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Úvodné slovo PREZIDENTA

S

kupina EIB financuje a podporuje projekty,
ktoré silno a inšpiratívne vplývajú na podniky a
životy obyvateľov EÚ. Tento vplyv za posledných
pár rokov rýchlo rástol vďaka našej ambícii využívať
peňažné prostriedky inteligentnejšie – kombinovaním
financií zo skupiny EIB so súkromným kapitálom,
fondmi a grantmi z EÚ spolu s poradenskou podporou
odborníkov z EIB v snahe dosiahnuť maximálny
ekonomický efekt.
Vplyv našich činností by mal byť citeľný všade
v Európe, keďže súdržnosť je ústredným pilierom
nášho poslania, ktorého sme sa držali aj v roku 2016.
Najväčší podiel transakcií skupiny EIB, vyjadrený ako
percentuálny podiel z HDP, smeroval do Estónska, na
Maltu, do Bulharska, na Cyprus, do Chorvátska, Poľska
a na Slovensko.
Pracujeme na tom, aby sa prosperita šírila spravodlivo
po celom kontinente, ale aj ďalej. EIB je nedeliteľnou
súčasťou súboru nástrojov EÚ, ktorý má urobiť
globálnu stratégiu EÚ a Európsky konsenzus o rozvoji
skutočnosťou. Naďalej reagujeme na výzvy spojené
s presadzovaním udržateľného hospodárskeho rastu
v krajinách pôvodu súčasnej migrácie, aby čoraz
menej ľudí bolo nútených vydať sa na strastiplnú a
často aj nebezpečnú cestu preč zo svojej domoviny,
ale zároveň podporujeme odolné ekonomiky
v hostiteľských komunitách na Blízkom východe,
v severnej Afrike a na západnom Balkáne.
Z nášho portfólia pôžičiek, záruk a investícií sa v roku
2016 zmobilizovali celkové investície vo fenomenálnej
výške 280 mld. EUR. Operáciami banky EÚ sa skutočne
riešia medzery na trhu v rámci Európy, čoraz častejšie
aj prostredníctvom Investičného plánu pre Európu,
s cieľom poskytnúť podporu pre MSP a inovačné
spoločnosti, ktoré by inak nemali prístup k nášmu
financovaniu.
Všade, kde investujeme, hľadáme inovátorov. EÚ
nebude konkurencieschopná bez inovácií. V tomto
spočíva silná rola Investičného plánu pre Európu,
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ktorý nám umožňuje financovať inovačné spoločnosti,
ktoré by v minulosti neprešli naším sitom. Vďaka
financovaniu výskumu nových technológií má naša
podpora pre inovačné firmy moc meniť ľudské životy.
Niekedy aj zachraňovať ľudské životy.
Vlani sme financovali rodinný podnik z oblasti
satelitných družíc v Brémach, ako aj prvý fond
investujúci do firiem, ktoré založili vedci z
francúzskej univerzity. Oba projekty boli podporené
z Investičného plánu pre Európu. Takisto sme v Lyone
financovali výskum očkovacej látky proti vírusu zika
a modernizáciu veľkého hadrónového urýchľovača
v CERN – Európskej organizácii pre jadrový výskum.
Každý z týchto inovátorov sa vydal po inej ceste,
ale všetky smerujú k budúcnosti, v ktorej sa Európa
vyrovná spoločnostiam z ktorejkoľvek krajiny na svete.
Pri pohľade do roku 2017 predpokladám ešte väčší
dôraz na takéto investície. Musí to byť rok inovácií
v EIB.
S víziou takejto inovačnej budúcnosti vidím Európu
optimisticky. Banka je dôležitou súčasťou toho,
aby občania EÚ zostali na jednotnej, európskej
ceste. Pôžičky a záruky skupiny EIB, poskytované
poradenstvo a podporované iniciatívy sú konkrétnym
dôkazom významu EÚ pre podniky a život v rámci celej
Európy. Z príbehov našich projektov predstavených
v tejto správe vidno, že banka EÚ vytvára väzby
medzi ľuďmi, medzi podnikmi aj ekonomikami.
Zabezpečujeme, aby náš kontinent bol prepojenejší.
V súčasnej dobe niet vyššej priority.
Werner Hoyer

Úvodné slovo
PREZIDENTA

Naše investície a
iniciatívy vytvárajú
väzby medzi ľuďmi,
medzi podnikmi
aj ekonomikami.
Zabezpečujeme, aby
náš kontinent bol
prepojenejší.
V súčasnej dobe niet
vyššej priority.
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Celkové
FINANCOVANIE

83

Skupina EIB
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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI
roku 2016

Ženy šúpu ovocie na tradičné cyperské
cukríky v malom podniku v pohorí
Troodos, ktorý dostal pôžičku od EIB.
Viac na s. 19

Investičný plán pre Európu v roku 2016
Schválené financovanie v objeme 30,2 mld. EUR
Celkové zmobilizované investície 163,9 mld. EUR
Dosiahli sme 52 % z cieľovej sumy 315 mld. EUR
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Jednoduchá odpoveď na HDP
a pracovné miesta
Prepracovaný ekonomický model dokáže jednoducho ukázať
veľký vplyv investícií EIB, ako aj cestu k posudzovaniu efektu
Investičného plánu pre Európu

T

ento príbeh ekonomického vplyvu sa začína
otrasom najhoršieho druhu. Štyri roky od finančného prepadu v roku 2008 sa hrubý domáci produkt EÚ držal pod úrovňou spred krízy,
fixné investície boli o 15 % nižšie a dlhodobá nezamestnanosť stúpala. Členské štáty EÚ požiadali
Európsku investičnú banku o podporu pre pracovné miesta a rast navýšením objemu úverov, pričom
navýšili imanie banky o 10 mld. EUR.

Táto hĺbková analýza
dáva presnú predstavu o tom,
aký vplyv má práca banky.
Debora Revoltella, hlavná ekonómka EIB

Do apríla 2015 EIB využila toto kapitálové navýšenie a dosiahla cieľ poskytnúť dodatočné úvery v objeme 60 mld. EUR. Po uskutočnení investície však bolo potrebné posúdiť jej účinnosť.
To znamenalo vykázanie zložitého vzťahu medzi týmito operáciami EIB a inými činnosťami
v hospodárstve.
Ekonómovia EIB použili osvedčený ekonomický
model na posúdenie budúcich vplyvov všetkých
operácií banky v čase navyšovania imania. Zistili,
že úverová činnosť banky môže významne ovplyvniť európsku ekonomiku a vytvoriť 830 000 pracovných miest do roku 2017 a 1,4 milióna do roku
2030. „Model bol vytvorený tak, aby zachytával dlhodobé aj krátkodobé faktory,“ vysvetľuje Debora
Revoltellová, riaditeľka úseku ekonomiky EIB. „Je to
dôležité pre odhadnutie konečného výsledku pre
reálnu ekonomiku.“
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Ekonómovia banky predstavili údaje o vplyvoch
v roku 2016. Model teraz dolaďujú, aby bolo možné
zhodnotiť vplyv Investičného plánu pre Európu na
Európsky fond pre strategické investície.

Testovanie vplyvu EIB
Posudzovanie vplyvov z obdobia navyšovania imania v rokoch 2013 – 2015 ponúka veľa ukazovateľov, podľa ktorých možno vypočítať vplyvy záruk
z rozpočtu EÚ, ako aj možný rozsah výhod, ktoré
prinesú dodatočné investície. Je to čoraz dôležitejšie najmä teraz, keď predseda Európskej komisie
Jean-Claude Juncker uviedol, že chce zdvojnásobiť
objem aj trvanie Investičného plánu pre Európu.
Pri výpočte vplyvu banky v období navyšovania
imania sa ekonómovia EIB spojili so Spoločným
výskumným centrom Komisie v Seville. Pracovali
s ekonomickým modelom, ktorý bol prvýkrát vytvorený v roku 2010 na posúdenie vplyvov štrukturálnych fondov EÚ – finančných nástrojov na
zmierňovanie rozdielov medzi ekonomikami rôznych európskych regiónov. Pomocou modelu pod
názvom RHOMOLO bolo možné vypočítať, či sa
čoraz obmedzenejšie verejné zdroje vynakladajú
efektívne, čo vyhovovalo aj cieľom EIB.
„Je to dobrý model a pokúsili sme sa ho použiť
konzervatívnym spôsobom,“ hovorí Georg Weiers,
ekonóm EIB venujúci sa posudzovaniu.
K silným stránkam modelu RHOMOLO patrí, že zachytáva:
• krátkodobé vplyvy hospodárskej činnosti,
•a
 ko investícia podporí produktivitu a napokon aj
rast v dlhodobom horizonte.
Ak napríklad EIB financuje cestu, počas jej výstavby sa zvyšuje hospodárska činnosť. Financie z EIB

EIB MYSLÍ
OPERÁCIE EIB
(január 2013 – marec 2015)

Investície podporené
prostredníctvom operácií EIB

342 mld. EUR

pracujú aj po dokončení výstavby, pretože cesta
skracuje dobu jazdy a znižuje dopravné náklady,
čím sa zvyšuje produktivita, rast a tvorba pracovných miest. Oba tieto faktory treba merať, aby bolo
možné skutočne posúdiť vplyvy pôžičky EIB.

DLHODOBÉ VPLYVY
(do roku 2030)

HDP vyššie o 1,1 %
Zamestnanosť vyššia o

1 400 000 miest
Vplyvy EIB: údaje
Na základe tohto modelu vypočítali ekonómovia EIB krátkodobé a dlhodobé vplyvy činností EIB
v období navyšovania imania od januára 2013 do
marca 2015.
V období kapitálového navýšenia predstavovali bežné aktivity EIB a aktivity týkajúce sa navýšenia imania
celkovo 1 024 zmlúv z 812 operácií v rámci celej EÚ
v celkovej sume 142 mld. EUR. Pomohli financovať
celkové investície v objeme 372 mld. EUR.
Na základe modelu vyznievajú krátkodobé výsledky do konca roku 2017 takto:
• HDP vyššie o 0,8 %
• Zamestnanosť vyššia o 830 000 miest
Dlhodobé vplyvy do roku 2030 sú podľa modelu
projektované takto:

• HDP vyššie o 1,1 %
• Zamestnanosť vyššia o 1,4 milióna miest

KRÁTKODOBÉ VPLYVY
(do roku 2017)

HDP vyšší o 0,8 %
Zamestnanosť vyššia o

830 000 miest
Vplyv EIB a investičný plán
Aby EIB mohla zabezpečiť, že jej financie fungujú
efektívne pre občanov EÚ, musí svoje vplyvy hodnotiť. Pochopiteľne, ako banka EÚ nie je jediná,
kto sleduje, ako sa jej investície vyplácajú. Posúdenia vplyvov pôžičiek z investičného plánu v rámci záruky z rozpočtu EÚ už zverejnili tri významné
inštitúcie:
• Európska komisia odhaduje, že transakcie zastrešené Investičným plánom pre Európu prinesú
do HDP EÚ až 410 mld. EUR a 1,3 mil. pracovných
miest,
•
Oxford Analytica, ekonomická analytická firma,
predpokladá vplyv na HDP na úrovni 1,4 %,
• Medzinárodná organizácia práce predpokladá vytvorenie 1,8 mil. pracovných miest prostredníctvom investičného plánu.
Ekonómovia EIB neustále pracujú na prispôsobení
a doladení modelu, aby sa dal využiť na posúdenie
vplyvu transakcií v rámci Investičného plánu pre Európu a poskytol čísla vyjadrujúce vplyv všetkých pôžičiek EIB. „Je to komplikovaný model, lebo je dosť
premyslený. Poskytuje odhady celkových efektov v
ekonomike, nielen jeho priamy efekt,“ hovorí riaditeľka Revoltellová. „Výsledok tejto hĺbkovej analýzy však dáva presnú predstavu o tom, aký vplyv má
práca banky.”
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Ultratenká solárna fólia na výrobnej
linke Heliatek. Váži 500 g na meter
štvorcový a jej hrúbka je menej ako
jeden milimeter

