ale tento příklad dokazuje, že řecké společnosti mohou mít velmi pevné základy.“
Společnost Creta Farms byla jedna z 23 společností,
které v roce 2016 dostaly od EIB kvazikapitál. Stojkov
očekává, že v roce 2017 bude takových transakcí 40.
Díky záruce z rozpočtu EU v rámci investičního plánu
bude jeho tým moci zvýšit objem operací na 50 mil.
EUR – a tím podpořit VaV také větších společností.
Cílem investičního plánu je zajistit, aby prostředky EIB
a záruka z rozpočtu EU podpořily projekty, které by jinak nebylo možné financovat. Poměrně vysoké riziko
spojené s inovativními společnostmi a výnosy plynoucí
z těchto nových operací, podobně jako v případě kapitálové investice, jasně splňují kritérium „doplňkovosti“.
Stojkov připouští, že některé z kvazikapitálových investic se nejspíš nevyplatí. „Kdybychom předem znali vítěze, vsadil by na ně každý,“ říká. „Ze strategického hlediska se jedná o velké investice. Podstoupit riziko stojí
za to.“

EIB V AKCI

Pracovníci závodu společnosti
Creta Farms v Rethymnu na Krétě balí
maso s obsahem olivového oleje.
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Tiskárna společnosti
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společnosti v Heidelbergu
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659 mil. EUR úvěry pro softwarové společnosti, proti 102 mil. EUR v roce 2015
11 milionů nových a zdokonalených velmi vysokorychlostních digitálních přípojek
890 000 studentů v modernizovaných budovách
Z toho 770 000 v EU
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Müsli a budoucnost
digitálního tisku
Společnost Heidelberger Druckmaschinen zaujímá první místo
v Evropě v zavádění rychlejšího a efektivnějšího digitálního tisku –
a v hledání inovativních způsobů, jak zautomatizovat továrny.

O

bchod „mymuesli“ se nachází v idylické Hauptstrasse v Heidelbergu, na okraji historického
centra města, hned naproti nejstarší německé
univerzitě, která je již na druhém břehu řeky Neckar.
Přesto právě zde se začala psát budoucnost digitálního tisku a průmyslových inovací.

„Právě toto je průmysl 4.0,“ říká Jason Oliver, vedoucí pro digitální tisk ve společnosti Heidelberger
Druckmaschinen. „Společnost Heidelberger Druckmaschinen nyní prochází radikálními změnami, aby
směřovala tam, kde je budoucnost. Vsadila na svoji
digitální budoucnost.“

V zadní části vzdušné a světlé dílny stojí za růžovými
a žlutými nádobami s organickým ovsem a bobulemi černý skleněný stroj. Je vyšší než člověk a široký
jako nápojový automat. Chcete-li dát někomu dárek, vyberete si krabičku müsli a prodavač z obchodu mymuesli v růžové košili ji vloží do černého stroje.
Poté na dotykové obrazovce napíšete osobní sdělení
a nahrajete např. fotografii svých dětí. Stroj otáčí krabičku pod fialovým světlem, které je ve skutečnosti
inovativní technologií inkoustového tisku. O několik
sekund později vám prodavač z mymuesli předává
plechovku müsli s vytištěným poselstvím a fotografií, přesně podle vašich požadavků.

Vsadila chytře. Po letech zhoršující se situace na trhu
tiskařských strojů, jakož i hospodářského útlumu,
který následoval po vypuknutí finanční krize v roce
2008, si společnost Heidelberger Druckmaschinen
razí novou cestu. Společnost je světovou jedničkou
v tradičním ofsetovém tisku, kdy se tiskařská barva
přenáší na obal pomocí desky nebo válce. Nyní se
však snaží posílit svoji přítomnost na rostoucím digitálním trhu. Digitální tisk nepotřebuje pro nanesení
tiskařské barvy pevnou desku. Proto se s obrázkem
snáze manipuluje a snáze se provádějí úpravy na obrazovce počítače.

Poselství by mohlo znít takto: O konkurenceschopnosti Evropy na trhu digitálního tisku rozhoduje
společnost Heidelberger Druckmaschinen AG, která
vyrobila elegantní černý stroj nacházející se v zadní
části obchodu mymuesli. Tento výrobce tiskařských
strojů také posunuje hranice digitalizace průmyslu.
Je to rozhodující faktor hospodářské budoucnosti
Evropy v době, kdy svět vstupuje do tzv. čtvrté průmyslové revoluce a kdy provozní rozhodnutí budou
ve stále větší míře činit stroje, a ne lidé.

Ve velkém měřítku je však digitální tisk dražší a pomalejší než ofsetový tisk. Společnost Heidelberger
Druckmaschinen chce obstát před konkurencí, a proto se snaží vyvinout metodu digitálního tisku, která
by byla levnější a rychlejší.
Přechod od ofsetového k digitálnímu tisku je důvodem, proč společnost požádala EIB o úvěr na financování svého výzkumu a vývoje. V březnu roku 2016
podepsala banka EU smlouvu o poskytnutí úvěru ve
výši 100 mil. EUR s podporou investičního plánu pro

2016

Zpráva o činnosti

13

Právě toto je průmysl 4.0.
Jason Oliver, vedoucí pro
digitální tisk ve společnosti
Heidelberger Druckmaschinen

Evropu. „Společnost se musí přizpůsobit měnícím se
potřebám svých klientů a tím si zajistit svoji stabilitu,“ říká Franz Derler, úvěrový pracovník EIB, který
byl zapojen do projektu. „Proto jsou investice do VaV
tak důležité.“
Záruka z rozpočtu EU v rámci investičního plánu pro
Evropu má urychlovat technologické inovace v evropských podnicích. Tomuto účelu slouží i úvěr poskytnutý společnosti Heidelberger Druckmaschinen. Studie ekonomů EIB, zveřejněná v únoru roku
2016, ukázala, že Evropa musí vydat navíc 130 mld.
EUR ročně, aby splnila cíl EU investovat do výzkumu
a vývoje 3 % HDP. Tím by se kontinent přiblížil podílu
investic do VaV v jiných předních ekonomikách. Evropa bude musit vynaložit dalších 90 mld. EUR, aby
udržela krok s pokročilými výrobními technologiemi.
Společnost Heidelberger Druckmaschinen neopouští tradiční ofsetový tisk, který je její silnou stránkou.
Ten koneckonců stále představuje větší část jejího
ročního obratu z tiskařské činnosti ve výši 400 mld.
EUR. Společnost Heidelberger Druckmaschinen není
ve svém úsilí osamocena. Vyvíjí výrobky v partnerství s japonskými společnostmi Ricoh a Fujifilm, protože Japonsko zaujímá vedoucí pozici v technologiích digitálního tisku.
Ale společnost nevyrábí jen tiskařské stroje. Je-li třeba, je také softwarovou firmou, protože její inženýři
vyvíjejí programy pro provoz strojů. „Chceme, aby se
zákazník rozhodl sám, zda je pro něho hospodárnější použít ofsetový či digitální tisk,“ říká Jason Oliver.
„Nakonec bychom rádi vytvořili systém, který sám
rozhodne, která možnost je lepší.“

Manfred Seifert,
produktový specialista
v závodě v Heidelbergu,
drží míč ozdobený
tiskárnou vyrobenou
společností Heidelberger
Druckmaschinen.
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V budoucnosti budeme moci díky programům vyvinutým softwarovými inženýry ve společnosti Heidelberger Druckmaschinen vyrobit mnohem
více produktů, které budou odpovídat individuálním požadavkům klientů, jako je tomu v případě
krabičky müsli, kterou lze koupit ve starém městě
v Heidelbergu.

INOVACE
pro konkurenceschopnost

Teplo a světlo s menšími
emisemi CO2
Plánovaná elektrárna v Kielu bude zajišťovat teplo, i když
nebudete doma svítit – a sníží emise oxidu uhličitého o 70 %

K

dyž jedete v zimě autem, teplo vydávané motorem vyhřívá vnitřní prostor vozidla. Když
vypnete motor, je vám brzy zima. Pokud
chcete mít teplo, musíte nechat motor běžet, třebaže parkujete na okraji silnice.
Nyní si vaše auto představte jako velkou elektrárnu.
Plynové generátory vyrábějí elektřinu, jakož i teplo. Ve většině elektráren toto teplo uniká ven komínem. Kogenerační zařízení využívají přebytek tepla k vytápění, stejně jako je tomu v autě. Ohřívají
vodu, která je poté odváděna do radiátorů spotřebitelů v jejich domovech a kancelářích.
Co se ale stane, když poptávka po elektřině je malá
a současně je vysoká poptávka po teple, například
za zimních nocí, kdy se v domech nesvítí a lidé mají
zapnuté topení? Musejí-li kogenerační zařízení vyrábět elektřinu jen proto, aby produkovala teplo, jde o
zbytečné plýtvání. Ledaže by společnost poskytující
energetické služby našla inovativní způsob, kdy by

teplo a elektřina byly dodávány spotřebiteli jen tehdy, kdy je to třeba. Přesně takovou filozofii má společnost Stadtwerke Kiel, které plánuje uvést do provozu nové kogenerační zařízení v roce 2018.
I když budou generátory elektrárny v Kielu vypnuty, přebytečné teplo se bude ukládat do 60 m vysoké vodní nádrže, odkud bude horká voda odváděna a použita k vytápění města. Vyrobená
elektřina bude dodávána do 250 000 domácností
a teplo 70 500 odběratelům. Kromě toho budou
emise oxidu uhličitého z nového zařízení o 70 %
nižší než z uhelné elektrárny, kterou nahrazuje.
„Je to špičková technologie, skutečně průkopnická,“ říká Branko Cepuran, úvěrový pracovník, který se zabýval touto transakcí. Úvěrová smlouva o
poskytnutí úvěru 105 mil. EUR byla se společností Stadtwerke Kiel podepsána v září se zárukou
z rozpočtu EU v rámci investičního plánu pro Evropu. „Je velmi důležité, aby banka podporovala
tento typ inovací v evropském průmyslu.“

Mikroby zachraňují děti
Poté, co se virus zika šířil jako lavina po americkém kontinentu, je vyvinutí
vakcíny proti tomuto viru jednou z hlavních priorit zdravotnictví. Zejména proto,
že představuje riziko pro děti žen nakažených během těhotenství. Je třeba
zajistit, aby vakcína – která zpravidla může obsahovat látku podobnou původci
nemoci – nepoškodila plod. Cílem společnosti Valneva se sídlem v Lyonu je
vyvinout „purifikovanou inaktivovanou vakcínu“. Inaktivované vakcíny obsahují
původce nákazy, např. virus nebo bakterii, který je usmrcen chemikáliemi,
teplem nebo zářením. Přesto stimulují imunitní systém k tomu, aby chránil
tělo před skutečnou nemocí. To znamená, že i když původce nákazy ve
vakcíně pronikne do placenty, nemůže nakazit plod, protože je „inaktivován“. Vakcína proti viru zika, kterou
společnost vyvinula, zatím „prokázala vynikající čistotu“, říká náměstek generálního ředitele Franck Grimaud.
V červnu roku 2016 poskytla EIB na dokončení vývoje vakcíny společnosti Valneva úvěr ve výši 25 mil. EUR,
který podporuje i výzkum a vývoj vakcíny proti lymské borelióze.
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Rauno Koivusaari
na vodě

Potápěč,
který viděl potenciál
Velké peníze pro slibnou budoucnost
Banka poskytla 3,7 mld. EUR na 46 vzdělávacích
projektů ve 28 zemích. Jedná se zejména o tyto
projekty:

•Ú
 věr ve výši 100 mil. EUR pro University College
Cork, která použije 27 mil. EUR na první fázi výstavby
vědeckého a inovačního parku v Corku. Částka 37 mil.
EUR podpoří infrastrukturu v rámci zdravotnických a
inovačních projektů. Investice ve výši 200 mil. EUR do 71
irských škol, které navštěvuje 44 000 studentů, je dosud
největším úvěrem, který EIB poskytla irským školám.