Nové štruktúry
pre nové výzvy
Investície do kvázi-vlastného kapitálu
sú pre EIB dôležitým nástrojom pri
plnení Investičného plánu pre Európu

Začíname riešiť malé, vysokorizikové
a neuveriteľne inovačné veci.
Adrian Kamenitzer, riaditeľ úseku EIB pre vlastný
kapitál, nové produkty a špeciálne transakcie

8

Správa o činnosti

2016

EIB KONÁ

P

rvá hádanka: spoločnosti chcú znížiť svoju uhlíkovú stopu, preto by chceli vyrábať vlastnú
obnoviteľnú energiu. Priestory sú však v obchodných štvrtiach veľkých miest vždy problémom
– nie je možné postaviť veternú elektráreň pred stanicou Liverpool Street či solárny park v La Défense.
Riešenie: Heliatek, spin-off podnik Drážďanskej
technickej univerzity, vyvinul fóliu, ktorá pokryje
vertikálne fasády budov a vyrába elektrinu premenou svetla na energiu.
Druhá hádanka: ako to financovať. Riešenie: investícia do kvázi-vlastného kapitálu vo výške
20 mil. EUR prostredníctvom EIB.
Znie to jednoducho, ale nie je to tak. Finančníci
z EIB roky hľadali spôsob, ako štruktúrovať transakcie, ktoré by priniesli kapitál novým inovačným firmám tak, aby sa mohli sústrediť skôr na rast podniku, nie na splácanie dlhov.
Kvázi-vlastný kapitál mala EIB pripravený už niekoľko rokov, ale len v malej miere. Príchod Investičného plánu pre Európu je ústrednou časťou plánu EIB,
ktorým je rozšíriť vysokorizikové investície v spoločnostiach, ktoré by predtým neboli oprávnené
na poskytnutie financovania z EIB. „Začíname riešiť
malé, vysokorizikové a neuveriteľne inovačné veci,“
hovorí Adrian Kamenitzer, riaditeľ úseku banky pre
vlastný kapitál, nové produkty a špeciálne transakcie „Znamená to, že EIB sa musí nastaviť na tieto

nové druhy transakcií, aby sa mohol naplno využiť
ich potenciál.“
Záruka z rozpočtu EÚ v rámci Investičného plánu
pre Európu, ktorú spravuje EIB, má byť podkladom
financovania inovačných spoločností. Je to preto,
lebo komerčné banky majú tendenciu posudzovať tieto firmy ako nepreverené, a teda príliš rizikové. Pre Európu je však dôležité, aby sa mohli rozvíjať nové myšlienky. Hoci pre EIB ide o novú oblasť,
presne zapadá do historickej roly banky, ktorou je
zapĺňať medzery na trhu.
Transakcie s vyšším rizikom v banke označujeme ako
„špeciálne činnosti“. Cieľom banky v roku 2017 je
podporovať špeciálne činnosti, keďže zefektívňuje
postupy súvisiace s transakciami do kvázi-vlastného
kapitálu a inými novými štruktúrami. Oddelenie banky pre rastový kapitál a financovanie inovácií dostalo
od inovačných firiem už 1 000 žiadostí o financovanie a do polovice roka 2018 plánuje v takýchto transakciách preinvestovať 1 mld. EUR.
„Je to veľmi pozitívny moment,“ hovorí Hristo Stoykov, vedúci oddelenia. „Pracujeme s novými klientmi,
ktorí by pôžičku EIB predtým získať nemohli. Pracujeme s inovačnými firmami. Do veľkej miery je to vďaka
produktu s kvázi-vlastným kapitálom.“
Kvázi-vlastný kapitál je pre EIB unikátnym produktom na trhu. Jeho cieľom je vyplniť medzeru na
trhu, ktorá postihuje zhruba 2 500 stredne veľkých
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európskych spoločností, ktoré potrebujú financovanie v objeme 10 mil. až 17 mil. EUR. Funguje to takto:
EIB poskytne inovačnej firme dlhodobú pôžičku.
Pravidelné splácanie pôžičky by firmu vyšťavilo
práve v čase, kedy potrebuje investovať do výskumu a vývoja. Naopak, investícia do kapitálu by znížila hodnotu pre ľudí, ktorí niesli riziko financovania prvých rokov vývoja. Kvázi-vlastný kapitál tak
prináša neroztrieštený rizikový vlastný kapitál, ktorý sa oceňuje na základe výkonu spoločnosti podobne ako investícia do vlastného imania.
Vytvorenie tohto produktu si vyžadovalo istý čas.
Stoykov a jeho kolegovia z EIB museli vypracovať
novú dokumentáciu a zmluvy a aj prenastaviť vzťahy medzi jednotlivými riaditeľstvami v rámci banky. Vedenie banky schválilo úplne novú stratégiu
vlastného kapitálu pre transakcie uskutočňované
v rámci Investičného plánu pre Európu. Z prvých
operácií s kvázi-vlastným kapitálom vidno, aký
druh spoločností potrebuje toto financovanie:
• Archos – francúzska elektronická spoločnosť dostala 12 mil. EUR na vytvorenie siete pre „internet
vecí“
• Canatu – transakcia vo výške 12 mil. EUR s fínskou
spoločnosťou na financovanie vývoja pružných
obrazoviek
• Ultimaker – 15 mil. EUR na výskum a vývoj u holandského výrobcu 3D tlačiarní
Väčšina transakcií s kvázi-vlastným kapitálom sa
doposiaľ uskutočnila v rámci programov EIB, ako
je napríklad program Zdroje InnovFin pre rast
stredne kapitalizovaných podnikov. Kvázi-vlastný kapitál bude čoraz významnejším faktorom pri
transakciách v rámci Investičného plánu pre Európu, ktorý zároveň banke umožní zvýšiť objem investícií vzhľadom na záruku z rozpočtu EÚ.
Prvá transakcia s kvázi-vlastným kapitálom v rámci
investičného plánu však prebehla už v roku 2016, a
to v časti Európy, kde EIB pôsobí veľmi výrazne – v
Grécku. Vôbec nešlo o pripojenie chladničky na internet alebo dizajn obrazovky, ktorú si možno navliecť na rukáv, aby držala na ramene. Išlo o klobásy.
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Creta Farms, jedna z najväčších gréckych spoločností na výrobu údenín, vynakladá v porovnaní
s porovnateľnými firmami päťkrát viac prostriedkov
na inovačné spôsoby, ako vyrábať zdravšie mäsové
výrobky. Za posledných päť rokov prihlásila 20 patentov. Inovačnosť sa sústreďuje na zložitú autorskú
technológiu, vďaka ktorej firma dokáže odstrániť nasýtené živočíšne tuky zo spracovávaného mäsa. Namiesto tohto tuku vstrekuje extra panenský olivový
olej obsahujúci nenasýtené tuky. Mäsové výrobky sú
tak zdravšie, lebo znižujú „zlý“ cholesterol. Neprichádzajú však o chuť.
„Pri jedení týchto mäsových výrobkov si doprajete pôžitok s menším pocitom viny,“ hovorí Konstantinos Frouzis, konateľ spoločnosti z krétskeho
Rethymna. „Je to veľmi zdravý pôžitok.“
Transakciou vo výške 15 mil. EUR do kvázi-vlastného
kapitálu spoločnosti Creta Farms sa podporí ďalšia
expanzia spoločnosti na medzinárodných trhoch,
ako aj výskum a vývoj na zavedenie jej „olivovacej“
technológie do celosvetového odvetvia pochutín.
„Investori momentálne o Grécku veľmi pochybujú,“
priznáva Konstantinos Frouzis, „ale táto operácia dokazuje, že aj grécke spoločnosti môžu stáť na veľmi
pevných základoch.“
Creta Farms bola jednou z 23 transakcií s kvázi-vlastným kapitálom, ktoré sa uskutočnili v roku 2016.
Stoykov predpokladá, že v roku 2017 sa ich uzavrie
40. Záruka z rozpočtu EÚ v rámci investičného plánu
umožní jeho tímu zvýšiť objem transakcií na 50 mil.
EUR, čo postačuje na podporu výskumu a vývoja aj
vo väčších korporáciách.
Cieľom investičného plánu je zabezpečiť, aby sa
prostriedky EIB a záruka z rozpočtu EÚ dali použiť pri operáciách, ktoré by inak neboli financované. Rizikovejší charakter inovačných spoločností a
splatenie týchto nových transakcií v štýle vlastného
kapitálu dávajú jasnú odpoveď na otázku „doplnkovosti“. Hristo Stoykov podotýka, že niektoré pôžičky s kvázi-vlastným kapitálom sa, pochopiteľne, nemusia vyplatiť. „Keby sme vybrali len víťazov, každý
by dal svoje peniaze len do nich,“ hovorí. „Z hľadiska
politiky ide o veľké investície. Práve preto sa oplatí
riskovať.“

EIB KONÁ

Pracovníci balia „naolivované“
mäso v zariadení spoločnosti
Creta Farms v krétskom Rethymne

2016 Správa
Activity
Report
2016
o činnosti

11

INOVÁCIAMI
za konkurencieschopnosť
Tlačiareň Heidelberger Druckmaschinen
v prevádzke v závode spoločnosti
v Heidelbergu
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na podporu inovácií



a zručností


659 mil. EUR v pôžičkách pre softvérové spoločnosti,
v porovnaní so 102 mil. EUR v roku 2015
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11 miliónov nových alebo inovovaných vysokorýchlostných digitálnych prepojení




890



vrátane 770


000 študentov v zrekonštruovaných priestoroch
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Müsli a budúcnosť
digitálnej tlače
Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen nesie európsku vlajku
v súťaži o rýchlejšiu a efektívnejšiu digitálnu tlač – a o nájdenie
inovačných spôsobov, ako by sa fabriky mohli riadiť samy

P

redajňa mymuesli na malebnej Hauptstrasse
v Heidelbergu sa nachádza na hranici historického starého mesta priamo cez rieku Neckar smerom od najstaršej nemeckej univerzity. Stojí
však v popredí budúcnosti digitálnej tlače a priemyselnej inovácie.

„Toto je priemysel 4.0,“ hovorí Jason Oliver, vedúci
pre digitalizáciu spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen. „Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen prináša obrovské zmeny v tom, čo bude
zaručene našou budúcnosťou. Svoju budúcnosť
stavila na digitálnu sféru.“

Vzadu vo vzdušnej svetlej predajni, za ružovými
a žltými nádobami s organickým ovsom a bobuľovým ovocím, je čierny sklenený stroj, vyšší ako
človek a široký ako nápojový automat. Ako darček
si vyberiete tubu s müsli a pracovník v ružovom
tričku mymuesli ju vsunie do čierneho stroja. Na
dotykovej obrazovke zadáte svoju osobnú správu a nahráte fotografiu – povedzme – svojich detí.
Stroj pretáča tubu pod fialovým svetlom, ktoré
je v podstate inovačnou technológiou atramentovej tlače. O pár sekúnd neskôr vám predavač
z obchodu mymuesli podá vašu vlastnú dózu na
müsli, priamo na ktorej je vytlačený váš obrázok
a správa.

Je to múdra stávka. Spoločnosť Heidelberger
Druckmaschinen si razí novú cestičku po rokoch,
kedy ju postihol pokles na trhu tlačiarenských zariadení a hospodárska recesia po finančnej kríze
z roku 2008. Spoločnosť je svetovým lídrom v oblasti tradičnej ofsetovej tlače, pri ktorej sa atrament
vtláča na obal pomocou dosky alebo valca. Ale
rada posilní svoje zastúpenie aj na rozvíjajúcom sa
digitálnom trhu. Pri digitálnej tlači nie je potrebná
pevná doska na vtlačenie atramentu, s obrazom sa
preto dá omnoho ľahšie manipulovať a meniť ho
na obrazovke počítača.

Tá správa môže byť takáto: Konkurencieschopnosť
Európy na trhu digitálnej tlače závisí od spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG. Práve ona vyrába šikovný čierny stroj vzadu v predajni mymuesli. Spoločnosť pôsobiaca v odvetví tlačiarenských
zariadení posúva hranice aj v sektore digitálnej automatizácie. Je to kľúč k ekonomickej budúcnosti
Európy, keď svet vstupuje do tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, kde prevádzkové rozhodnutia budú
čoraz častejšie robiť stroje, nie ľudia.

Digitálna tlač je však vo väčšom meradle drahšia a
pomalšia ako ofsetová. Preteky s konkurenciou, kto
zníži náklady digitálnej tlače a zvýši jej rýchlosť, sú
jednou z výziev, ktorým spoločnosť Heidelberger
Druckmaschinen čelí.
Práve prechod z ofsetu na digitál je dôvod, pre ktorý spoločnosť požiadala EIB o pôžičku na pomoc
s financovaním výskumu a vývoja. Banka EÚ podpísala zmluvu v marci 2016, ktorou poskytla pôžičku vo výške 100 mil. EUR z Investičného plánu pre
Európu. „Ak chcú svoju spoločnosť zastabilizovať,

2016
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Toto je priemysel 4.0.
Jason Oliver,
vedúci pre digitalizáciu,
Heidelberger Druckmaschinen

musia pracovať s meniacimi sa potrebami svojich
klientov,“ hovorí Franz Derler, úverový analytik EIB,
ktorý sa na transakcii podieľal. „Práve preto je dôležité investovať do výskumu a vývoja.“
Záruka z rozpočtu EÚ v rámci Investičného plánu
pre Európu má podporovať technologické inovácie
v európskych firmách. Práve tento faktor zavážil pri
pôžičke pre Heidelberger Druckmaschinen. Štúdia
ekonómov EIB uverejnená vo februári 2016 preukázala, že Európa musí vynaložiť ďalších 130 mld.
EUR ročne, aby sa splnil cieľ EÚ vynakladať 3 % HDP
na výskum a vývoj, čím by sa náš kontinent priblížil
k pomernému objemu investícií na výskum a vývoj
v iných popredných ekonomikách. Európa bude
musieť vynaložiť 90 mld. EUR, aby udržala krok s
modernými výrobnými technológiami.
Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen nezanevrela na svoju silnú stránku, ktorou je tradičná ofsetová tlač. Veď väčšina trhu s tlačovou produkciou,
ktorá dosahuje hodnotu 400 mld. EUR ročne, je
stále založená na ofsetovej tlači. Ale Heidelberger
Druckmaschinen v tom nie je sama. Produkty vyvíja v partnerstve so spoločnosťami Ricoh a Fujifilm
z Japonska, ktoré je lídrom v technológiách digitálnej tlače.
Firma však nie je len výrobcom tlačiarenských zariadení. Z núdze sa stala aj softvérovou firmou, kde
inžinieri vyvíjajú programy na prevádzku týchto zariadení. „Zákazníkovi chceme poskytnúť zariadenie,
pri ktorom sa sám rozhodne, či je pre neho hospodárne použiť ofset alebo digitál,“ hovorí Jason
Oliver. „V konečnom dôsledku chceme vytvoriť
systém, ktorý sa v podstate sám rozhodne, ktorú
možnosť si zvolí.“

Manfred Seifert,
produktový špecialista
v heidelberskom závode,
drží loptu vyzdobenú
firemnou tlačiarňou
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Programy písané softvérovými inžiniermi z Heidelberger Druckmaschinen v budúcnosti umožnia takú individuálne prispôsobiteľnú výrobu, ako
je vyrobenie dózy s müsli v historickom centre
Heidelbergu.
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Teplo a svetlo
s menším obsahom CO2
Plánovaná elektráreň v Kiele udržiava teplo aj po vypnutí svetiel –
a emisie oxidu uhoľnatého znižuje o 70 %

A

k v zime idete autom, teplo vytvárané motorom zohrieva vnútrajšok vozidla. Ak motor
vypnete, čoskoro vám bude zima. Aby ste si
teplo udržali, musíte zapnúť motor, i keď práve parkujete popri ceste.
Teraz si predstavte, že vaše auto je obrovská elektráreň. Plynové motory vyrábajú elektrinu a súbežne s tým vytvárajú teplo. Väčšina elektrární toto
teplo vypúšťa komínom von. Kogeneračné jednotky využijú nadbytok tepla na ohrievanie, podobne
ako osobný automobil. Ohrievajú vodu, ktorá sa zas
prečerpáva cez radiátory v domácnostiach a kanceláriách odberateľov.
Ale čo sa stane, keď je dopyt po elektrine malý,
ale dopyt po teple vysoký? Napríklad uprostred
noci, keď sa nesvieti, ale radiátory sú otvorené. Kogeneračné jednotky možno musia zbytočne vyrábať elektrinu, len aby bolo teplo. Tak to je, ak

energetická spoločnosť nenájde inovačný spôsob,
ako zabezpečovať teplo pre odberateľov a elektrinu
vyrábať len vtedy, keď ju treba. Práve to robí Stadtwerke Kiel s novým kogeneračným zariadením na
výrobu tepla a energie, ktoré plánuje sprevádzkovať v roku 2018.
Aj po vypnutí kielských motorov sa nadbytočné
teplo uloží vo vodnej nádrži vysokej 60 m, odkiaľ sa
horúca voda bude vypúšťať a vyhrievať mesto. Výsledkom bude elektrina pre 250 000 domácností a
teplo pre 70 500 odberateľov. Nové zariadenie bude
okrem toho vypúšťať o 70 % menej oxidu uhličitého
ako uhoľná tepláreň, ktorú nahradí. „Je to prelomové,
skutočná senzácia,“ hovorí Branko Cepuran, úverový
analytik, ktorý sa podieľal na pôžičke pre Stadtwerke
Kiel vo výške 105 mil. EUR, podpísanej v septembri,
s podporou záruky z rozpočtu EÚ v rámci Investičného plánu pre Európu. „Pre banku je veľmi dôležité
podporovať takéto inovácie v európskom priemysle.“

Mikróby zachraňujú bábätká
Prudké šírenie vírusu zika v Severnej a Južnej Amerike určilo za najvyššiu prioritu
vynájdenie vakcíny, v neposlednom rade aj vzhľadom na riziká pre deti žien
infikovaných počas tehotenstva. Výzva spočívala v tom, aby vakcína – ktorá
zvyčajne môže obsahovať agens podobný škodlivému ochoreniu, ktoré má
liečiť – nepoškodila plod. Spoločnosť Valneva so sídlom v Lyone sa snaží
vyrobiť „purifikovanú inaktivovanú vakcínu“. V inaktivovaných vakcínach sa
používa agens spôsobujúci chorobu, napríklad vírus alebo baktéria, ktorý bol
zahubený chemicky, teplom alebo žiarením. Stále však stimuluje imunitný
systém, aby chránil telo pred skutočným ochorením. Aj keď choroboplodný
agens v očkovacej látke prejde placentou, plod nebude infikovaný, lebo agens bol „inaktivovaný“. Vakcína proti
zike zatiaľ „vykazuje výbornú čistotu,“ hovorí zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Franck Grimaud. EIB
poskytla spoločnosti Valneva v júni 2016 pôžičku vo výške 25 mil. EUR na dokončenie prác a zároveň podporuje
výskum a vývoj vakcíny aj proti lymskej borelióze.
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Rauno Koivusaari
na vode

Potápač, ktorý videl
energiu okolo seba
Veľké peniaze na žiarivú budúcnosť
Banka poskytla 3,7 mld. EUR na 46 vzdelávacích
projektov v 28 krajinách, napríklad:

Fínsky start-up AW
Energy mení vlny
na elektrinu na
portugalskom pobreží

• P ôžička vo výške 100 mil. EUR pre University College
Cork, ktorá vyčlenila 27 mil. EUR na prvú fázu
Vedeckého a inovačného parku v Corku. Na projekty
v oblasti zdravotníctva a inovácií pôjde 37 mil. EUR na
účely infraštruktúry. Investícia v objeme 200 mil. EUR v
71 školách v Írsku, z ktorej bude mať prospech 44 000
žiakov, je vôbec najvyššia pôžička EIB pre írske školstvo.

• P ôžička vo výške 100 mil. GBP pre Newcastle University
zahŕňa Budovu urbanistických vied v hodnote 58 mil.
GBP a Národné centrum pre vedy o starnutí a inovácie
v hodnote 40 mil. GBP. EIB zároveň podporí výstavbu
siedmich nových stredných škôl, ktoré využije viac ako
8 500 školákov z grófstva Yorkshire.

•O
 krem 940 mil. EUR pridelených v roku 2015 poskytne
EIB ďalších 530 mil. EUR na taliansku štátnu investíciu
s prínosom pre 500 000 žiakov a na pokrytie nákladov
na skvalitnenie infraštruktúry, energetickú efektívnosť
a bezpečnosť (vrátane antiseizmických opatrení).
K projektom financovaným EIB na jednej z najlepších
talianskych univerzít – rímskej Sapienze – budú patriť
nové knižnice, rekonštruovaná administratívna budova
a kampus pre architektonické štúdiá.
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P

re profesionálneho potápača Raunoa Koivusaariho to bolo ako náhle osvietenie.
V roku 1993 sa tento Fín zúčastnil potápačskej expedície na polostrove Porkkala vo
Fínskom zálive. Uvedomil si, že by bolo možné spútať silu pohybujúcich sa vĺn, aby vytvárali energiu. Energetický menič WaveRoller,
ktorý vybudovala jeho spoločnosť AW-Energy,
už svoju účinnosť preukázal počas dvojročnej
skúšobnej prevádzky v portugalskom Peniche.
„Trvalo dlho, kým sme sa sem dopracovali,“ hovorí. „Som však rád, že som sa tej myšlienky na
začiatku nevzdal.“
WaveRoller funguje pri pobreží v hĺbke 12 až
14 m. Tam zachytí najefektívnejší bod príboja,
pričom je chránený pred najprudšími búrkami.
Spoločnosť AW-Energy predpokladá, že WaveRoller s výkonom 350 kW by mohol uspokojiť
dopyt 440 domácností v Peniche po elektrine. Projekty spúšťa v špičkových príbrežných

INOVÁCIAMI
INNOVATION
za konkurencieschopnosť
for competitiveness

oblastiach v Portugalsku, Francúzsku, Írsku a Čile a
v nasledujúcich štyroch rokoch plánuje predať viac
ako 50 meničov WaveRoller. EIB poskytla v júli pôžičku vo výške 10 mil. EUR na vybudovanie prvého zariadenia v komerčnom meradle a urýchlenie uvedenia novej technológie.

Nevyužitý zdroj čistej energie
Menič WaveRoller je skonštruovaný na oceľovom paneli s rozmermi 18x10 m, ktorý je uchytený na pántoch k základni na morskom dne. Panel sa pri príboji pohybuje dopredu a dozadu, čím poháňa systém
odoberajúci hydraulickú energiu. Odberný systém
poháňa elektrický generátor. Elektrina vstupuje do
siete na pevnine cez podmorský kábel.
Potenciál energie z vĺn je síce už dlho známy, ale drsné morské podmienky brzdili vývoj v tomto odvetví.
Technológie boli drahé a zraniteľné a financovanie sa
hľadalo len ťažko. „Financovanie zo strany bánk neexistovalo, kým do toho nevstúpila EIB,“ oznamuje Mikael
Martikainen, vedúci spoločnosti AW pre komunikáciu.