• Z úvěru ve výši 100 mil. GBP pro Newcastle University
je vyčleněna částka 58 mil. GBP na výstavbu fakulty
urbanismu a 40 mil. GBP na zřízení národního centra
pro vědy o stárnutí a inovace. EIB také podpoří výstavbu
sedmi nových středních škol v Yorkshire, do kterých
bude chodit více než 8 500 dětí.

• V edle částky 940 mil. EUR, kterou EIB vyčlenila
v roce 2015, poskytne banka dalších 530 mil. EUR na
investici italské vlády, z níž bude mít prospěch více
než 500 000 žáků. Tyto prostředky budou financovat
modernizaci infrastruktury, energetickou účinnost
a bezpečnost (včetně antiseismických opatření). Na
jedné z nejvýznamnějších italských univerzit, na
římské univerzitě Sapienza, budou mezi projekty
financovanými bankou nové knihovny, renovace
administrativní budovy a kampus pro fakultu
architektury.
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U portugalského břehu
přeměňuje finský začínající
podnik AW Energy energii
vln na elektřinu.

B

yl to okamžik, kdy měl profesionální potápěč Rauno Koivusaari pocit, že na něco
přišel. V roce 1993 byl tento Fin na potápěčské expedici u poloostrova Porkkala ve
Finském zálivu. Právě tehdy si uvědomil, že by
bylo možné spoutat sílu vln a využít ji k výrobě energie. Měnič energie WaveRoller, který
zkonstruovala jeho společnost AW-Energy, má
již za sebou dva roky úspěšných zkoušek v portugalském městě Peniche. „Dostat se tam, kde
jsme nyní, trvalo dlouho,“ říká. „Ale jsem rád,
že jsem rozvinul myšlenku, která mě původně
napadla.“
WaveRoller je nainstalován v blízkosti břehu
v hloubce 12 až 14 metrů. Tam jsou vlny optimální a měnič je současně chráněn před silnými bouřemi. Společnost AW-Energy odhaduje,
že jeden měnič WaveRoller o výkonu 350 kW
by mohl pokrýt spotřebu elektřiny 440 domácností v Peniche. Rozbíhají se projekty v pobřežních zónách s dobrým vlnovým potenciálem v Portugalsku, ve Francii, v Irsku a v Chile a

INOVACE
INNOVATION
pro konkurenceschopnost
for competitiveness

společnost AW-Energy si stanovila za cíl během příštích čtyř let prodat více než 50 měničů. V červenci poskytla EIB úvěr ve výši 10 mil. EUR na konstrukci první komerční verze měniče a na rychlejší zavedení této
nové technologie.

Dosud nevyužitý zdroj čisté
energie
Měnič WaveRoller je konstruován kolem ocelové desky o rozměrech 18x10 metrů, která je zavěšena do základny na mořském dně. Jak se vzdouvají vlny, deska
se pohybuje sem a tam a napájí hydraulický odběrový systém. Odběrový systém pohání elektrický generátor. Elektřina se dostává do elektrické sítě na pobřeží podmořským kabelem.
Potenciál energie vln je znám již dlouho, ale rozvoji
tohoto odvětví bránilo rozbouřené moře. Technologie jsou drahé a zranitelné a získat na ně prostředky
bylo obtížné. „Dokud nám nepomohla EIB, neměli
jsme žádné bankovní financování,“ říká Mikael Martikainen, vedoucí pro komunikaci ve společnosti

AW. „Lze říci, že využití větrné a solární energie má
10 až 20letý náskok před využitím energie vln.“
Odborníci se domnívají, že vlny jsou největším nevyužitým zdrojem čisté obnovitelné energie na světě a
že jejich potenciál je větší než kapacita všech evropských elektráren na fosilní paliva dohromady. „Energie vln by mohla uspokojit nejméně desetinu světových potřeb energie,“ říká Martikainen. Vlny jsou
předvídatelné, a proto by byly cenným doplňkem jiných obnovitelných zdrojů energie.
Údržba je poměrně snadná. Měniče WaveRoller jsou
vybaveny velkými zátěžovými nádržemi, které jsou naplněny vzduchem a lze je tudíž přemístit vodou na místo instalace. Nádrže se poté naplní vodou, aby se ponořily. Měnič energie vln zůstává při řádném provozu
zcela pod hladinou, ale dostat ho zpět na hladinu je
snadné. Je-li třeba provést údržbu, stačí vyprázdnit zátěžové nádrže a měnič vyplave na hladinu. Oprava proto nevyžaduje žádnou složitou, nákladnou a potenciálně nebezpečnou potápěčkou akci. A z toho může mít
potápěč, který vynalezl WaveRoller, skutečně radost.

Světla! Kamera! Investiční plán!
Švédská mediální skupina, která stojí za seriály „Beck“ a „Wallander“, se snaží o větší digitální
přítomnost.
Představte si běžce na lyžích v penzi, který zápasí v ringu s olympijským vítězem, hraje tenis s bývalým
grandslamovým vítězem nebo lední hokej se šampionem Stanley Cupu. A co byste řekli na komedii,
ve které je horlivý farář přidělen na faru jednoho malého, ospalého města? Byl by to skvělý televizní
program? Podle mediální skupiny Bonnier ano. V roce 2016 patřily některé z takových programů na
televizních kanálech Bonnier ve Švédsku mezi nejsledovanější. Navzdory úspěchu mezinárodních
mediálních společností jako Amazon a Netflix je stále velká poptávka po místním obsahu – za
předpokladu, že je snadno dostupný na digitálních zařízeních. „Stále více lidí mluví anglicky a ve
Skandinávii není proto problém dívat se na mezinárodně produkovaný obsah v původním znění,“
říká Anders Bohlin, zastupující ekonomický poradce v divizi EIB Digitální hospodářství. „Televizním
divákům nestačí jen hollywoodské hvězdy, chtějí vidět také místní talenty. Chtějí vidět programy
z místního prostředí.“ Z toho důvodu si skupina Bonnier sjednala s EIB úvěr ve výši 100 mil. EUR
(s podporou záruky z rozpočtu EU v rámci investičního plánu pro Evropu) na vývoj vyspělých
digitálních platforem a na vytvoření skandinávského obsahu. „Naše odvětví je založeno na
publicistice, know-how a skutečně dobrých příbězích,“ říká Carl-Johan Bonnier, předseda
představenstva společnosti. „Na tom se nic nezmění. Mění se jen způsob, jak se dostáváme ke
spotřebitelům. Na vzestupu jsou mobilní platformy.“

2016

Zpráva o činnosti

17

Georgia a Niki Kafkaliovy
ve svém podniku na
zpracování masa ve
vesnici Agros

Větší pozornost věnovaná
MALÝM a STŘEDNÍM PODNIKŮM

33
pro malé
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a střední podniky

Podpora Evropského investičního fondu 9,45 mld. EUR
Podporu získalo 300

000 MSP a podniků se střední tržní kapitalizací
V MSP a v podnicích se střední tržní kapitalizací zachováno 4,4 milionu pracovních míst
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Větší pozornost věnovaná
MALÝM a STŘEDNÍM PODNIKŮM

Malá vesnice a
velká banka
Kyperský Agros dostává velmi
potřebnou finanční podporu
pro rodinné podniky zasažené
bankovní krizí.

N

ejvyšší horské vrcholy na Kypru se nacházejí v pohoří Troodos. Pod nimi se rozprostírá
malebná vesnička Agros, která je obklopena
terasovitými vinicemi a růžovými květy. Avšak hory
neochránily jejích 1000 obyvatel před finanční krizí, která postihla tento středomořský ostrov.
V období let 2011 – 2013 dolehla krize mimořádně
silně na malé podniky. Od té doby úvěrové aktivity Evropské investiční banky na Kypru podstatně
vzrostly. Mezi příjemci finančních prostředků jsou
také majitelé malých podniků v Agrosu. „Bez těchto
úvěrů bychom měli skutečně velké problémy,“ říká
Georgia Kafkalia, která ve vesnici řídí podnik na výrobu uzeného masa spolu se svými rodiči a sestrou.
EIB poskytuje úvěry na Kypru zpravidla prostřednictvím místních bank a úvěrových společností, jež
mají úzké kontakty s majiteli malých podniků, jako
je rodinný podnik Kafkaliů. Vzhledem k poskytnutí těchto úvěrů malým podnikům se podpora

Finanční krize pro nás byla těžkým obdobím.
Ale když máte práci, život je hned jednodušší.
Niki Agathocleous, majitelka Niki’s Sweets, Agros
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Niki Agathocleous připravuje
tradiční kyperské zákusky ve
své provozovně v Agrosu.

EIB Kypru mohla zvýšit na 15 % jeho HDP. „Vysoké
úrokové sazby místních bank znamenaly pro malé
podniky velký problém,“ říká Nicos Yiambides, úvěrový pracovník EIB pro operace na Kypru. „Můžeme
nabídnout podnikům finanční prostředky s nižšími
úrokovými sazbami a s delšími lhůtami splatnosti a
to má velmi pozitivní efekt.”