„Možno povedať, že veterná a solárna energia mali náskok 10 až 20 rokov v porovnaní s energiou z vĺn.“
Odborníci sa domnievajú, že vlny sú celosvetovo
najväčší nevyužívaný zdroj čistej obnoviteľnej energie, ktorého potenciál je väčší než celková kapacita
všetkých elektrární na fosílne palivá nainštalovaných
v Európe. „Energia z vĺn by mohla uspokojiť minimálne jednu desatinu svetových energetických potrieb,“
hovorí Martikainen. Keďže vlny sú predvídateľné, boli
by cenným doplnkom k iným druhom energie z obnoviteľných zdrojov.
Údržba je pomerne jednoduchá. Meniče WaveRoller
majú veľké stabilizačné nádrže naplnené vzduchom,
aby sa mohli nadnášať nad miestom použitia. Potom
sa zalejú vodou, čím sa ponoria. Menič energie z vĺn
síce zostáva počas bežnej prevádzky plne ponorený, vypustením stabilizačných nádrží môže znovu
vyplávať na hladinu na účely údržby. To znamená, že
opravy si nevyžadujú zložité, nákladné a potenciálne
nebezpečné potápačské zásahy. A to je ďalšia dobrá
správa pre potápača, ktorý toto zariadenie vynašiel.

Svetlá, kamera, investičný plán
Švédska mediálna skupina, ktorá stojí za seriálmi Beck a Wallander, plánuje väčší digitálny záber.
Predstavte si dôchodcu-bežkára, ako sa pasuje so zápasníkom s medailou z olympiády, hrá tenis
s bývalým víťazom grandslamu alebo hokej so šampiónom Stanley Cupu. A čo tak komédia o horlivom
farárovi pridelenom do starnúcej vidieckej farnosti? Mohli by byť z toho televízne trháky? Pre skupinu
Bonnier áno. Vo Švédsku sa zaradili medzi najsledovanejšie televízne relácie roka 2016 na kanáloch
patriacich pod spoločnosť Bonnier. Napriek nástupu globálnych mediálnych spoločností, ako je
napríklad Amazon alebo Netflix, prevláda neutíchajúca chuť po dobrom lokálnom obsahu – pokiaľ je
k dispozícii na pohodlných digitálnych zariadeniach. „Keďže čoraz viac ľudí hovorí po anglicky, jazyk
už v Škandinávii nie je prekážkou pre sledovanie medzinárodne produkovaného obsahu,“ pripomína
Anders Bohlin, zástupca ekonomického poradcu oddelenia EIB pre digitálnu ekonomiku. „Ale ľudia
aj tak chcú vidieť miestne talenty, nielen hollywoodske hviezdy. Chcú pozerať relácie z lokálneho
prostredia.“ Skupina Bonnier si preto zobrala z EIB pôžičku vo výške 100 mil. EUR, podporovanú
zárukou z rozpočtu EÚ v rámci Investičného plánu pre Európu, na vývoj pokročilých digitálnych
platforiem a na tvorbu škandinávskeho obsahu. „Naše podnikanie stojí na žurnalistike, vedomostiach
a naozaj dobrých príbehoch,“ hovorí predseda Carl-Johan Bonnier. „A tak to bude aj naďalej. Miesto a
spôsob doručenia obsahu divákovi však čoraz viac spočíva na digitálnych platformách.”
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Georgia a Niki Kafkaliové
vo svojom mäsiarskom
závode v obci Agros

Vo veľkom pre MALÉ a
STREDNE VEĽKÉ PODNIKY

33
pre malé
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a stredne veľké podniky

Podpora z Európskeho investičného fondu vo výške 9,45 mld. EUR
Pomoc pre 300

000 MSP a stredne kapitalizovaných podnikov

4,4 mil. udržaných pracovných miest v MSP a podnikoch so strednou kapitalizáciou
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Vo veľkom pre MALÉ a
STREDNE VEĽKÉ PODNIKY

Malá obec a
veľká banka
Rodinné podniky z Agrosu
zasiahnuté cyperskou
bankovou krízou sa pevne
držia záchranného lana

V

najvyššom cyperskom pohorí Troodos sa
chúli malá dedinka Agros v prírodnom amfiteátri obkolesenom terasami viniča a ružových ruží. Ale ani hory nedokázali ochrániť tisícku
obyvateľov pred finančnou krízou, ktorá postihla
ostrov.
V rokoch 2011 až 2013 postihla obzvlášť silno najmä malé podniky. Európska investičná banka od
toho času masívne navyšuje úvery poskytované na
Cypre. Ich príjemcami sú aj majitelia malých podnikov z Agrosu. „Keby sme nemali tieto pôžičky, bolo
by to pre nás veľmi ťažké,“ priznáva Georgia Kafkaliová, ktorá v dedine spolu s rodičmi a sestrou prevádzkuje závod na výrobu údenín.
Pôžičky EIB pre Cyprus sa väčšinou čerpajú prostredníctvom miestnych bánk a úverových spoločností, ktoré sú úzko napojené na majiteľov malých
podnikov, ako sú napríklad Kafkaliovci. Vďaka týmto úverom pre malé podnikanie sa podpora EIB pre

Finančná kríza bola ťažkým obdobím.
Ak však máte kde pracovať,
život vám dá všetko, čo potrebujete.
Niki Agathocleousová, majiteľka, Niki’s Sweets, Agros

2016
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Niki Agathocleousová pripravuje
tradičné cyperské cukrovinky vo
svojom závode v Agrose

Cyprus vyšplhala na 15 % jeho HDP. „Vysoké úrokové sadzby, ktoré požadovali miestne banky, boli
veľký problém pre malých podnikateľov,“ hovorí
Nicos Yiambides, úverový analytik EIB pre Cyprus.
„My vieme dať prostriedky podnikom za nižšie sadzby a s dlhšími splatnosťami, čo má veľmi pozitívny efekt.“

Cyperské MSP dostali lepšie
podmienky
Malé podniky sú kľúčom k hospodárskemu zdraviu každej ekonomiky. Ich úspech je ešte dôležitejší
v malých obciach, ako je Agros, ale prístup k financiám je komplikovaný, ak podnik potrebuje rásť
alebo obnoviť vybavenie. Kafkaliovci potrebovali
80 000 EUR na nákup nových strojových zariadení do priestorov, kde prebieha údenie, ako aj nový
softvér a hardvér na vedenie účtovníctva a fakturácie. Hoci si vzťahy so zákazníkmi budujú už viac ako
40 rokov, „musíme investovať, aby sme prevádzku
udržali,“ hovorí Georgia Kafkaliová.
Aj podniky, ktoré finančnú krízu prežili v prosperite, boli napokon postihnuté vysokými úrokmi, ktoré po nej nasledovali. Costas Tsiakkas založil svoje
vinárstvo spolu s manželkou pred 28 rokmi a dnes
zamestnáva 11 ľudí. V roku nasledujúcom po prepuknutí finančnej krízy sa objem uskutočnených
predajov zvýšil. Keď však potreboval investovať do
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obnovy niektorých terás a zavlažovacích systémov,
miestne banky si pýtali 9 % úroky.
Costas Tsiakkas sa vybral do Troodoskej družstevnej
spoločnosti, kde získal úver vo výške 100 000 EUR
z Družstevnej centrálnej banky v Nikózii. Tento úver
od družstva bol financovaný z prostriedkov EIB.
Úroková sadzba: 2,6 %. „Tento úver mi otvoril oči,
že – áno, sadzba môže byť aj nižšia,“ teší sa vinár
Tsiakkas. „Naším problémom boli vždy vysoké úrokové sadzby.“
Pri súčasnej produkcii 160 000 fliaš ročne je pre
miestnu ekonomiku dôležité, aby sa Costasovi
Tsiakkasovi darilo, pretože vykupuje väčšinu hrozna od farmárov z okolia. Je to dôležité aj pre budúcnosť jeho rodiny. Dvaja jeho synovia chodia
momentálne do vinárskej školy a Costas predpokladá, že aj ďalší dvaja sa vydajú v jeho stopách do
rodinného podniku.
Družstevná centrálna banka pôsobí ako sprostredkovateľ spolu s EIB v mene cyperských družstevných bánk pre úvery vo výške 10 000 EUR až
100 000 EUR. Všetkých 18 miestnych družstiev poskytlo cyperským MSP úvery, za ktorými je EIB.
„Vplyv týchto úverov je veľmi veľký,“ vysvetľuje Dr.
Konstantinos Vrachimis, vedúci rozvoja retailových
produktov v Družstevnej centrálnej banke. „Agros je
veľmi ďaleko. Sú tam rodinné firmy, ktoré zamestnávajú miestnych, a od nich závisia mnohé ďalšie podniky – napríklad dodávatelia mäsa alebo ovocia.“

Aj Dr. Vrachimis vyrastal v poľnohospodárskej osade a cíti spätosť s malými podnikmi z Agrosu a
iných malých komunít. „Tieto miesta sú mi blízke. Cítim silnú potrebu chrániť ich spôsob života.”

Ostrovné tradície
Tradície Cypru často strážia práve malé podniky.
Niki Agathocleousová z Agrosu udržiava pri živote
tradičné dezerty, ktoré tu volajú „lyžičkové koláče“
a vyrábajú sa s čerešňami, melónom, dulou, orechmi alebo šípkami a podávajú sa so silnou, tuhou kávou. V jej cukrárni sa používajú tradičné spôsoby
prevárania ovocia (každoročne 200 ton), čím vzniká
sirup ochutený vanilkou, škoricou alebo klinčekmi.
Zamestnáva 25 ľudí, zväčša žien, a z predaja predovšetkým na Cypre má tržby v objeme 1 mil. EUR
ročne.
Z Troodoskej družstevnej spoločnosti si zobrala
úver vo výške 20 000 EUR na nákup nového vybavenia a rekonštrukciu niektorých budov. „Naozaj je
veľmi dôležité investovať a napredovať,“ hovorí Niki
Agathocleousová, ktorá svoj podnik vedie s manželom a dvoma synmi. „Finančná kríza bola ťažkým
obdobím. Ak však máte kde pracovať, život vám dá
všetko, čo potrebujete.“

Costas Tsiakkas
vo svojej vínnej pivnici vo
vrchoch v okolí Agrosu
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Z parížskych
univerzít na trh
Vďaka liečbe rakoviny
a digitálnym
technológiám sa
francúzskemu
spin-out fondu
podarilo dostať
akademický výskum
z laboratórneho stola
do praxe

A

ngelita Rebollová je veselá Španielka. Jej
e-mailový podpis zahŕňa odkaz „Keď ti život
prihrá citrón, vyber tequilu a soľ.“ Život ju obdaril geniálnym vedeckým mozgom, ktorý používa
na zabíjanie – rakovinových buniek.
V jej laboratóriu na Université Pierre et Marie Curie v historickej nemocnici Pitié-Salpêtrière na brehoch Seiny v centre Paríža vyvíja techniku blokovania určitých funkcií bielkovín, ktorými sa zdravá
bunka zmení na rakovinovú. Liečba by mohla pomáhať pri viacerých ochoreniach, i keď z počiatočných výsledkov vyplýva, že najprv sa použije na
liečbu rakoviny vaječníka a niektorých typov rakoviny prsníka. Na rozdiel od chemoterapie, ktorá
vyvoláva mnohé vedľajšie účinky, lebo okrem rakovinových buniek zničí aj veľa dobrých, cielená terapia Angelity Rebollovej hubí len nádorové bunky.

Angelita Rebollová vo
svojom parížskom
laboratóriu

Sme prví, takže nás
všetci sledujú,
či sa nás oplatí nasledovať.
Philippe Tramoy,
spoločník, Quadrivium 1
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Jej výskum v tejto oblasti sa začal písať pred 17 rokmi v Madride a priviedol ju až k založeniu spoločnosti PEP-Therapy spoločne s ďalšími vedcami
v prestížnych francúzskych výskumných inštitúciách. Spoločnosť je pomenovaná podľa molekúl,
ktoré sú jadrom výskumu Angelity Rebollovej – do
bunky prenikajúce a interferujúce peptidy. Úlohou
spoločnosti je premietnuť tento vedecký prelom
do lieku, ktorý sa bude dať použiť na záchranu životov. „Dôvodom pre založenie firmy bolo preniesť
výskum zo stola do nemocnice,“ spresňuje vedkyňa. „Cieľom je vytvoriť molekulu, ktorá pomôže
mnohým ľuďom.“

Akademický spin-out fond vo
Francúzsku
Spoločnosť PEP-Therapy získala podporu vo výške
1 mil. EUR z prvého francúzskeho investičného fondu Quadrivium 1, ktorý zabezpečuje počiatočné financovanie projektov z oblasti biologických vied
a digitálnych technológií, ktoré vznikajú pri tucte
francúzskych akademických výskumných inštitúcií alebo sú na ne napojené. Ide o model, ktorý si
prvotne vyskúšali univerzity z USA pri financovaní
veľkých spoločností, ako sú napríklad Genentech
a Lycos. Univerzita má tendenciu zarobiť v konečnom dôsledku viac, ak produkt sama vyvinie, než
keby jeho vývoj zverila na základe licencie nejakej
veľkej spoločnosti na ďalšie rozpracovanie. Majetkové podiely v akademických spin-outoch zároveň
motivujú výskumných pracovníkov, aby zostávali
na svojich akademických postoch a neprijímali lepšie platené miesta v súkromnej sfére. V Európe sa

akademické spin-outy etablovali v Spojenom kráľovstve, kde EIB podporuje spin-out subjekt odčlenený od Imperial College.
Vo Francúzsku však doteraz neexistovali. Fond Quadrivium, riadený tímom siedmich spoločníkov a financovaný niekoľkými investormi vrátane spoločnosti Bpifrance, dcérskej spoločnosti skupiny Caisse
des Dépôts, dostal v apríli prísľub na 20 mil. EUR z
Európskeho investičného fondu, špecializovaného
poskytovateľa rizikového financovania pre MSP, pôsobiaceho v rámci skupiny EIB. S podporou záruky z
rozpočtu EÚ v rámci Investičného plánu pre Európu
sa investíciou z EIF celkové financovanie v rámci fondu Quadrivium 1 vypracovalo na úroveň 56 mil. EUR.
„Bolo napínavé zavádzať túto koncepciu vo Francúzsku,“ hovorí Philippe Tramoy, spoločník fondu Quadrivium, ktorý spravuje portfólio biologických vied.
„Sme jednými z prvých, takže nás všetci sledujú, či sa
nás oplatí nasledovať.“

Ponaučenia z kultúry
akademických spin-outov
Pred založením fondu Quadrivium 1 sa Philippe
Tramoy venoval najmä transakciám s americkými
spoločnosťami a firmami kdekoľvek v Európe. Spočiatku si nebol istý, či akademické spin-outy budú
vo Francúzsku fungovať. „Je to naozaj otázka ducha alebo kultúry. V anglosaskom svete sa pri oceňovaní spoločnosti pozerajú na budúce výnosy. Vo
Francúzsku sa vo všeobecnosti dívajú na posledné
tri roky,“ uvádza. „Je to ako keby sme hodnotili len
vodnú hladinu a nepreskúmali hĺbky.“
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Domnieva sa, že ak investície fondu Quadrivium
uspejú, tento postoj sa zmení. Fond doposiaľ investoval do 10 spoločností. Každá z nich začínala na
niektorom z viac než 12 výskumných ústavov, ktoré spolupracujú s fondom Quadrivium, počínajúc
Université Paris IV (Sorbonne) až po Institut Curie a
ESPCI Paris.
Quadrivium 1 plánuje investovať len do 16 z 20
spoločností, hoci Philippe Tramoy má v úmysle založiť aj druhý fond. Quadrivium 1 sa zameriava na
podporu ďalších vývojových fáz jeho spoločností. To je dôležité najmä v biologických vedách, kde
trvá mnoho rokov, kým sa produkt dostane zo stola
do nemocnice, ako to vyjadrila Angelita Rebollová.
Spoločnosť PEP-Therapy momentálne začína štúdie, v ktorých sa potvrdí bezpečnosť zlúčeniny. Angelita Rebollová a jej kolegovia možno neuvidia
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svoj produkt ako bežne dostupný liek skôr ako po
ôsmich rokoch, i keď sa bude používať v nemocniciach pri klinických testoch.
„Je to dlhá cesta,“ hovorí Antoine Prestat, biológ
s titulom MBA, ktorý je zároveň spoluzakladateľom
a hlavným konateľom spoločnosti PEP-Therapy. „Je
veľmi dôležité mať taký fond, ako je Quadrivium,
ktorý rozumie tomuto procesu.“
Ekonomika vedeckého výskumu nie je neznámou
ani pre Angelitu Rebollovú. Veď napokon z Madridu odišla preto, lebo v Španielsku nebolo veľa
prostriedkov na výskum. Po krátkych zastávkach
v Nemecku a Belgicku sa usadila v Paríži. „Investícia z Quadrivium nám pomáha financovať vývojové
fázy,“ hovorí. „Potrebovali sme peniaze na vynájdenie tejto molekuly – molekuly, ktorá snáď bude zachraňovať životy.“ To stojí za všetky peniaze.

Vo veľkom pre MALÉ a
STREDNE VEĽKÉ PODNIKY

Pôžička aj pre malé ryby
Daj človeku rybu a nakŕmiš ho na jeden deň. Daj mu sprostredkovanú
pôžičku s viacerými príjemcami a po celý život dokáže kŕmiť ostatných.
PP Orahovica je poľnohospodársky podnik vo východnom Chorvátsku,
ktorý pestuje lieskové orechy, vyrába rizling, chová dobytok a kapry.
Ak bolo potrebné prepraviť ryby z rybníka s rozlohou 1 000 hektárov,
preniesli ich v živom stave v špeciálnych nákladných autách. „Dodáme tak
10 ton rýb s 10 tonami vody. Po dodaní sme práve prišli o 10 ton sladkej
vody,“ hovorí Marko Rašić, predseda dozornej rady. Sťahovanie ton
rybničnej vody má ekonomickú aj environmentálnu cenu. PP Orahovica
preto rozšírilo rybnú produkciu na 4 500 hektárov a postavilo závod na
spracovanie rýb, aby ich už nemuseli prepravovať v živom stave. „Teraz vieme dodať rybie
filety, mrazené ryby, rozličné produkty, čiže vytvárame pridanú hodnotu rýb,“ hovorí Marko
Rašić. Spoločnosť zamestnávajúca 1 262 ľudí získala grant vo výške 1,4 mil. EUR
v rámci európskeho nástroja predvstupovej pomoci pre rozvoj vidieka a pôžičku vo výške
4,4 mil. EUR od chorvátskej štátnej banky HBOR, ktorá je sprostredkovateľom pre EIB.
V roku 2016 banka podpísala rozšírenie pôžičky pre HBOR o 150 mil. EUR. Táto suma sa
má sprístupniť pre podniky so strednou kapitalizáciou, ako je napríklad PP Orahovica.
„Išlo o veľmi zaujímavú ponuku, s nízkym úrokom a dlhou dobou splatnosti,“ hovorí Marko
Rašić. EIB poskytla banke HBOR celkovo viac ako 2 mld. EUR na podporu MSP a stredne
kapitalizovaných podnikov a na verejné projekty v oblasti priemyslu, cestovného ruchu a
infraštruktúry malého a stredného rozsahu.

Rybia farma
PP Orahovica
vo východnom
Chorvátsku

Prvé krôčiky v detských topánkach
Sortiment detskej obuvi sa v posledných rokoch značne
rozšíril a zahŕňa aj zdravé, prirodzené alternatívy. Aby sa
takýto výber produktov dostal aj do českého Brna, Lucie
Prokešová si v Komerčnej banke zobrala úver podporovaný
EÚ. Zmluvu uzatvorenú podľa nástroja záruk za pôžičky
COSME s Komerčnou bankou podporí špecializovaný nástroj
Window pre MSP, ktorý spravuje EIF v rámci Investičného
plánu pre Európu.
Lucie otvorila predajňu Neobuto začiatkom roka 2016.
Zákazníci prichádzajú niekedy aj zo Slovenska a Rakúska a
spoznávajú nové značky detskej obuvi, ktoré boli predtým na
českom trhu neznáme. Neobuto spolupracuje aj s detskými
fyzioterapeutmi s cieľom zväčšiť ponuku topánok a reagovať
na špeciálne potreby, napríklad ploché nohy. V roku 2017 sa
plánuje otvorenie novej pobočky v Prahe.
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pre prepojenú Európu
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na infraštruktúru

5 600 MW kapacity výroby elektriny
86 % elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
41 000 km vybudovaných alebo obnovených elektrických vedení
45 miliónov nainštalovaných inteligentných meračov
4 milióny pripojených domácností
13 miliónov obyvateľov EÚ využíva zmodernizovanú mestskú
infraštruktúru a služby



55 miliónov obyvateľov v rámci EÚ využíva kvalitnejšiu infraštruktúru
vďaka spoločne financovaným programom





O 980 miliónov viac cestujúcich v doprave financovanej EIB

10 miliónov ľudí s kvalitnejšími zdravotníckymi službami
120 000 domácností v novom alebo zrekonštruovanom sociálnom
a cenovo dostupnom bývaní
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25 miliónov ľudí s bezpečnejšou pitnou vodou
20 miliónov ľudí s kvalitnejšou kanalizáciou
1,7 miliónov ľudí s nižším rizikom zaplavenia
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Jedno mesto,
veľa potrieb,
jedna pôžička
Jedna pôžička z EIB podporí celú škálu
projektov v Bologni, počínajúc rekonštrukciou
škôl až po cyklochodníky a opatrenia
na ochranu pred zemetrasením.
Pôžička predstavuje trvalo udržateľný
rozvoj priamo v jadre mestskej
agendy EÚ, uvedenej v roku 2016

S

tredoškoláci v južnej časti Bologne už nemusia
dochádzať do preplnených tried v iných štvrtiach. Škola Via Lombardia bola dokončená na
konci roka 2016, učí sa v nej 225 detí z blízkeho okolia a triedy sú oproti predchádzajúcemu stavu oveľa
menšie. Okrem toho škola:
• je postavená z montovaných dielcov, čo urýchlilo
jej výstavbu;
• má energetickú triedu A+ so solárnym vykurovaním a je silno zateplená;
• odolná voči otrasom (pri zemetrasení s epicentrom
36 km od Bologne zomrelo v roku 2012 v regióne
27 ľudí).
„Vzdelávacie prostredie detí bude lepšie, čo prispeje k zlepšeniu vyučovacieho procesu,“ hovorí Marika Milaniová, vedúca oddelenia pre obnovu mesta Bologna. „Už nebudú musieť cestovať ďaleko do
školy. V triede sa už nebudú tlačiť. Sme na to veľmi
hrdí.“
Marika Milaniová môže byť hrdá na veľa projektov.
S pôžičkou EIB v sume 50 mil. EUR Bologna spustila viaceré programy. Za celým programom v objeme 160 mil. EUR stojí zámer mesta stať sa lepším
miestom na život a atraktívnejším miestom pre
podnikateľov a návštevníkov – ako aj odolnejším
voči zemetraseniam a klimatickým rizikám.