Lepší podmínky pro kyperské
MSP
Malé podniky mají klíčový význam pro ekonomické zdraví každé země. V malé vesnici jako Agros je
jejich úspěch ještě důležitější. Chtějí-li však rozšířit
výrobu nebo zmodernizovat své zařízení, narážejí
na problém, jak získat finanční prostředky. Kafkaliovi potřebovali 80 000 EUR na nákup nových strojů do udírny párků, jakož i nový software a hardware pro účetnictví a fakturaci. Přestože podnik
existuje déle než 40 let, „musíme dále investovat,
abychom se udrželi,“ říká Georgia Kafkalia.
Dokonce i podniky, které za finanční krize prosperovaly, si později nemohly dovolit platit vysoký úrok. Costas Tsiakkas založil se svojí manželkou před 28 lety vinařský podnik, který v současné
době zaměstnává 11 osob. V roce, který následoval
po vypuknutí finanční krize, se jeho obrat zvýšil.
Když však potřeboval investovat do renovace několika teras své vinice a do zavlažovacích systémů,
místní banky požadovaly 9procetní úrok.
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Tsiakkas se obrátil na družstevní banku Troodos Cooperative Society, která mu poskytla úvěr
100 000 EUR. Prostředky na něj poskytla Cooperative Central Bank v Nikosii s podporou EIB. Úrok činil
2,6 %. „Tehdy jsem s překvapením zjistil, že existují
také výhodné úvěry,“ říká Tsiakkas. „Naším problémem byl vždycky vysoký úrok.“
Dnes jeho vinařský podnik produkuje 160 000 lahví
ročně. Úspěch podniku je důležitý pro místní hospodářství, protože Tsiakkas kupuje většinu hroznů od vinařů v okolí. Je důležitý také pro budoucnost jeho rodiny. Dva z jeho synů se v současné
době připravují na práci ve vinařství a zemědělství
a Tsiakkas očekává, že do rodinného podniku se zapojí i jeho další dvě děti.
Cooperative Central Bank hraje úlohu zprostředkovatele mezi EIB a kyperskými družstevními bankami, které poskytují konečným příjemcům úvěry ve
výši 10 000 EUR až 100 000 EUR. Všech 18 místních
družstevních bank poskytlo MSP na Kypru úvěry, jež
financovala EIB. „Dopad těchto úvěrů je značný,“ říká
dr. Kostantinos Vrachimis, vedoucí pro rozvoj retailových produktů v Cooperative Central Bank. „Agros je
velmi odlehlý. Rodinné podniky zaměstnávají místní
obyvatele a závisí na nich mnoho dalších podniků,
protože je zásobují například masem nebo ovocem.“
Kostantinos Vrachimis vyrostl v zemědělské vesnici a k malým podnikům v Agrosu a jiných malých

vesnicích ho váže citové pouto. „Tato místa pro
mne hodně znamenají a chci, aby tam život zůstal
takový, jaký je dnes.“

Ostrovní tradice
Malé podniky často přispívají k zachování kyperských tradic. Cukrářka Niki Agathocleous udržuje
v Agrosu tradici takzvaných „zákusků na lžičku“,
které se připravují z třešní, melounu, kdoulí, vlašských ořechů nebo růží a podávají se k silné kávě.
Ve své výrobně používá tradiční metody vaření
ovoce – 200 tun ročně – a vyrábí z něho sirup s příchutí vanilky, skořice nebo hřebíčku. Zaměstnává
25 osob, většinou ženy. Výrobky prodává hlavně na
Kypru a její roční obrat činí 1 mil. EUR.
Od družstevní banky Troodos Cooperative Society
dostala úvěr 20 000 EUR na nákup nového zařízení a na renovaci několika budov. „Je velmi důležité
investovat a jít dopředu,“ říká Niki Agathocleous,
která podniká se svým manželem a dvěma syny.
„Finanční krize pro nás byla těžkým obdobím. Ale
když máte práci, život je hned jednodušší.“

Costas Tsiakkas ve sklepě svého vinařského podniku
v kopcích v blízkosti Agrosu
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Z pařížských
vysokých škol
na trh
Francouzský fond
financuje léčbu rakoviny
a digitální technologie
v podnicích vzešlých
z akademického
prostředí a dostává
výsledky jejich výzkumu
ven „z laboratoří“.

A

ngelita Rebollo je Španělka se smyslem pro humor. Pod podpisem v jejích e-mailech je text:
„Když od života dostaneš citron, vyndej tequilu
a sůl.“ A je také vědeckou pracovnicí s bystrým mozkem, který používá k zabíjení – samozřejmě že rakovinových buněk.
Ve své laboratoři na Université Pierre et Marie Curie
v historické nemocnici Pitié-Salpêtrière blízko břehu
Seiny v centru Paříže vyvinula Angelita Rebollo metodu blokování určitých funkcí proteinů, které přeměňují zdravou buňku v rakovinovou. Léčba by mohla
pomoci lidem s celou řadou nemocí, ačkoli první výsledky ukazují, že se bude nejprve používat při rakovině vaječníků a těžkých forem rakoviny prsu. Na rozdíl
od chemoterapie, se kterou je spojena řada vedlejších

Angelita Rebollo ve své
pařížské laboratoři

Jsme jedni z prvních. Proto nás
všichni sledují a chtějí vidět,
jestli to funguje.
Philippe Tramoy, společník, Quadrivium 1
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účinků – ničí také mnoho zdravých buněk – cílená terapie Angelity Rebollo zabíjí pouze rakovinové buňky.

vzešlé z akademického prostředí ve Spojeném království,
kde EIB podpořila takový podnik při Imperial College.

Její výzkum v této oblasti začal před 17 lety v Madridu.
Následně s několika dalšími vědci z prestižních francouzských výzkumných institucí založila podnik PEP-Therapy. Podnik je nazván podle molekul, které tvoří
jádro jejího výzkumu – podle buňkami pronikajících a
interferujících peptidů. V prostorách podniku má z tohoto významného vědeckého objevu vzejít lék schopný zachraňovat životy lidí. „Založili jsme podnik proto,
aby se náš výzkum dostal z laboratoře k pacientovi,“
říká Angelita Rebollo. „Naším cílem je vyvinout molekulu, která pomůže velkému počtu lidí.”

Ve Francii však jde o premiéru. Fond Quadrivium –
spravovaný týmem ze společnosti rizikového kapitálu
Seventure Partners a financovaný několika investory,
včetně investiční banky Bpifrance, dceřiné společnosti Caisse des Dépôts – dostal v dubnu finanční injekci
ve výši 20 mil. EUR od Evropského investičního fondu,
subjektu skupiny EIB specializujícího se na poskytování rizikového kapitálu MSP. Tato investice EIF, uskutečněná se zárukou z rozpočtu EU v rámci investičního plánu pro Evropu, zvýšila celkové prostředky fondu
Quadrivium 1 na 56 mil. EUR. „Zavést tento koncept ve
Francii je náročné,“ říká Philippe Tramoy, společník fondu Quadrivium, který řídí portfolio pro oblast vědy o
živé přírodě. „Jsme jedni z prvních. Proto nás všichni
sledují a chtějí vidět, jestli to funguje.“

Fond pro podniky vzešlé z francouzských výzkumných institucí
při vysokých školách
Podnik PEP-Therapy získal podporu ve výši 1 mil. EUR
od fondu Quadrivium 1, prvního francouzského investičního fondu, který poskytuje počáteční kapitál
podnikům zaměřeným na vědy o živé přírodě a digitální technologie. Investuje do projektů, jež mají původ ve zhruba deseti francouzských výzkumných institucích při vysokých školách nebo s nimi souvisejí.
Vzorem pro tento model byly vysoké školy ve Spojených státech, které založily velké společnosti jako
Genentech a Lycos. Z finančního hlediska je pro vysokou školu obecně výhodnější, když vyvine produkt sama, než aby prodala práva na využití výsledků svého výzkumu velké společnosti. Existuje i další
výhoda: pokud mají výzkumní pracovníci v podniku
vzešlém z akademického prostředí účast, jsou méně
vystaveni pokušení přijmout lépe placené místo
v soukromém sektoru. V Evropě se ujaly podniky

Podniky vzešlé z akademického
prostředí: je to otázka mentality
Před založením fondu Quadrivium 1 se Philippe Tramoy angažoval hlavně v transakcích s americkými společnostmi a s firmami v různých evropských zemích.
Zpočátku si nebyl jistý, zda koncept podniků vzešlých
z akademického prostředí bude fungovat i ve Francii. „Je to skutečně věc mentality nebo kultury. Když se
hodnotí podnik v anglosaských zemích, rozhodující
jsou jeho budoucí příjmy. Ve Francii se zpravidla hodnotí poslední tři roky,“ říká. „Jakoby se člověk díval jen na
hladinu jezera a vůbec nebral v úvahu jeho hloubku.“
Je přesvědčený, že pokud budou investice fondu
Quadrivium úspěšné, tento postoj se změní. Až dosud investoval fond do deseti podniků. Každý z nich
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vzešel z jedné nebo několika z dvanácti výzkumných institucí, které s fondem spolupracují, počínaje Université Paris IV (Sorbonna) a konče vysokými
školami Institut Curie a ESPCI Paris.
Fond Quadrivium 1 má v úmyslu investovat maximálně do 16 až 20 podniků. Avšak v delším horizontu chce Philippe Tramoy zřídit druhý fond. Fond
Quadrivium 1 podporuje hlavně pozdější fáze rozvoje podniků, které má v portfoliu. Je to důležité
například v oblasti věd o živé přírodě, kde trvá celé
roky, než se produkt dostane – použijeme-li slov
Angelity Rebollo – z laboratoře k pacientovi.
V současné době provádí podnik PEP-Therapy studie, jež mají potvrdit neškodnost látky. Angelita Rebollo a její kolegové budou muset čekat až osm let,
než se z jejich produktu stane obecně dostupný lék,
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přestože se již bude používat v nemocnicích během
klinických zkoušek.
„Je to dlouhá cesta,“ říká Antoine Prestat, biolog s titulem MBA, který je také spoluzakladatelem a generálním ředitelem podniku PEP-Therapy. „Fond jako
Quadrivium, který rozumí procesům, v tom hraje
velmi důležitou roli.“
Angelitě Rebollo neuniká ani ekonomická stránka
vědeckého výzkumu. Důvodem, proč odešla ze zaměstnání v Madridu, bylo koneckonců nedostatečné financování výzkumu ve Španělsku. Než přišla do
Paříže, pracovala také v Německu a Belgii. „Investice
fondu Quadrivium nám pomáhá financovat jednotlivé fáze vývoje,“ říká. „Potřebovali jsme prostředky,
abychom tu molekulu našli – molekulu, která doufejme zachrání životy.“ A to nelze zaplatit penězi.