Mestský inžinier
Vincenzo D’Aprile
pracuje na obnove
bolonských historických
stĺporadí
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Nemali sme veľa peňazí
na to, aby sme pre naše krásne
mesto urobili toto všetko. Pôžička od
EIB bola skutočne nevyhnutná.
Marika Milaniová, vedúca oddelenia
pre obnovu mesta Bologna

Nová škola v Bologni,
ktorej výstavba sa financovala
z rámcovej pôžičky EIB

„Nemali sme veľa peňazí na to, aby sme pre naše
krásne mesto urobili toto všetko,“ hovorí Milaniová.
„Pôžička od EIB bola skutočne nevyhnutná.“
Táto pôžička od EIB, označovaná ako rámcová pôžička, pretože sa čerpá na viacero projektov, je dôležitý
nástroj pre miestne samosprávy, ktoré chcú zlepšiť
udržateľnosť svojho okolia. Kľúčom mestskej agendy EÚ, oficiálne uvedenej v Amsterdame v máji 2016,
je lepšie financovanie miestnej a regionálnej samosprávy. Pôžička EIB v Bologni je určená na tieto oblasti:
• rekonštrukcia viacerých mestských budov, ciest,
verejných priestorov a námestí;
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• dokončenie cyklochodníka obkolesujúceho historické centrum mesta;
• obnova časti slávnych stredovekých bolonských
stĺporadí (porticos), ktoré sa tiahnu až k svätyni
San Luca, odkiaľ je výhľad na mesto.
Porticos sa uchádzajú o zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. „V pamäti turistov zostávajú
ako najdôležitejší symbol mesta Bologna,“ hovorí Marika Milaniová. „No na ich obnovu nemusíme
prácne uzatvárať samostatné zmluvy. Všetky tieto
rôzne projekty sú združené v jednej zmluve s EIB a
s veľmi dobrými podmienkami.“

INFRAŠTRUKTÚRA
pre prepojenú Európu

Ilya de Marottová
v plavebnej komore
Panamského kanála

Spriechodnenie obchodu
Najväčšia plavebná komora na
svete sa otvára vďaka európskej
technológii
Obrovské lode sa v minulosti museli plaviť päť hodín
po rieke Scheldt a čakať, kým prídu na rad na vykládku. Napokon vstúpili do komory Kallo, ktorou sa dostali do prístaviska Waasland. „Komora už bola veľmi
preplnená,“ hovorí Freddy Aerts, vedúci prístupu na
more z Flámskeho ministerstva pre mobilitu a verejné práce. „Mali sme tu dopravné zápchy.“
V roku 2016 Freddy Aerts poskytol nákladným plavidlám spôsob, ako sa vyhnúť hustej premávke.
V prístave v Antverpách sa v júni slávnostne otvorila
najväčšia plavebná komora. Komora Kieldrecht strojnásobuje objem lodnej dopravy cez prístavisko Waasland na ľavom brehu Scheldtu, keďže otvára druhú
vstupnú cestu pre lode. „Teraz môžeme brať aj tie najväčšie lode, ktoré k nám priplávajú,“ hovorí Freddy
Aerts. „Pre ekonomiku to bude riadny stimul.“
V nenahraditeľnom ústí obrovskej komory sa otvoril
tretí pruh novej megakomory na Panamskom kanáli. Antverpy aj Panamu financuje EIB, ktorá pokryla
106,5 mil. EUR z ceny komory Kieldrecht. Na panamské rozšírenie, ktoré stojí viac ako 5 mld. USD, poskytla EIB sumu 500 mil. USD.

Nevyužitá kapacita prístavu
Na pravom brehu Scheldtu je v Antverpách šesť plavebných komôr vrátane veľkej komory Berendrecht
otvorenej v roku 1989. Vďaka tejto infraštruktúre sú
Antverpy po Rotterdame druhým najväčším prístavom v Európe.
Na ľavom brehu bol v 70. rokoch minulého storočia
naplánovaný prístav Waasland, ktorý má potenciál
vybaviť aj dnešné najväčšie lode s výtlakom približne
16 m. Problém je, že jedinou prístupovou cestou do
Waaslandu bola 30-ročná plavebná komora Kallo,
ktorá bola príliš malá. Brzdilo to rozvoj Antverp. Zároveň išlo o strategický problém pre celú Európu.

Predpokladá sa, že nákladná doprava sa do roku 2050
zdvojnásobí. Prístavy musia udržať krok s týmto nárastom. „Plavebná komora Kieldrecht uvoľňuje kapacitu prístavu,“ hovorí Inge Vermeerschová, inžinierka EIB, ktorá sa podieľala na projekte novej komory.
„Komora pomôže Antverpám upevniť si svoju pozíciu
v Európe.“ Priamo v antverpskom prístave už pracuje
62 500 ľudí. Podľa Belgickej národnej banky prístav
vytvára 4 % hrubého domáceho produktu krajiny.

Pod ružovou prilbou
Na opačnej strane Atlantiku si Ilya Espino de Marottová na slávnostné otvorenie novej plavebnej komory
v Panamskom kanáli nasadila svoju typickú ružovú
prilbu. Je to jej odpoveď pre tých, ktorí si myslia, že
žena nemôže byť hlavnou inžinierkou na kanáli. „Niektorí muži spochybňovali moje vymenovanie ako
ženy do tejto funkcie,“ hovorí Ilya de Marottová. „Nosím ružovú prilbu, ktorou vyjadrujem, že aj žena môže
robiť túto prácu.“ A svoju prácu dokončila aj napriek
tomu, že jej manžel a syn museli podstúpiť onkologickú liečbu počas trvania tohto rozsiahleho projektu.
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Súbor nástrojov pre mestskú
agendu EÚ
Helsinki, Fínsko

Belgicko/Francúzsko

40 mil. EUR na rekonštrukciu,
rozšírenie a asanáciu zastaraných priestorov Všeobecnej
nemocnice v Pule, jedinej
štátnej nemocnice na Istrii

180 mil. EUR na výmenu
električiek, rozšírenie územia
obsluhovaného električkovou
dopravou a rekonštrukciu
siete v záujme lepšej kvality
a spoľahlivejšej služby

46 mil. EUR vo vlastných zdrojoch na fond využívajúci inovačné spôsoby
dekontaminácie znečistených
hnedých zón (pozri text
o fondoch Ginkgo, s. 34)

MESTSKÁ CHUDOBA

MESTSKÁ MOBILITA

UDRŽATEĽNÉ VYUŽITIE KRAJINY
A ZELENÉ RIEŠENIA

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

PRISPÔSOBENIE SA KLÍME

DIGITALIZÁCIA

Pula, Chorvátsko

Belgicko

Lisabon, Portugalsko

200 mil. EUR na podporu
opatrení v oblasti klímy
a obehového hospodárstva
v Belgicku spolu s Belfius Bank

250 mil. EUR na zlepšenie
kanalizačnej infraštruktúry
s cieľom zmierniť škody po
povodniach, ako aj inej infraštruktúry, napríklad sociálneho
bývania (pozri text na s. 37)

30

Správa o činnosti

2016

12 miest zo Spojeného
kráľovstva vrátane Londýna,
Manchestru, Liverpoolu
a Glasgowa
25 mil. EUR pre spoločnosť
Hyperoptic, ktorá inštaluje
širokopásmové siete
vo výškových budovách

INFRAŠTRUKTÚRA
pre prepojenú Európu

Viac ako 70 % Európanov žije v mestách a 55 % verejných investícií
realizujú regionálne a miestne samosprávy. EIB v rámci
Investičného plánu pre Európu rozširuje poskytovanie úverov aj
na rizikovejšie mestské projekty. EÚ v roku 2016 sfinalizovala svoju
mestskú agendu, ktorá zahŕňa celý odsek venovaný EIB o tom,
ako sa agenda bude realizovať.

Horné Sliezsko, Poľsko
329 mil. EUR na regeneráciu
10 bývalých baníckych a
oceliarskych miest
PRACOVNÉ MIESTA A ZRUČNOSTI
V LOKÁLNEJ EKONOMIKE

Severné Porýnie-Vestfálsko,
Nemecko
100 mil. EUR na prijímacie
strediská pre žiadateľov o azyl

Severné Írsko,
Spojené kráľovstvo
166 mil. EUR na rekonštrukciu a
výstavbu energeticky efektívneho
sociálneho bývania

ZAČLENENIE MIGRANTOV
A UTEČENCOV

BÝVANIE

ENERGETIKA
INOVAČNÉ A ZODPOVEDNÉ
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Badensko-Württembersko,
Nemecko

Luxembursko

2 mil. EUR z Európskeho
nástroja miestnej pomoci
825 mil. EUR pre štát na financova- v oblasti energie na technickú
pomoc s cieľom podporiť
nie vlakov, ktoré sa budú prenajímať viacerým a menším železnič- investície vo výške 45 mil. EUR
z Európskeho fondu
ných prevádzkovateľom
s cieľom zvýšiť konkurencieschop- energetickej hospodárnosti,
nosť, a tým znížiť ceny vo verejnej ktorý podporuje malé projekty
z oblasti energetickej
doprave
efektívnosti v EÚ

KVALITA OVZDUŠIA

Paríž, Francúzsko
1 mld. EUR na výstavbu prvého
úseku automatizovanej sústavy
metra Grand Paris Express.
Po dokončení tohto úseku v dĺžke
33 km bude metro obsluhovať
22 obcí južne od Paríža a slúžiť viac
ako 1 miliónu obyvateľov. Bude
alternatívou pre osobné vozidlá,
takže sa zníži znečistenie ovzdušia
2016
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Zmiernenie následkov povodní
pre nového partnera
Gruzínsko renovuje a buduje
infraštruktúru pre lepší obchod
Raz neskoro v noci v júni 2015 za silného lejaku
prechádzal Ilia Darčiašvili autom cez centrum Tbilisi. Na rýchlostnej ceste Čabua Amiredžibi sa dostal do zápchy, keď sa blížil k jednému z mostov
cez Vere, prítok hlavnej tbiliskej rieky Mtkvari. Otočil svoju toyotu na iný prechod, ktorý nebol upchatý autami, a išiel si domov ľahnúť. „Bol to len lejak
a dopravná zápcha. Nemal som žiadny pocit, že sa
niečo stane,“ spomína.

Ilia Darčiašvili, ktorý bol v tom čase správcom Gruzínskeho obecného rozvojového fondu, začal konať spolu s ďalšími úradníkmi tbiliskej radnice a
inými útvarmi ústrednej vlády a organizovať pomoc obetiam katastrofy. „Naším prvým cieľom bolo
zaistiť bezpečnosť ľudí,“ hovorí 35-ročný muž, ktorý je dnes viceministrom pre regionálny rozvoj a infraštruktúru. „Potom sme sa všetci zamerali na obnovu. Paralelne s tým sme hľadali ďalšie finančné
zdroje.”

Čo priniesol zosuv pôdy

„Potom to prišlo.“
Kým Ilia spal, do rieky Vere sa zosunul milión kubických metrov bahna a prehradil ju na dvoch
miestach. Brehy rieky nevydržali a zatopili centrum
gruzínskej metropoly. Zomrelo 19 ľudí a 22 000
osôb z celkového počtu 1,1 milióna obyvateľov Tbilisi zostalo bez elektriny. Zo ZOO utiekli hrochy a jaguáre a potulovali sa po uliciach. Jedného muža na
smrť dohrýzol tiger.
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Medzi prvými zareagovala EIB, ktorá už niekoľko
rokov navyšovala svoje investície v Gruzínsku. Keď
sa zvesť o katastrofe dostala až k bankovým úradníkom v Luxemburgu, úverový analytik tímu z oddelenia verejného sektora, zodpovedný za Gruzínsko,
už finalizoval inú operáciu na vylepšenie obecnej
infraštruktúry v tejto krajine. Tím promptne vytvoril
druhú líniu financovania na zmiernenie škôd spôsobených živelnou katastrofou. Nasledujúci týždeň

INFRAŠTRUKTÚRA
pre prepojenú Európu

Hroch utiekol
zo ZOO po povodni
v Tbilisi

bankári odleteli do Tbilisi, aby doladili detaily. Mesto bolo stále paralyzované povodňou a zosuvmi. „Mosty a cesty spadli,“
spomína si Georgia Koutsianová, úverová analytička zodpovedná za operácie EIB vo verejnom sektore v Gruzínsku. „Bežný život bol skutočne narušený.“
Výsledkom bola pôžička v sume 100 mil. EUR z februára 2016,
rozdelená na dve časti:
• 50 mil. EUR na zmiernenie následkov povodne,
• 50 mil. EUR na infraštruktúru pre mesto a cestovný ruch.
Väčšina pôžičiek EIB predstavuje maximálne polovicu nákladov projektu. Je to preto, lebo banka sa snaží primäť ostatných investorov, aby sa pridali, pričom rozkladá poskytnuté
prostriedky na viacero projektov a zároveň projekt odobruje. V prípade úverovej linky na núdzovú rekonštrukciu, ktorá
bola ponúknutá Gruzínsku, EIB prevzala celé náklady projektu, pretože išlo o reakciu na živelnú katastrofu.
Intervencia EIB mala veľký praktický vplyv v čase, keď sa Gruzínsko rekonštruovalo. „Každý občan nášho hlavného mesta
bol priamo postihnutý povodňou,“ hovorí minister Darčiašvili. „Z núdzových prostriedkov EIB sa zrekonštruovali cesty a
infraštruktúra. Používajú sa aj na zníženie rizika opätovnej
katastrofy v budúcnosti.“
Banka financuje aj kľúčový úsek diaľnice vedúcej z východu
Gruzínska na západ medzi azerbajdžanskou hranicou na východe a prístavom Batumi v Čiernom mori. „Diaľnica bude
nevyhnutnou súčasťou novej Hodvábnej cesty,“ hovorí Georgia Koutsianová z EIB. Pôžička vo výške 50 mil. EUR podpísaná v roku 2016 sa použije na obnovu mostov, tunelov a
oporných múrov na tejto významnej tepne regionálneho a
medzinárodného obchodu.

Kyjev v noci

Banka EÚ dodrží svoju
časť európskeho prísľubu
pre Ukrajinu
EIB v roku 2014 spustila špeciálne
opatrenie pre Ukrajinu s cieľom poskytnúť
do konca roka 2016 financie v objeme
3 mld. EUR na infraštruktúru, rozvoj
súkromného sektora a opatrenia v oblasti
klímy. Súviselo s dohodou
o pridružení EÚ a tejto krajiny. V decembri
banka svoj sľub splnila. Pôžičky EIB sú
súčasťou podpory Európskej únie pre
Ukrajinu v sume 11 mld. EUR. Projekty
sa zameriavajú na hmatateľné výsledky
pre bežných ľudí. Ako príklad možno
spomenúť pôžičku vo výške 120 mil. EUR
na zlepšenie energetickej efektívnosti
ukrajinských univerzít. Znižuje sa ňou
vplyv budov na životné prostredie,
zlepšuje sa kvalita bývania a znižujú
náklady. Ďalším príkladom je pôžička EIB
v sume 200 mil. EUR na modernizáciu
verejnej dopravy v 20 ukrajinských
obciach, čo zahŕňa nákup nových
autobusov, električiek, vagónov metra
a trolejbusov, čo prispeje k veľkému
prechodu z pohonných hmôt na elektricky
poháňanú dopravu. Projekt by sa mal
vyplatiť formou úspor energie, lepšej
kvality života zákazníkov a pozitívnym
vplyvom na životné prostredie.
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KLÍMA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
pre budúcnosť každého z nás

16
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na životné prostredie,
čo zahŕňa biodiverzitu,
čisté ovzdušie, čistú
vodu, bezpečnú dopravu,
obnoviteľné zdroje a
energetickú efektívnosť.

Bruno Farber z fondov Ginkgo
na stavenisku Mont-Saint-Guibert

Banka vyčlenila prostriedky na pôžičky na oblasť klímy, ktoré predstavujú viac než
25 % celkových úverov, a to vo všetkých oblastiach verejnej politiky
V roku 2016 EIB financovala opatrenia v oblasti klímy sumou 19,6 mld. EUR

To je 26,3
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% z celkového financovania
Energetická efektívnosť 3,6 mld. EUR
Energia z obnoviteľných zdrojov 3,9 mld. EUR

Nižšie emisie uhlíka a doprava šetrná ku klíme takmer 8 mld. EUR
Výskum, vývoj a inovácie 1,8 mld. EUR

Zalesňovanie, odpad, odpadové vody a iné sektory 1,1 mld. EUR
Prispôsobenie sa zmene klímy 1,2 mld. EUR
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KLÍMA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
pre budúcnosť každého z nás

Zelená odpoveď
na rozpínanie miest
Inovačný fond si vyberá staré mestské priemyselné lokality a mení
ich na dobré miesta pre život a prácu

Fondy na čistenie

G

enerálni zhotovitelia, robotníci na zemné a
výkopové práce začnú v apríli s výstavbou
300 apartmánov a bytov na mieste papierní
z 19. storočia v Mont-Saint-Guibert juhovýchodne
od Bruselu. Onedlho vyrastú nové budovy aj v nepoužívanej zlievarni v parížskej štvrti Choisy-le-Roi
a potom aj uprostred Lyonu na pozemku bývalej
fabriky na výrobu práčok Brandt.
Spoločným znakom všetkých týchto projektov je
to, že územie by sa nevyužívalo, keby nebolo dekontaminované a opätovne využité vďaka prelomovému investičnému fondu, v ktorom sa používajú najmodernejšie environmentálne techniky
na očistenie jedovatých stôp po bývalom priemysle. Takáto dekontaminácia je dôležitá pre budúcnosť európskych miest, kde je opustených 3,5 milióna niekdajších priemyselných závodov. Mestá
musia vyčistiť staré priemyselné lokality a zaistiť
ich bezpečnosť pre život, aby sa zastavilo rozpínanie miest. „Francúzsko každých 10 rokov stráca
ako keby jeden département z dôvodu rozpínania
miest,“ hovorí Bruno Farber, generálny riaditeľ dekontaminačného fondu Ginkgo Advisor. „Riešením
je stavať mesto priamo na meste.“

Farberov fond Ginkgo vybral 80 mil. EUR na sedem
projektov dekontaminácie a opätovného využitia
v Belgicku a Francúzsku. Všetky majú byť vyčistené
na výstavbu do konca roka 2018. Fond zahŕňal aj
15,6 mil. EUR z EIB. Úspech fondu Ginkgo viedol
Bruna Farbera k tomu, aby začal získavať prostriedky na fond Ginkgo II, ktorý by rozšíril záber aj na
Spojené kráľovstvo, Luxembursko a Španielsko.
Investiční analytici EIB sa k nemu radi pridali. Avšak
bez záruky z rozpočtu EÚ v rámci Investičného plánu pre Európu by EIB nemohla investovať do fondu
Ginkgo II toľko, koľko investovala. Táto záruka bola
vytvorená s cieľom urýchliť investície do inovačných projektov. EIB ju používa na realizáciu investícií, ktoré by inak realizovala odlišne. To znamená napríklad vyššie riziko alebo urýchlenie investície.
Fond Ginkgo II rozhodne pasuje do bilancie investičného plánu. James Ranaivoson, riadiaci poradca
v oddelení EIB pre zmenu klímy a životné prostredie, ktorý viedol transakcie s fondom Ginkgo, potvrdil, že fond Ginkgo I išiel priamou cestou. Vďaka záruke z rozpočtu EÚ mohol rýchlo prejsť k druhému
fondu a s väčšou sumou, než by pôvodne bolo možné. Banka vo februári vyčlenila 30 mil. EUR pre fond
Ginkgo II. „Už vidíme, ako dobre si vedie fond Ginkgo I,“ hovorí Ranaivoson. „Je veľmi dôležité, že aj
naďalej priamo podporujeme investície, na ktoré sa
Ginkgo sústredí v druhom fonde. Túto rýchlosť nám
poskytuje Investičný plán pre Európu.“
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Investičný plán ako
základný kameň
Účasť EIB bola kľúčová pre presvedčenie ďalších investorov, aby vložili peniaze do prvého fondu Ginkgo. To isté platí aj pre Ginkgo II. „Je potrebné zdôrazniť rolu EIB,“ hovorí p. Farber. „Prítomnosť EIB ako
zásadného investora ukázala ostatným inštitúciám,
že prebehla skutočná, podrobná hĺbková kontrola
a že predchádzajúci fond je dobre spravovaný aj
v náročnom hospodárskom kontexte.“
Keďže EIB dostala možnosť poskytnúť viac peňazí spolu so skupinou Caisse des Dépôts (obe vlastnia štvrtinu fondu Ginkgo II), záruka z rozpočtu EÚ
umožnila správcovi Farberovi dosiahnuť rýchlejšie
svoj cieľ, ktorým je financovanie v objeme 140 mil.
EUR, pretože ostatní investori boli motivovaní pridať sa k projektu, ktorý podporujú takí významní
investori.

Riešenie znečistenia
Farber plánuje vytvoriť partnerstvá medzi fondom
Ginkgo II a developermi a územnými plánovačmi
z iných krajín. Až 30 % nového fondu sa investuje
za hranicami Belgicka a Francúzska, na ktoré sa sústredil prvý fond Ginkgo.
Je prekvapujúce, že dekontaminácii a asanácii priemyselných lokalít sa nevenuje veľa firiem. Kontaminované materiály sa najčastejšie vykopú a skládkujú inde, niekedy sa pochovajú pod obrovské
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betónové platne. Žiadny z týchto spôsobov nie
je skutočným riešením znečistenia. Fond Ginkgo
uplatňuje udržateľnejší prístup k ošetreniu kontaminovaného materiálu priamo na mieste, kým sa
nebude dať potenciálne využiť v novom projekte.
Ginkgo II prinesie svoje odborné znalosti do takých
krajín, ako je napríklad Spojené kráľovstvo, kde
v súčasnosti nepôsobí žiadny fond zameraný na
dekontamináciu, ktorý by do tohto sektora pritiahol investície. Farberove cieľové lokality sú v Leedse, Bristole a Glasgowe, ako aj bývalé oceliarne
v Luxembursku a projekty v Barcelone. „Pre budúcnosť Európy je dôležité podporovať túto technológiu,“ hovorí Martin Berg, investičný analytik EIB,
ktorý sa podieľal na transakcii s fondom Ginkgo.
„Investičný plán pre Európu nám umožňuje robiť
viac a robiť to rýchlejšie.“

Pre budúcnosť Európy
je dôležité podporovať túto
technológiu.
Martin Berg, investičný analytik EIB

KLÍMA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
pre budúcnosť každého z nás

Lepší Lisabon
pre rodiny
aj firmy
Čelí povodniam, úbytku
obyvateľstva a zastaranej
infraštruktúre. Mestské
prostredie Lisabonu sa mení.