Větší pozornost věnovaná
MALÝM a STŘEDNÍM PODNIKŮM

Úvěr, který zvyšuje produkci ryb
Dej člověku rybu a bude mít jídlo na jeden den. Dej mu zprostředkovaný
úvěr pro více příjemců a bude moci živit další lidi po celý jejich život.
PP Orahovica je zemědělský podnik ve východním Chorvatsku, který se
zabývá pěstováním lískových ořechů, produkcí ryzlinku, pasením krav
a chovem kaprů. Pro přepravu živých ryb ze svého 1000hektarového
rybníku používal podnik speciální nákladní auta. „Když dodáte 10 tun ryb,
vezete současně 10 tun vody. A po dodání 10 tun sladké vody ztratíte,“
říká Marko Rašić, předseda dozorčí rady podniku. Přemísťováním tun
vody z rybníka vznikají ekonomické a environmentální náklady. Podnik
PP Orahovica nyní hospodaří v rybnících o celkové rozloze 4500 ha, zvýšil
produkci ryb, a aby nemusel přepravovat živé ryby, postavil továrnu na
zpracování ryb. „Nyní můžeme dodávat rybí filety, mražené ryby, nejrůznější sortiment
produktů, což nám dovoluje vytvářet přidanou hodnotu,“ říká Marko Rašić. Podnik, který
má 1262 zaměstnanců, dostal grant 1,4 mil. EUR z nástroje předvstupní pomoci EU na
podporu rozvoje venkova a úvěr ve výši 4,4 mil. EUR od chorvatské státní banky HBOR, která
je partnerskou bankou EIB. V roce 2016 podepsala EIB s HBOR smlouvu o poskytnutí úvěru
ve výši 150 mil. EUR. HBOR tyto prostředky dále poskytuje společnostem se střední tržní
kapitalizací, jako je podnik PP Orahovica. „Byla to velmi lákavá nabídka. Úrok byl nízký a
lhůta splatnosti dlouhá,“ říká Marko Rašić. EIB poskytla HBOR celkem více než 2 mld. EUR na
podporu MSP a společností se střední tržní kapitalizací a na projekty veřejného sektoru
v průmyslu a cestovním ruchu, jakož i na projekty infrastruktury malého a středního rozsahu.

Rybí farma
PP Orahovica
ve východním
Chorvatsku

První kroky v dětských botách
Sortiment dětských bot se v posledních letech rychle rozšířil
a zahrnuje zdravou obuv, která umožňuje zažít to, co
k dětství patří – pocit bosých nohou. Na zavedení tohoto
sortimentu výrobků v Brně dostala Lucie Prokešová úvěr
s podporou EU prostřednictvím Komerční banky. Smlouva
s Komerční bankou, uzavřená v rámci nástroje pro úvěrové
záruky programu COSME, má podporu složky úvěrového
nástroje pro MSP v rámci investičního plánu pro Evropu,
kterou spravuje EIF.
Lucie otevřela svůj obchod Neobuto počátkem roku 2016.
Někdy přijíždějí zákazníci ze Slovenska a z Rakouska, aby se
podívali na nové značky dětských bot, které byly dříve na
českém trhu neznámé. Obchod Neobuto také spolupracuje
s dětským fyzioterapeutem, se kterým se radí v případě,
že má v úmyslu rozšířit sortiment bot, nebo když chce
uspokojit konkrétní potřeby klientů, například klientů
s plochými nohami. Lucie plánuje, že v roce 2017 otevře
novou pobočku v Praze.
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na infrastrukturu

600 MW

86 % elektřiny vyrobeno z obnovitelných zdrojů
Vybudováno či zmodernizováno 41 000 km elektrického vedení
Nainstalováno 45 milionů inteligentních měřičů
Dodána elektřina do 4 milionů domácností
13 milionů obyvatel EU má prospěch ze zmodernizované městské

infrastruktury a služeb



5 milionů obyvatel EU má prospěch z infrastruktury zmodernizované
5
v rámci spolufinancovaných programů



alších 980 milionů cestujících přepraveno na dopravních systémech
D
financovaných EIB



Lepší služby zdravotní péče pro 10 milionů lidí



ybudováno nebo renovováno 120
V
dostupného bydlení



Přístup 25 milionů lidí k nezávadnější pitné vodě
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000 jednotek sociálního a cenově

Lepší kanalizační služby pro 20 milionů lidí
Menší riziko záplav pro 1,7 milionu lidí
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pro propojenou Evropu

Jedno město,
mnoho potřeb,
jeden úvěr
Jeden jediný úvěr EIB podporuje řadu
projektů v Boloni. Tento úvěr, který mimo
jiné financuje projekty modernizace škol,
cyklistické stezky a opatření bránící
vzniku škod při zemětřesení, přispívá
k takovému udržitelnému rozvoji, o nějž
usiluje městská agenda EU zahájená
v roce 2016.

S

tudenti střední školy v jižní Boloni již nemusí sedět v přeplněných třídách v jiné městské
čtvrti. Na konci roku 2016 byla v blízkosti jejich domovů ve Via Lombardia dokončena škola pro
225 dětí, v níž jsou třídy daleko méně plné než
v předchozí škole. Tato škola:
• je postavena z panelů, což urychlilo výstavbu;
• díky solárnímu vytápění a dobré izolaci patří do
třídy A+;
• je odolná proti zemětřesení (v roce 2012 zemřelo
při zemětřesení v regionu s epicentrem 36 km od
Boloni 27 lidí).
„Zlepší se učební prostředí dětí a to bude mít vliv
na jejich vzdělání,“ říká Marika Milani, vedoucí oddělení pro obnovu města na městském úřadu v Boloni. „Cesta do školy se jim podstatně zkrátí. Už nebudou muset sedět v přeplněné třídě. Jsme na to
velmi hrdí.“
Marika Milani může být pyšná na mnoho projektů. Díky úvěru EIB ve výši 50 mil. EUR mohla Boloňa
spustit celou řadu velmi rozdílných akcí. Cílem celého programu v hodnotě 160 mil. EUR je zpříjemnit život ve městě, vytvořit atraktivnější prostředí
pro podniky a turisty – a také zvýšit odolnost města vůči zemětřesením a klimatickým rizikům.

Vincenzo D’Aprile,
městský inženýr pracující
na restaurování historických
arkád v Boloni
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Neměli jsme dost peněz,
abychom toto všechno
mohli pro naše krásné město udělat.
Úvěr EIB byl skutečně nutný.
Marika Milani, vedoucí oddělení pro městskou
obnovu na městském úřadu v Boloni

Nová škola v Boloni,
jejíž výstavba je financována
z rámcového úvěru EIB

„Neměli jsme dost peněz, abychom toto všechno
mohli pro naše krásné město udělat,“ říká Marika
Milani. „Úvěr EIB byl skutečně nutný.“
Rámcový úvěr EIB – nazývaný tak proto, že financuje více než jeden projekt – je důležitým nástrojem pro orgány místní správy, jež usilují o větší
udržitelnost svých obcí. Lepší možnosti financování obcí a regionů jsou důležitým cílem městské agendy EU, která byla oficiálně představena
v květnu roku 2016 v Amsterodamu. V Boloni úvěr
EIB podporuje:
• renovaci několika městských budov, silnic, veřejných ploch a náměstí;
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• dokončení cyklistické stezky kolem historického
centra města;
•
restaurování části slavného boloňského středověkého sloupoví, které vede ke svatyni Madonna
di San Luca na kopci nad městem.
Sloupoví v Boloni kandiduje na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. „Pro každého návštěvníka Boloni je hlavním symbolem města,“ říká
Marika Milani. „Ale na jeho restaurování nemusíme
sjednávat samostatný úvěr, což pro nás znamená
velkou úsporu času a energie. Všechny tyto jednotlivé projekty jsou totiž zahrnuty do jediné transakce s EIB a s velmi dobrým úrokem.“

INFRASTRUKTURA
pro propojenou Evropu

Ilya de Marotta
u plavebních komor
Panamského průplavu

Uvolnění potenciálu obchodu
Největší plavební komory na
světě zahajují provoz s evropskými technologiemi.
Obrovské lodě se pět hodin pohupovaly ve vlnách
přílivu na Šeldě a čekaly, až na ně přijde řada a budou moci vyložit náklad. Nakonec přece jen vpluly
do plavební komory Kallo, která je dovedla k přístavištím waaslandských doků. „Plavební komora byla
úplně plná,“ říká Freddy Aerts, vedoucí oddělení
pro přístup k moři vlámského ministerstva mobility a veřejných prací. „Proto byl provoz tak pomalý.“
Od roku 2016 mohou nákladní lodě vykládat náklad rychleji. Antverpský přístav otevřel největší
plavební komoru světa v červnu. Plavební komora
Kieldrecht nabízí lodím druhou přístupovou cestu a zvyšuje na trojnásobek provoz ve waaslandských docích na levém břehu Šeldy. „Od nynějška
sem mohou vplouvat i ty největší lodě,“ říká Freddy
Aerts. „Určitě to bude stimulovat hospodářství.“
Byl to měsíc plný rekordů: byla otevřena třetí plavební cesta s novými superobřími plavebními komorami v Panamském průplavu. Do financování
plavebních komor v Antverpách i v Panamě se zapojila EIB. Na plavební komoru Kieldrecht poskytla
160,5 mil. EUR a na celkových nákladech rozšíření
Panamského průplavu ve výši 5 mld. USD se podílela částkou 500 mil. USD.

Nedostatečně využitá kapacita
doků
V Antverpách, na pravém břehu Šeldy, je šest plavebních komor, včetně velké plavební komory Berendrecht, která byla otevřena v roce 1989. Díky této
infrastruktuře jsou Antverpy druhým největším přístavem Evropy, hned po Rotterdamu.
V 70. letech byl předložen plán vybudovat na levém
břehu řeky waaslandské doky, do nichž by mohly
vplouvat i dnešní největší lodě s ponorem přibližně 16 metrů. 30 let stará plavební komora Kallo však
byla jediným přístupem do Waaslandu a byla příliš
malá. To brzdilo růst Antverp a také to znamenalo

strategický problém pro Evropu. Do roku 2050 se
má objem nákladní dopravy zdvojnásobit. Přístavy
musejí s tímto růstem držet krok. „Plavební komora
Kieldrecht zvyšuje kapacitu přístavu,“ říká Inge Vermeersch, inženýrka EIB, která pracovala na projektu
nové plavební komory. „Plavební komora pomůže
Antverpám posílit jejich pozici v Evropě.“ V antverpských docích již pracuje 62 500 lidí. Podle údajů Belgické národní banky vytváří přístav 4 % HDP Belgie.

S růžovou přilbou na hlavě
Když se za Atlantikem v Panamském průplavu otevíraly nové plavební komory, Ilya Espino de Marotta měla na hlavě svoji růžovou ochrannou přilbu.
Byla to její odpověď těm, kdo si mysleli, že v průplavu nemůže být hlavním inženýrem žena. „Někteří muži o mém jmenování pochybovali, ale já to
umím,“ říká Ilya Espino de Marotta. „Mám na hlavě
růžovou přilbu, abych ukázala, že tuto práci může
dělat i žena.“ A přestože se během tohoto obrovského projektu museli její manžel a syn léčit s rakovinou, všechno dobře zvládla.
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„Sada nástrojů“ městské agendy EU

Pula, Chorvatsko

Helsinky, Finsko

Belgie/Francie

40 mil. EUR na rekonstrukci, rozšíření a modernizaci zastaralých
budov Všeobecné nemocnice
v Pule, která je jedinou veřejnou
nemocnicí na Istrii

180 mil. EUR na pořízení
nových tramvají, na rozšíření
tramvajové dopravy a na
modernizaci sítě pro lepší
kvalitu a spolehlivost provozu

Vlastní kapitál ve výši 46 mil. EUR
pro fond používající inovativních
metod při sanaci znečištěných
bývalých průmyslových areálů
(viz text o fondech Ginkgo na str. 34)

CHUDOBA MĚSTSKÝCH
OBLASTÍ

MĚSTSKÁ MOBILITA

UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŮDY A
ŘEŠENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍRODY

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ
SE ZMĚNĚ KLIMATU

PŘECHOD NA DIGITALIZACI

Belgie

Lisabon, Portugalsko

200 mil. EUR na podporu
opatření v oblasti klimatu
a oběhového hospodářství
v celé Belgii ve spolupráci
s bankou Belfius

250 mil. EUR na lepší kanalizační infrastrukturu pro snížení
škod při záplavách, jakož i na
jiné druhy infrastruktury,
například na sociální bydlení
(viz text na str. 37)
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12 měst ve Spojeném
království včetně Londýna,
Manchesteru, Liverpoolu
a Glasgowa
25 mil. EUR pro společnost
Hyperoptic, která zavádí širokopásmové sítě ve výškových
budovách

INFRASTRUKTURA
pro propojenou Evropu

Více než 70 % Evropanů žije v městských oblastech a 55 %
veřejných investic realizují orgány regionální nebo místní
samosprávy. V rámci investičního plánu pro Evropu poskytuje
EIB úvěry na městské projekty s vyšším rizikem. V roce 2016
finalizovala EU svoji městskou agendu, která obsahuje jeden
celý oddíl o úloze EIB pro dosažení jejích cílů.

Horní Slezsko, Polsko
329 mil. EUR na obnovu
v 10 bývalých hornických
a ocelářských městech
PRACOVNÍ MÍSTA A DOVEDNOSTI
V MÍSTNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Severní Porýní-Vestfálsko,
Německo
100 mil. EUR na přijímací
střediska pro žadatele o azyl

Severní Irsko,
Spojené království
166 mil. EUR na dovybavení
a výstavbu energeticky
účinných sociálních bytů

ZAČLEŇOVÁNÍ MIGRANTŮ
A UPRCHLÍKŮ

BYDLENÍ

TRANSFORMACE ENERGETIKY
INOVATIVNÍ A ODPOVĚDNÉ
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Bádensko-Württembersko,
Německo
825 mil. EUR pro tuto spolkovou zemi na nákup vlaků
určených k pronájmu několika
menším železničním provozovatelům ke zvýšení konkurence
a tudíž ke snížení nákladů
veřejné dopravy

KVALITA OVZDUŠÍ

Lucembursko

Paříž, Francie

2 mil. EUR z programu „evropská
energetická pomoc na místní
úrovni“ na technickou pomoc
v souvislosti s investicemi
v objemu 45 mil. EUR
uskutečněnými Evropským
fondem pro energetickou
účinnost, který podporuje malé
projekty energetické účinnosti
v celé EU

1 mld. EUR na výstavbu prvního
úseku Grand Paris Express, plně
automatizované sítě metra.
Po dokončení bude tento
33kilometrový úsek zajišťovat
dopravu do 22 obcí v jižní části
pařížské aglomerace pro více
než jeden milion obyvatel.
Díky menšímu užívání automobilů
se zlepší kvalita ovzduší.
2016
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Pomoc novému partnerovi
po povodních
Gruzie se vzpamatovává po povodních a buduje infrastrukturu
pro lepší obchod.
Pozdě v noci v červnu roku 2015 projížděl Ilja Darchiašvili za silného lijáku centrem Tbilisi. Když se na
dálnici Čabua Amiredžibi blížil k jednomu z mostů
přes řeku Vere, přítok Kury, největší řeky ve městě, dostal se do dopravní zácpy. Darchiašvili otočil
svoji Toyotu a jel na jiný přejezd, kde nebyl tak silný
provoz. Když přijel domů, šel spát. „Byl to jen hustý
déšť a dopravní zácpa. Nic nenasvědčovalo tomu,
že by se mělo něco stát,” vzpomíná si.
„A potom se to stalo.“
Když se druhý den ráno probudil, byl v řece Vere milion krychlových metrů bahna, které řeku přehradilo
na dvou místech. Řeka se vylila z břehů a zaplavila
centrum gruzínského hlavního města. O život přišlo
19 lidí a 22 000 z 1,1 milionu obyvatel Tbilisi zůstalo
bez elektřiny. Hroši a jaguáři utekli ze zoo a potulovali se po ulicích. Jednoho muže rozsápal tygr.
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Darchiašvili, který byl v té době manažerem gruzínského fondu městského rozvoje, začal spolu
s pracovníky tbiliského magistrátu a dalších složek
veřejné správy organizovat pomoc obětem katastrofy. „Naším prvořadým cílem bylo zajistit bezpečnost obyvatel,“ říká Darchiašvili, který je dnes ve
svých 35 letech náměstkem ministra pro regionální rozvoj a infrastrukturu. „Potom jsme měli všichni v hlavě jen jedno: zahájit rekonstrukci. Současně
jsme hledali dodatečné zdroje financování.“

Rekonstrukce po sesuvech bahna
Mezi prvními, kdo nejrychleji reagovali, byla EIB, jejíž investice v Gruzii v posledních letech neustále
rostou. Když se zaměstnanci banky v Lucemburku
o pohromě dozvěděli, Georgia Koutsiana, úvěrová
pracovnice v divizi Veřejný sektor, která se zabývá
operacemi v Gruzii, právě dokončovala jinou operaci týkající se modernizace městské infrastruktury
v této zemi. Její tým rychle otevřel druhou úvěrovou linku na financování likvidace škod způsobených touto přírodní katastrofou. Následující týden

INFRASTRUKTURA
pro propojenou Evropu

Kyjev v noci
Hroch, který během
záplav utekl z tbiliské zoo

odletěli pracovníci banky do Tbilisi, aby dojednali podrobnosti. Našli město dosud ochromené záplavami a sesuvy bahna.
„Mosty a silnice se zhroutily,“ vzpomíná Georgia Koutsiana.
„Normální život byl skutečně nemožný.“
Výsledkem byl v únoru roku 2016 úvěr 100 mil. EUR, rozdělený
na dvě části:
• 50 mil. EUR na likvidaci škod po povodních
• 50 mil. EUR na komunální a turistickou infrastrukturu
Většina úvěrů EIB pokrývá nanejvýš polovinu nákladů projektu. Banka se tímto způsobem snaží zapojit do projektu
další investory, aby mohla své vlastní prostředky použít jinde. Kromě toho dává svou účastí na projektu investorům
signál, že projekt má „punc kvality“. V případě úvěrové linky na financování nouzových opatření v Gruzii pokryla EIB
náklady projektu v plné výši, protože reagovala na přírodní
katastrofu.
Zapojení EIB do obnovy Gruzie bylo patrné na každém kroku. „Tato povodeň přímo postihla každého obyvatele našeho hlavního města,“ říká ministr Darchiašvili. „Prostředky
na likvidaci škod od EIB umožnily rekonstrukci silnic a infrastruktury. Slouží i ke snížení rizika opakování katastrofy
v budoucnosti“.
Banka financuje také klíčové úseky gruzínské dálnice Východ-západ mezi ázerbájdžánskou hranicí na východě a gruzínským černomořským přístavem Batumi. „Dálnice se stane důležitou součástí nové Hedvábné stezky,“ říká Georgia
Koutsiana z EIB. Úvěr ve výši 50 mil. EUR, podepsaný v roce
2016, obnoví mosty, tunely a opěrné stěny na této velmi důležité tepně regionálního a mezinárodního obchodu.

Banka EU plní svoji část
závazku, který Evropa
dala Ukrajině
EIB zahájila zvláštní akci pro Ukrajinu
v roce 2014. Cílem bylo do konce roku
2016 poskytnout této zemi 3 mld. EUR na
financování infrastruktury, na
rozvoj soukromého sektoru a na opatření
v oblasti klimatu. Je to
v souladu s dohodou o přidružení mezi
EU a Ukrajinou. V prosinci banka tento
závazek splnila. Úvěry EIB jsou součástí
podpory Evropské unie Ukrajině ve
výši 11 mld. EUR. Projekty mají zajistit
hmatatelné výsledky pro obyčejné lidi.
Uveďme jako příklad úvěr 120 mil. EUR
na zlepšení energetické účinnosti na
ukrajinských vysokých školách. Snižuje
vliv budov na životní prostředí, zlepšuje
kvalitu ubytování a snižuje náklady.
Dalším příkladem je úvěr EIB ve výši
200 mil. EUR na modernizaci veřejné
dopravy téměř ve 20 ukrajinských
městech, včetně nových autobusů,
tramvají, vagonů metra a trolejbusů.
Významně přispěje k přechodu od
dopravy na pohonné hmoty k dopravě
na elektrický pohon. Projekt by měl
zajistit úspory energie, lepší kvalitu
života pro cestující – a měl by mít
pozitivní vliv na životní prostředí.
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KLIMA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro budoucnost všech
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na životní prostředí
včetně biologické rozmanitosti,
čistého ovzduší, čisté vody,
bezpečnosti dopravy, obnovitelné
energie a energetické účinnosti

Bruno Farber z fondu Ginkgo
v areálu v Mont-Saint-Guibertu
Banka se zavázala poskytovat úvěry na opatření v oblasti klimatu
ve výši více než 25 % celkového objemu úvěrů, a to ve všech oblastech
její veřejné politiky
V roce 2016 poskytla EIB na opatření v oblasti klimatu 19,6 mld. EUR
Představuje to 26,3 % celkového financování




Energetická účinnost 3,6 mld. EUR

Obnovitelná energie 3,9 mld. EUR

Doprava šetrná ke klimatu a s nižšími emisemi uhlíku téměř 8 mld. EUR



Výzkum, vývoj a inovace 1,8 mld. EUR



Zmírňování změny klimatu díky zalesňování a opatřením týkajícím

se odpadů, odpadních vod a jiných oblastí 1,1 mld. EUR
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Zelená odpověď
na rozrůstání měst
Inovativní fond sanuje staré průmyslové areály ve městech
a přeměňuje je na místa, kde je příjemné žít a pracovat.

Prostředky na sanaci

V

dubnu bude v areálu papírny z 19. století
v Mont-Saint-Guibertu, jihovýchodně od Bruselu, zahájena výstavba 300 bytů a domů.
Krátce poté vyrostou ze země budovy v nevyužitém
areálu slévárny v Choisy-le-Roi na pařížském předměstí a později v centru Lyonu v areálu bývalé továrny na pračky Brandt.
Uvedené projekty mají společné jedno – nebude-li
provedena dekontaminace a sanace pozemků, nebude možné na nich stavět a zůstanou prázdné. Tohoto úkolu se ujal průkopnický investiční fond, který s použitím nejmodernějších environmentálních
metod odstraňuje toxické látky, neblahé dědictví
dnes již neexistujících průmyslových odvětví. Dekontaminace půdy je důležitá pro budoucnost evropských měst, v nichž se nachází 3,5 milionu nevyužitých průmyslových areálů. Ve městech je třeba
sanovat bývalé průmyslové areály a přeměňovat
je na pozemky bez zdravotních rizik. Tím se zabrání rozrůstání měst. „Každých deset let ztrácí Francie
rozrůstáním měst ekvivalent plochy jednoho departementu,“ říká Bruno Farber, výkonný ředitel dekontaminačního fondu Ginkgo Advisor. „Řešením
je výstavba uvnitř samotného města.“

Fond Ginkgo Bruna Farbera získal 80 mil. EUR na
sedm dekontaminačních a sanačních projektů
v Belgii a ve Francii. Dekontaminace již probíhá a
měla by být provedena do konce roku 2018. Poté
budou moci začít stavební práce. EIB investovala
do fondu 15,6 mil. EUR. Fond Ginkgo byl úspěšný, a
proto se Bruno Farber rozhodl získat další prostředky pro fond Ginkgo II, který by se soustředil na podobné projekty ve Spojeném království, v Lucembursku a ve Španělsku.
Investiční pracovníci EIB měli velký zájem se opět
zapojit. Bez záruky z rozpočtu EU v rámci investičního plánu pro Evropu by však EIB nemohla do fondu
Ginkgo II investovat tolik, kolik investovala. Záruka
byla zřízena pro urychlení investic do inovativních
projektů. Díky ní může EIB podporovat investice,
jež by jinak pravděpodobně touto formou nefinancovala. Může například získávat větší účasti nebo
urychlovat investice.
Fond Ginkgo II nepochybně splňuje kritéria investičního plánu. James Ranaivoson, vedoucí poradce
z divize EIB Změna klimatu a životní prostředí, který
řídil operace fondu Ginkgo I, potvrdil, že činnost tohoto fondu byla bezproblémová. Se zárukou z rozpočtu EU mohl do druhého fondu rychle investovat
větší částku, což by jinak nebylo možné. Banka vložila do fondu Ginkgo II 30 mil. EUR v únoru. „Již nyní
vidíme, že si fond Ginkgo I vede dobře,“ říká Ranaivoson. „Je velmi důležité, abychom hned dále podporovali investice Ginkgo z druhého fondu. Tuto
možnost nám dává investiční plán pro Evropu."
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Investiční plán jako pilíř
Účast EIB byla hlavním důvodem, proč se do prvního fondu Ginkgo zapojili další investoři. Je tomu
tak i v případě fondu Ginkgo II. „EIB zde hraje důležitou roli,“ říká Farber. „Účast EIB jako hlavního
investora byla pro jiné instituce signálem, že byla
provedena hloubková kontrola a že navzdory obtížným ekonomickým podmínkám byl předchozí
fond spravován dobře.“
Díky záruce z rozpočtu EU mohla EIB vložit do fondu Ginkgo II spolu s Caisse des Dépôts větší objem
prostředků (každá z nich má účast ve výši 25 %) a
Bruno Farber tak získal finanční prostředky v plánované výši 140 mil. EUR mnohem rychleji. Bylo tomu
tak proto, že účast těchto velkých investorů přilákala k účasti v projektu další investory.

Řešení problému znečištění
V rámci fondu Ginkgo II chce Bruno Farber spolupracovat s developery a urbanisty z jiných zemí.
Celých 30 % prostředků nového fondu bude investováno mimo Belgii a Francii, na které se soustředil
první fond Ginkgo.
Je překvapující, jak málo společností se zabývá dekontaminací a sanací průmyslových areálů. Kontaminovaná půda se většinou vykope a uloží jinde
nebo se jen jednoduše přikryje obřími betonovými
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deskami. Žádná z těchto metod problém znečištění skutečně neřeší. Fond Ginkgo přijal udržitelnější
strategii: kontaminovaný materiál se upravuje přímo na místě, dokud jej nelze potenciálně znovu
využít v novém projektu.
Fond Ginkgo II použije své odborné znalosti v jiných zemích, např. ve Spojeném království, kde dosud neexistuje žádný fond, který by získával prostředky pro tento typ projektů. Bruno Farber se
zajímá o areály v Leedsu, Bristolu a Glasgowě, ale
také o bývalé ocelárny v Lucembursku a o projekty v Barceloně. „Pro budoucnost Evropy je důležité
podporovat tuto technologii,“ říká Martin Berg, investiční pracovník EIB, který byl zapojen do transakce Ginkgo. „Díky EFSI můžeme do takových projektů investovat více a rychleji.“

Pro budoucnost Evropy
je důležité podporovat tuto
technologii.
Martin Berg, investiční
pracovník EIB

KLIMA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro budoucnost všech

Lepší prostředí pro
lisabonské rodiny a podniky
Lisabon, který bojuje
s povodněmi a současně řeší
problém úbytku obyvatel
a zastaralé infrastruktury,
přetváří své městské prostředí.

P

očet obyvatel Lisabonu od 60. let minulého
století neustále klesal. Lidé opouštěli město,
aby si našli levnější bydlení na předměstí, a
zanechávali za sebou mnoho oblastí se zastaralou
infrastrukturou. Počet obyvatel ve městě se snížil ze zhruba 800 000 v 60. letech na 513 000 ještě před nedávnem. Starosta Fernando Medina měl
vizi, která šla nad rámec postupného řešení jednotlivých problémů. Jeho cílem bylo „změnit způsob
života obyvatel města“. Byl přesvědčený, že Lisabon
se může znovu stát místem, kde lidé budou rádi žít
a pracovat a kam budou rádi přijíždět turisté.
Avšak na realizaci zamýšlených dlouhodobých
projektů infrastruktury potřeboval Fernando Medina ten správný druh financování. Od vypuknutí
finanční krize nemohly portugalské banky dlouhodobé projekty infrastruktury financovat. Kvůli této
mezeře na trhu mohla EIB použít své vlastní zdroje
v kombinaci se zárukou z rozpočtu EU v rámci investičního plánu pro Evropu a Lisabon se tak stal
prvním městem EU, které plán přímo podpořil. Lisabon dostal úvěr 250 mil. EUR s 30letou lhůtou
splatnosti.
Některé čtvrti Lisabonu, včetně částí historického centra města, trpí pravidelně záplavami. V roce
2014 došlo během několika týdnů ke dvěma velkým záplavám, které daly městu jasný signál,
že se musí přizpůsobit účinkům změny klimatu.
EIB se zapojila do financování projektu renovace

kanalizačního systému a výstavby dvou nových odvodňovacích štol. V budoucnosti by silné přívalové deště, kterým Lisabon mezitím přivykl, neměly
způsobovat vážné záplavy.
Finanční prostředky od EIB budou použity také na
renovaci stávajících sociálních bytů a na výstavbu
nových bytových jednotek. U všech bytů bude kladen důraz na energetickou účinnost ke zmírnění
účinků změny klimatu. Úvěr financuje také opatření, jež podpoří městskou mobilitu a zavedení inovací pro vznik „inteligentního města“, jakož i budování náměstí, parků, hasičských zbrojnic, kulturních
zařízení a škol.
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Tři strategie pro snižování rizik
Jak EIB získává soukromé i veřejné prostředky
na financování projektů ochrany klimatu.

V

ětrný park Langmarken ve Švédsku bude jiný
než všechny ostatní. Ne kvůli turbínám dánského výrobce Vestas – ty se od turbín jiných
parků příliš lišit nebudou. Tento větrný park na pobřeží o výkonu 23 MW se bude lišit inovativním
financováním.
EIB má od roku 2014 účast ve výši 40 mil. EUR ve
fondu Eurofideme 3, který zřídila francouzská společnost Mirova. Když fond Eurofideme 3 v březnu roku 2016 investoval do projektu Langmarken,
investovala do něho přímo také EIB 16 mil. EUR
s podporou záruky z rozpočtu EU v rámci investičního plánu pro Evropu. Společnost Mirova a banka tak mají v projektu celkem 90procentní účast.
Pro EIB to je velký krok, protože obvykle majetkové účasti v projektech, které financuje, nezískává.
EIB se snaží sdílet rizika a přilákat tím na projekty
ochrany klimatu soukromé investory.

Větrný park
Langmarken

Pro tento účel používá EIB v podstatě tři způsoby:
• Koinvestice: To je případ projektu Langmarken.
Koinvestice umožňují manažerům soukromých
fondů financovat větší projekty, které by tyto fondy jinak samy financovat nemohly.
• Operace s rozvrstvenou strukturou rizik: Při takových operacích nesou veřejní investoři větší část
rizik spojených s projektem a investice se tak stává atraktivnější pro soukromé investory. EIB tento způsob použila, když investovala 50 mil. EUR
do fondu „Zelenou energií k růstu“, který disponuje částkou 368 mil. EUR a podporuje obnovitelné
zdroje energie a energetickou účinnost v západním Balkánu a Turecku. Úspory CO2 dosažené díky
tomuto fondu odpovídají ekvivalentu 1,9 milionu
letů z Frankfurtu do Londýna. V roce 2016 souhlasila EIB s další investicí ve výši 25 mil. EUR na podporu projektů na Blízkém východě a v severní Africe.
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•
Nepřímé posílení (soft enhancement): Samotná přítomnost EIB je ujištěním, že projekt prošel
hloubkovou kontrolou. To může mít rozhodující
význam pro investory, kteří sice mají o projekt zájem, ale chybí jim zdroje EIB nebo její znalosti infrastruktury. V současné době jde například o projekt první velkokapacitní fotovoltaické elektrárny
v Senegalu. Operace Senergy, uzavřená v únoru
roku 2016, je první investicí fondu Meridiam Infrastructure Africa Fund, v němž má EIB účast ve výši
30 mil. EUR. EIB hrála vedoucí úlohu při posilování systému environmentálního a sociálního řízení
fondu, což pomohlo přilákat pojišťovny, penzijní
fondy a jeden státní investiční fond.
Investiční plán pro Evropu hraje úlohu ve všech
těchto ohledech. EIB dosud schválila na opatření
v oblasti klimatu investice do fondů v objemu
téměř 1 mld. EUR, a to se zárukou z rozpočtu EU.

KLIMA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro budoucnost všech

Solární park Catalyst
v jordánské poušti

Promyšlená regulace jordánské vlády pomáhá inovativnímu fondu
zaměřenému na obnovitelné energie.
Když během arabského jara exploze v Egyptě poprvé narušily arabský plynovod, muselo Jordánsko
ze dne na den začít dovážet těžký topný olej a motorovou naftu. To vedlo ke zvýšení ceny elektřiny.
Uprchlíci mezitím proudili do Jordánska ze Sýrie a sociální a hospodářské zdroje země se tenčily.
Jordánsko přišlo s řešením: regulační inovace nazvaná energetická „pružnost“. Funguje takto. Když si
nainstalujete na střechu svého domu solární panely, můžete „vpustit“ vámi vyrobenou elektřinu do
elektrorozvodné sítě a tím si snížit fakturu za spotřebu elektřiny. Také v případě, kdy si panely na svém
domě nainstalovat nemůžete, vám „pružná“ regulace dovoluje nainstalovat panely jinde, přenést energii
do elektrorozvodné sítě a opět si snížit náklady za spotřebovanou elektřinu. To si uvědomil Globální fond
pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (GEEREF), který spravuje EIB, a v roce 2016 investoval
prostředky do fondu Catalyst MENA Clean Energy Fund. „Jordánsko je moderní, otevřenou ekonomikou,“
říká Mónica Arévalo, vedoucí investiční správkyně fondu. „Soukromí investoři o ně mají stále větší zájem.“
Catalyst vybuduje v Jordánsku pět solárních elektráren pro telekomunikačního operátora Orange ve
spolupráci s francouzskou společností Neoen, která vyvíjí projekty obnovitelné energie. Každý z těchto
subjektů je mnoho mil od místa, kde budou elektrárny o výkonu 30 MW skutečně dodávat elektřinu
spotřebitelům. Fond Catalyst již získal druhou zakázku velké hotelové skupiny. „Díky ‚pružnosti‘ lze využít
levnější pozemky a pozemky s lepšími podmínkami, například takové, kde více svítí slunce,“ říká Ennis
Rimawi, generální ředitel fondu Catalyst.

Doprava hraje hlavní úlohu
v udržitelném rozvoji
Když ve městě rychle roste počet obyvatel, může dojít
k přetížení dopravní infrastruktury, přeprava nemusí
být bezpečná a zhoršuje se kvalita ovzduší. Lakhnaú
mít takové problémy nebude. Díky metru v tomto
městě se zvýší podíl obyvatel, kteří používají veřejnou
dopravu, z 10 na 27 %. Úvěr EIB ve výši 450 mil. EUR
na první 23 km dlouhou linku je dosud největším
úvěrem banky v Indii. Linka bude mít 22 stanic a ročně
ji použije 100 milionů cestujících.
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GLOBÁLNÍ aktér
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úvěry mimo EU

Země procesu rozšíření a ESVO 3,35 mld. EUR
Sousední země na východě 1,65 mld. EUR
Středomoří 1,63 mld. EUR

Afrika, Karibik a Tichomoří 0,77 mld. EUR
Asie a Latinská Amerika 0,98 mld. EUR

Pracovní místa pro kontinent
Investice v Africe zajišťují pracovní místa, která lidem
umožňují zůstat v domácím prostředí a u rodiny.

Č

trnáct let pracoval Michel Lo daleko od své
vesničky na řece Senegal v blízkosti Saint-Louis na severní hranici Senegalu. Navštívit
svoji rodinu si mohl dovolit jen jednou ročně.
To se změnilo v roce 2016, když Compagnie Agricole de Saint-Louis začala v blízkosti jeho vesnice
zavlažovat ornou půdu. Společnost má v úmyslu
produkovat 65 000 tun rýže ročně a tím zabezpečit potraviny, které Senegal nutně potřebuje. Společnost současně zajistí pracovní místa pro stovky
místních obyvatel, kteří by se jinak museli odstěhovat do 320 km vzdáleného hlavního města Dakaru
nebo dokonce emigrovat do Evropy.
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Osmatřicetiletý Michel Lo pracuje v novém projektu jako vedoucí týmu, který kope zavlažovací příkopy pro rýžová pole. „Teď se mohu každý den vracet
domů,“ říká. „Díky této společnosti mohu zase bydlet se svou rodinou.“
V Africe přibližně 15 milionů lidí opustilo svoji vlast,
aby si našlo práci v Evropě, v zemích Zálivu nebo na
americkém kontinentu. EIB investuje do projektů,
jejichž cílem je pomoci migrantům přicházejícím do
Evropy. Ale banka EU financuje také podniky v Africe a pomáhá tak vytvářet pracovní místa, jež těmto
lidem dovolují zůstat doma v blízkosti jejich rodin.
Projekty, jako je projekt rýžové farmy v Saint-Louis,

GLOBÁLNÍ aktér

Rozvojová pomoc je určitě dobrá,
ale v prvé řadě musíme zvýšit
čisté příjmy pracujících v našich zemích.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Dělníci na rýžové plantáži
u Saint-Louis v Senegalu
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podpořený úvěrem EIB ve výši 15,7 mil. EUR, budují
budoucnost Afriky, protože vytvářejí životaschopné
soukromé podniky.

Rozvoj znamená investice
a ne pouze pomoc
„Na rozvoj v Africe se zpravidla nahlíží z pohledu
rozvojové pomoci. Existuje mylná představa, že africkým zemím se povede lépe jen tehdy, když dostanou od cizích vlád a nevládních organizací kapitálovou injekci,“ říká Patrice Backer, manažer fondu,
který se narodil v Kongu a pracuje v Senegalu. „Za
další pilíř rozvoje, který je absolutně nepostradatelný, považujeme soukromý kapitál. Rozvojová pomoc
je určitě dobrá, ale v prvé řadě musíme zvýšit čisté
příjmy pracujících v našich zemích.“
Patrice Backer je ředitelem pro operace ve společnosti Advanced Finance & Investment Group (AFIG),
do které EIB v roce 2008 investovala 15,6 mil. EUR. Investice společnosti jsou úspěšné, a proto EIB v červenci roku 2016 podepsala s AFIG další transakci
v objemu 18 mil. EUR. Jednou ze společností, do kterých AFIG investovala, je společnost Senbus Industries. Cílem společnosti Senbus, která byla založena
v roce 2001, bylo vybudovat v Senegalu automobilový průmysl. AFIG jí poskytl úvěr ve výši 3,4 mil. EUR.
Pape Mbodji má 35 let. Na hlavě má modrou ochrannou přilbu a je oblečen do modrých montérek. Řídí
tým 20 osob, které pracují pro Senbus na montážní lince. Pape Mbodji si našel práci ve svém rodném
městě. Pocit uspokojení mu dává také úloha, kterou
hraje v hospodářské budoucnosti Senegalu.
„Moje práce se mi moc líbí,“ říká. „Mám možnost pracovat v Senegalu pro nejlepší společnost a montovat
autobusy. Moc mě to baví. Také tím hodně přispívám
k rozvoji naší země.“

Jiné řešení než migrace
Na plantážích Migotiyo v keňské provincii Rift
Valley se pěstuje sisal. Sisalová vlákna slouží k výrobě koberců a střešní krytiny. Na polích okopávají
muži a ženy dlouhé řádky sisalu v palčivém slunci a
vytrhávají plevel mezi pichlavými rostlinami sahajícími po kolena. Je to únavná práce, ale dovoluje lidem vyhnout se nejistotě a nebezpečím, kterým by
byli vystaveni jako migranti.
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Pape Mbodji, vedoucí týmu v
senegalské továrně Senbus
Farma dostala úvěr ve výši 2,3 mil. EUR od místní
banky NIC Bank, partnerské banky EIB, z prostředků poskytnutých EIB. Každý měsíc vyrábí 100 tun
vláken, která se vyvážejí do arabských zemí a do Nigérie. „Z každé tuny je zisk 2 000 dolarů,“ říká Peter
Gashoka, 34letý správce plantáže. „Je to docela výnosný podnik.“
Navzdory těžké práci je Samuel Gruto se svou prací spokojen. „Kdyby tato farma neexistovala,“ říká
mladý muž z blízké vesnice, „musel bych jít někam
jinam, asi do Nairobi nebo do ciziny. Možná bych
odešel do Evropy.“
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Doktorka Sharon Ogimda
vyšetřuje nenarozené dítě
Rose Kagali

Dodržený slib
Kibuga Karithi plní slib, který dal své umírající ženě:
zajistit dostupnou zdravotní péči pro celý region v Keni.

P

řed třemi roky zemřela Kibugovi Karithimu na
rakovinu žena, protože nemoc byla zjištěna
pozdě. Slíbil jí, že přispěje ke vzniku lepších
zdravotnických zařízení v Keni, aby další pacienti jako ona nemuseli šetřit na léčbu v Indii. Kibuga
Karithi chtěl zjistit, jak se indickým nemocnicím podařilo zajistit lidem s relativně nízkými příjmy kvalitní zdravotní péči za cenu, která je čtyřikrát nižší
než v Keni. V Indii existuje systém, který se nyní pokouší zavést jako generální ředitel nově renovované a rozšířené nemocnice v západokeňském městě
Kaimosi. Nemocnice vyplňuje mezeru mezi podfinancovanými státními nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními v Nairobi, která jsou tak drahá, že si
je mohou dovolit jen ti nejzámožnější Keňané.

vzdáleného Nairobi. „Po renovaci a rozšíření bude
možné v nemocnici léčit téměř všechny případy,
aniž bude třeba pacienty posílat do vzdálených zařízení,“ říká doktorka Sharon Ogimda z nemocnice Jumuia. „Je to dobré zařízení, které zde pomůže
mnoha lidem.“

První nemocnice zde byla otevřena před 110 lety.
Zajišťovala zdravotní služby pro západní Keňu a části Ugandy a Tanzanie. V roce 1967 se stala státní nemocnicí. Když Národní rada církví nemocnici převzala
před dvěma lety, byla v „zoufalém stavu“, říká Karithi.

Úrokové sazby keňských obchodních bank jsou
nestálé, a proto se Karithi snažil získat financování
od EIB prostřednictvím regionální rozvojové banky se sídlem v Nairobi. Úvěr EIB měl také delší lhůtu
splatnosti než úvěry nabízené místními bankami.
„Financování od EIB bylo nesmírně pružné,“ říká.
„Hlavní je, že když pochopili, čeho se pokoušíme
dosáhnout, podpořili nás.“

V případě vážného zranění nebo vážné choroby
museli obyvatelé regionu vážit cestu do 340 km

Již v den svého znovuotevření v říjnu přivítala nemocnice nové pacienty. Rose Kagali přišla z jedné
vesničky, protože zaznamenala předčasné porodní
bolesti. Doktorka Sharon Ogimda došla k závěru, že
porod ještě nenastal a umožnila jí odpočinek v ambulanci. „Je to nejlepší nemocnice, která kdy byla
v našem kraji otevřena,“ říká Rose. „Lidé s ní jsou
velmi spokojeni.“
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MIKROFINANCOVÁNÍ
Nástroje mikrofinancování
a technická pomoc
EIB zajistily

300


pro více než 1,5 milionu příjemců.

EU R

mil.

S podporou Evropské komise a členských států EU vytvořila banka speciální nástroje pro Afriku, Karibik a Tichomoří, jakož i pro země jižního sousedství. V roce 2016 schválila správní rada banky tři nové nástroje:


Nástroj financování pro drobné zemědělce v Africe, Karibiku a Tichomoří


60 mil. EUR




44

Nástroj mikrofinancování pro západní Afriku 50 mil. EUR

Nástroj mikrofinancování pro země jižního sousedství 75 mil. EUR
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Phyllis Muthoni ve svém
obchodě v Nairobi

„Jsem velice šťastná,
skutečně velice šťastná.“
Mikroúvěry dávají sílu malým
africkým podnikům a mění život.

V

úzké ulici v centru Nairobi se to hemží kupujícími a všude jsou dodávky a stánky s jídlem. Také
v tržnici jsou v obchodech nakupeny až po strop
nejrůznější druhy zboží, spreje, různobarevné kelímky, sklenice a plechovky a také oblečení. V jednom
prodejním stánku s kosmetikou Phyllis Muthoni sundává z vysokých regálů vlasové gely a pleťové krémy
a radí zákaznici, jak by mohla zlepšit svůj vzhled. Ve
vřavě tržiště to vypadá, jako by všeho bylo dostatek.
Ale není to pravda. Získat financování v Keni je obtížné. Phyllis však měla štěstí. Obrátila se na banku
Faulu Microfinance Bank, která jí půjčila na zařízení
jejího obchodu Jophy Cosmetics něco přes 10 000
EUR. „Od té doby, co máme úvěr, se situace hodně
zlepšila,“ říká. „Náš obrat se podstatně zvýšil a dosahujeme teď dobrého zisku.“
Faulu je jednou z místních mikrofinančních institucí, které spolupracují s EIB. Aktivity banky EU
v oblasti mikrofinancování v Africe mají velký vliv
na život lidí, jako je Phyllis. Jen ve východní Africe
spolupracuje EIB s 11 mikrofinančními institucemi
v Keni, Tanzanii, Ugandě a Rwandě, které půjčily
125 mil. EUR 278 270 konečným příjemcům. 42 %
z nich byly ženy a 29 % mladí lidé. Tyto úvěry v průměrné výši 5 276 EUR zachovaly nebo vytvořily více
než 874 000 pracovních míst.

„Jsem velice šťastná, skutečně velice šťastná, když
vidím, že se obchodu daří,“ říká 30letá Phyllis, která ve svém obchodu zaměstnává dvě osoby. „Kdybych nedostala úvěr od Faulu, nevím, co by se
mnou bylo. Bez něho bych nebyla tam, kde jsem.“
V Africe poskytla EIB na mikrofinancování částku
270 mil. EUR a tyto prostředky se dostaly k téměř
1,5 milionu příjemců, jako je Phyllis. Úspěch je takový, že EIB zavedla další nástroj mikrofinancování,
dotovaný částkou 60 mil. EUR, z kterého jsou poskytovány prostředky drobným zemědělcům. Tyto
nástroje zahrnují i technickou pomoc, jež umožňuje zprostředkovatelům zdokonalit úvěrové metodiky a rozšířit okruh jejich klientů, a někdy dovoluje
EIB spolupracovat přímo s konečnými příjemci.
„To Africe skutečně pomáhá, zejména mladým lidem, kteří potřebují úvěry,“ říká Phyllis. „Předtím to
bylo velmi obtížné.“
Mezi přeplněnými prodejními stánky, které obklopují obchod Jophy Cosmetics, již není mnoho volného místa. Phyllis chce přesto obchod rozšířit.
„Doufám, že mě pracovníci Faulu podpoří, protože
vím, že to zvládnu. S nimi to zvládnu.“
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Kde jsou získávány finanční
prostředky
V roce 2016 získal největší mnohostranný emitent dluhopisů a věřitel
na světě na mezinárodních kapitálových trzích 66,4 mld. EUR
včetně předfinancování na rok 2017 (proti 62,4 mld. EUR v roce 2015).
Z této celkové částky bylo 3,8 mld. EUR získáno prostřednictvím
zelených dluhopisů, kterým říkáme dluhopisy na ochranu klimatu
(Climate Awareness Bonds, CAB). Naše dluhopisy se dostávají
k investorům, kteří zpravidla v Evropě neinvestují, ale podporují
evropské projekty nepřímo investicemi do dluhopisů EIB.

E

IB je globálním finančním subjektem. V roce
2016 vydala banka dluhopisy v 16 měnách.
Většinu prostředků však získala ve třech hlavních měnách: v EUR, USD a GBP. Diverzifikované

zdroje a lhůty splatnosti dodávají naší strategii získávání finančních prostředků flexibilitu. Vydávání
dluhopisů ve více měnách nám také umožňuje vyplácet prostředky v některých místních měnách.

Klíčové výsledky v oblasti získávání finančních prostředků v roce 2016

46



 tyři nové benchmarkové emise v EUR s lhůtou splatnosti 3, 7, 10 a 16 let
Č
v celkovém objemu 17 mld. EUR a nová emise CAB v EUR se lhůtou splatnosti 21 let, což je nejdelší lhůta splatnosti, kterou kdy měly benchmarkové emise zelených dluhopisů v EUR.




S
polečnost KPMG vydala nezávislou zprávu o přiměřené jistotě ohledně zelených dluhopisů EIB, v níž potvrdila vedoucí postavení banky při zavádění
osvědčených tržních postupů.



anka vydala emise dluhopisů v USD, určené italským retailovým investorům
B
(podle odhadů se zapojilo více než 30 000 lidí), a novou emisi CAB v objemu
1,5 mld. USD.




E
IB vydala své první benchmarkové emise duálně kótovaných dluhopisů
v polských zlotých, určené domácím investorům, a byla největším nestátním
emitentem dluhopisů v PLN.
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Kde jsou získávány
finanční prostředky

NOK

SEK

1%

1%

PLN

1%

Ostatní
4%

GBP
12 %

Rozvržení
dluhopisů EIB
podle měny

EUR
44 %

USD 37 %

Rozvržení dluhopisů
EIB podle regionu investorů
Severní a Jižní Amerika

11 %

Evropa
Asie

68 %

19 %

2%

Blízký
východ a Afrika
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Řízení a správa

E

IB je subjektem EU, který má odpovědnost
vůči členským státům, a bankou, která při
svém rozhodování, řízení a kontrolní činnosti
dodržuje příslušnou nejlepší bankovní praxi.

Rada guvernérů se skládá z ministrů z každého
z 28 členských států, obvykle ministrů financí. Členové Rady guvernérů vydávají směrnice týkající se
úvěrové politiky banky a jednou ročně schvalují
roční účetní závěrku. Rozhodují o zvýšení základního kapitálu a o účasti banky na finančních operacích mimo EU. Jmenují také správní radu, řídící výbor a výbor pro audit.
Správní rada přijímá rozhodnutí o úvěrech, programech získávání finančních prostředků a jiných
otázkách financování. Zasedá desetkrát ročně, aby

bylo zajištěno, že banka bude řízena v souladu se
Smlouvami EU, vlastním statutem banky i s obecnými směrnicemi vydanými Radou guvernérů.
Správní rada má 29 řádných členů. Jednoho nominuje každý členský stát a jednoho Evropská komise. Ve správní radě je dále 19 zastupujících členů.
Pro zvýšení úrovně své profesionální odbornosti
může správní rada kooptovat šest odborníků, 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 % základního kapitálu upsaného členskými státy. Správní radě předsedá prezident banky, který nemá právo hlasovat.
Řídící výbor je rezidentním rozhodovacím orgánem. Dohlíží na každodenní chod banky, připravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich provádění. Zasedá jednou týdně. Řídící výbor vyvíjí
činnost pod vedením prezidenta 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 – Německo, Francie, Itálie a Spojené království – jsou v řídícím výboru zastoupeni trvale.
Kromě toho má banka nezávislý výbor pro audit,
který odpovídá přímo Radě guvernérů. Je odpovědný za audit účetnictví banky a prověřuje, zda
činnosti banky odpovídají nejlepší bankovní praxi. Zpráva o činnosti výboru pro audit se předkládá Radě guvernérů spolu s výroční zprávou správní
rady. Výbor pro audit se skládá ze šesti členů, kteří
jsou jmenováni na šest po sobě jdoucích účetních
období. Členové výboru pro audit nesmějí být jmenováni opakovaně.

EIB děkuje těmto iniciátorům projektů a osobám za poskytnutí fotografií obsažených v této zprávě:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
O povolení k reprodukci či použití těchto fotografií je třeba požádat přímo držitele autorských práv.
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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Nové nápady pro

investiční plán
pro Evropu
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

+ Modelování
našeho dopadu
+ Řešení globálních
problémů
migrace

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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