P

očet obyvateľov Lisabonu klesá už od 60. rokov minulého storočia. Ľudia opúšťali mesto
a hľadali si cenovo dostupnejšie bývanie
v prímestských štvrtiach. Zostali po nich mnohé
oblasti so zastaranou infraštruktúrou. Počet ľudí
žijúcich v meste klesol z 800 000 v 60. rokoch minulého storočia na súčasných 513 000. Primátor
Fernando Medina však mal víziu presahujúcu rámec roztrieštených riešení jednotlivých problémov.
Hovorí, že jeho cieľom bolo „zmeniť to, ako ľudia
v meste žijú.“ Bol presvedčený, že Lisabon môže byť
opäť miestom, ktoré si ľudia vyberú na život a prácu, ako aj pútavou lokalitou pre návštevníkov.
Starosta Medina však potreboval správne financovanie dlhodobých infraštruktúrnych projektov,
ktoré zamýšľal. Portugalské banky neboli po finančnej kríze schopné financovať dlhodobé projekty v oblasti infraštruktúry. Takáto medzera na
trhu znamenala len toľko, že EIB mohla využiť záruku z rozpočtu EÚ a svoje vlastné prostriedky
v rámci Investičného plánu pre Európu, a Lisabon
sa stal prvou obcou v EÚ, ktorá v rámci plánu čerpala priamu podporu. Lisabon dostal pôžičku v sume
250 mil. EUR na 30 rokov.
Niektoré lisabonské štvrte, vrátane častí historického centra, začali byť pravidelne zaplavované. Dve
veľké povodne v priebehu pár týždňov v roku 2014
poukázali na potrebu prispôsobiť mesto dôsledkom zmeny klímy. V rámci projektu podporovaného EIB sa zrenovuje kanalizačný systém a vybudujú

sa nové odvádzacie tunely. Je nepravdepodobné,
aby intenzívne zrážky, na ktoré si Lisabon už zvykol, spôsobili v budúcnosti vážne povodne.
Z prostriedkov EIB sa bude financovať aj rekonštrukcia sociálneho bývania a výstavba nových
bytových jednotiek, pričom v oboch prípadoch
sa využijú opatrenia z oblasti energetickej účinnosti, aby sa zmiernil vplyv zmeny klímy. Pôžička
sa vzťahuje aj na opatrenia na podporu mestskej
mobility. Zavádzajú sa „inteligentné mestské“ inovácie, budujú sa námestia, parky, hasičské stanice,
kultúrne zariadenia a školy.
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Tri stratégie na zníženie rizika
Ako EIB láka súkromné peniaze na financovanie projektov
v oblasti klímy spolu s verejnými zdrojmi

V

eterná farma v švédskom Langmarkene bude
ako žiadna iná. Nejde o turbíny – vyrobí ich
dánska spoločnosť Vestas a po dokončení výstavby budú také, ako všetky ostatné. Inovácia spočíva vo financovaní tejto pobrežnej elektrárne s výkonom 23 MW.
EIB má od roku 2014 podiel vo fonde Mirova Eurofideme 3 v hodnote 40 mil. EUR. V marci 2016, keď
tento francúzsky fond investoval do Langmarkenu, EIB uskutočnila spoločnú investíciu podloženú
zárukou z rozpočtu EÚ v rámci Investičného plánu
pre Európu. Sumu 16 mil. EUR vložila priamo do veternej farmy, takže skupina Mirova a banka vlastnia
spoločne 90 %. Je to veľký krok – EIB zvyčajne nedrží majetkové podiely. Rozdelením rizika chce EIB
prilákať súkromné zdroje do projektov zameraných
na opatrenia v oblasti klímy.
EIB tak robí tromi hlavnými spôsobmi:
• Spoločné investície, ako napríklad v Langmarkene, ktoré umožňujú správcom súkromných fondov dostať sa k väčším projektom, než keby postupovali samostatne.
• Transakcie s rozvrstvením rizika, v ktorých verejné zdroje preberajú väčšiu časť rizika projektu,
čím sa investícia stáva zaujímavejšia pre súkromné zdroje. Práve takto EIB postupovala pri svojej
investícii vo výške 50 mil. EUR vo fonde Green for
Growth, ktorý má hodnotu 368 mil. EUR a podporuje obnoviteľné zdroje a energetickú efektívnosť
na západnom Balkáne a v Turecku. CO2 ušetrený
vďaka tejto práci je ekvivalentom 1,9 milióna letov
z Frankfurtu do Londýna. V roku 2016 EIB súhlasila
s investovaním ďalších 25 mil. EUR na podporu projektov na Blízkom východe a v severnej Afrike.
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Veterná farma
Langmarken

• Mäkké posilňovanie je pojem, ktorým banka
označuje transakcie, kde EIB svojou prítomnosťou
preukazuje, že projekt bol hĺbkovo preskúmaný.
To môže byť mimoriadne dôležité pre investorov,
ktorých operácia zaujme, ale nemajú zdroje alebo odbornú skúsenosť v oblasti infraštruktúry, ako
má EIB. Presne to sa teraz deje v prvej utilitnej slnečnej fotovoltickej elektrárni v Senegale. Elektráreň Senergy, dokončená vo februári 2016, je prvou
investíciou fondu Meridiam Infrastructure Africa
Fund, v ktorom má EIB podiel v hodnote 30 mil.
EUR. EIB prevzala vedúcu rolu pri posilňovaní systému environmentálneho a sociálneho riadenia fondu, vďaka čomu sa podarilo zaangažovať aj poisťovne, dôchodkový fond a štátny majetkový fond.
Vo všetkých týchto aspektoch zohráva svoju rolu aj
Investičný plán pre Európu. EIB doposiaľ schválila
takmer 1 mld. EUR investícií v oblasti klímy vo fondoch s podporou záruky z rozpočtu EÚ.

KLÍMA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
pre budúcnosť každého z nás

Solárna elektráreň fondu
Catalyst v jordánskej púšti

Inteligentné nariadenie jordánskej vlády pomáha inovačnému fondu
pre energiu z obnoviteľných zdrojov
Keď počas Arabskej jari došlo k prvému narušeniu arabského plynovodu pri výbuchu v Egypte,
Jordánsko muselo začať náhle dovážať ťažký vykurovací olej a naftu, čo viedlo k vyšším cenám elektriny.
Medzitým do Jordánska prúdili sýrski utečenci, takže sociálne aj hospodárske zdroje sa stenčovali.
Jordánske riešenie: regulačná inovácia označovaná ako „krúženie“ energie. Funguje to takto. Ak si na
dom nainštalujete solárne panely, energiu, ktorú vyrobíte, môžete „vstrekovať“ do siete a odpočítať
si ju z faktúry za energie. Aj keď si na strechu nemôžete nainštalovať solárne panely, nariadenie
umožňuje zriadiť panely kdekoľvek, výkon odvádzať do siete, pričom stále je možnosť odpočítať si ho
od svojej spotreby. Fond globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, ktorý spravuje EIB, to
v roku 2016 doviedlo k investícii do fondu Catalyst MENA Clean Energy Fund. „Jordánsko je moderná,
otvorená ekonomika,“ hovorí Mónica Arévalová, vyššia investičná manažérka fondu. „Pre investorov zo
súkromného sektora je čoraz zaujímavejšie.“ Fond Catalyst zriadi v Jordánsku päť solárnych elektrární
pre telekomunikačného operátora Orange s francúzskym developerom Neoen z oblasti obnoviteľných
zdrojov. Obaja sú na mnoho míľ vzdialení od miesta, kde sa ich 30 MW výkonu bude reálne využívať.
Fond Catalyst už navyše získal druhú zákazku od veľkej nemocničnej siete. „Pri krúžení možno využiť
pozemky s nižšími nákladmi, pozemky s lepšími podmienkami, napríklad lepším slnečným žiarením,“
hovorí Ennis Rimawi, generálny riaditeľ fondu Catalyst.

Doprava sa vydáva cestou
udržateľného rozvoja
Ak počet obyvateľov mesta rýchlo stúpa, je možné,
že dopravná infraštruktúra bude preplnená a
nebezpečná. Zvýši sa aj znečistenie ovzdušia.
Tieto efekty rieši metro v meste Lucknow, ktoré
umožní zvýšiť podiel obyvateľov využívajúcich
verejnú dopravu z 10 % na 27 %. Pôžička EIB vo
výške 450 mil. EUR na prvých 23 km linky je vôbec
najväčšou pôžičkou banky v Indii. Linka bude mať
22 staníc a ročne prepraví 100 miliónov cestujúcich.
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Kandidátske krajiny a krajiny EZVO 3,35 mld. EUR
Susedia na východe 1,65 mld. EUR
Stredomorie 1,63 mld. EUR

Afrika, Karibik a Tichomorie 0,77 mld. EUR
Ázia a Latinská Amerika 0,98 mld. EUR

Pracovné miesta na
vybudovanie kontinentu
Investície v Afrike znamenajú prácu, pri ktorej ľudia
nie sú nútení opustiť svoje domovy a rodiny

M

40

ichel Lo 14 rokov pracoval ďaleko od svojho domova v malej dedine na brehu rieky
Senegal pri Saint-Louis na severnej hranici
Senegalu. Cestu domov a návštevu rodiny si mohol
dovoliť raz ročne.

38-ročný Lo prijal prácu predáka v novom projekte pri výkope zavlažovacích priekop pre ryžové
polia. „Domov sa teraz vraciam každý deň a som
s rodinou,“ hovorí. „Vďaka tejto firme môžem žiť
s rodinou.“

To sa zmenilo v roku 2016, keď spoločnosť Compagnie Agricole de Saint-Louis začala zavlažovať
ornú pôdu v blízkosti jeho osady. Cieľom je vyprodukovať 650 000 ton ryže ročne, čo uspokojí naliehavú potrebu zabezpečiť potraviny pre Senegal.
Spoločnosť zároveň dá prácu stovkám miestnych
ľudí, ktorí by sa inak museli vysťahovať do hlavného
mesta Dakar vzdialeného 320 km, prípadne migrovať do Európy.

V Afrike opustilo svoje domovy približne 15 miliónov ľudí a vydalo sa za prácou do Európy, krajín
Perzského zálivu či do Severnej alebo Južnej Ameriky. EIB investuje do projektov, ktoré majú pomôcť
ľuďom prichádzajúcim do Európy ako migranti.
Banka EÚ však financuje aj podniky pôsobiace v Afrike, ktoré vytvárajú pracovné miesta, aby pracovníci mohli zostať doma pri rodinách. Také projekty, ako napríklad ryžová farma v Saint-Louis, ktorá

Správa o činnosti

2016

GLOBÁLNY
hráč

Môžete pumpovať toľko pomoci,
koľko len chcete, ale základom je zvýšiť
disponibilný príjem pracovníkov v
našich krajinách.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Robotníci na ryžovej plantáži
pri Saint-Louis v Senegale
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získala pôžičku EIB v sume 15,7 mil. EUR, vytvárajú budúcnosť Afriky, keďže umožňujú vznik životaschopných súkromných firiem.

Rozvoj znamená investície,
nielen pomoc
„Rozvoj v Afrike sa zvyčajne vníma z pohľadu pomoci.
Ide o presvedčenie, že aby bolo africkým krajinám lepšie, v zásade potrebujú napumpovať kapitál prostredníctvom zahraničných vlád a mimovládnych organizácií,“ hovorí Patrice Backer, správca fondu pochádzajúci
z Konga a pracujúci v Senegale. „Na súkromný kapitál
sa dívame ako na ďalšiu stránku rozvoja, ktorá je absolútne nevyhnutná. Môžete pumpovať toľko pomoci,
koľko len chcete, ale základom je zvýšiť disponibilný
príjem pracovníkov v našich krajinách.“
Patrice Backer je hlavný prevádzkový riaditeľ skupiny
Advanced Finance & Investment Group, ktorá v roku
2008 získala od EIB investíciu v hodnote 15,6 mil.
EUR. Investície boli také vydarené, že skupina AFIG
v júli 2016 podpísala novú zmluvu s EIB na 18 mil.
EUR. Senbus Industries je jednou z afrických firiem,
do ktorých skupina AFIG investovala. Bola založená
v roku 2001 s cieľom vybudovať domáci senegalský
automobilový priemysel. Od skupiny AFIG získala
úver v objeme 3,4 mil. EUR.
35-ročný Pape Mbodji v modrej prilbe a kombinéze vedie 20-členný tím na montážnej linke vo firme Senbus. Dokáže si zarobiť na živobytie v meste,
v ktorom sa narodil. Jeho rola v ekonomickej budúcnosti Senegalu ho uspokojuje.
„Milujem svoju profesiu,“ priznáva. „Mám možnosť
pracovať v Senegale v spoločnosti, ktorá je špičkou
v montáži autobusov. Mám z toho veľkú radosť. Zároveň tým veľmi prispievam k rozvoju našej krajiny.“

Alternatíva k migrácii
V kenskej provincii Rift Valley pracovníci na plantáži Migotiyo Plantations pestujú a spracúvajú sisal –
rastlinu, ktorá dáva vlákna používané na výrobu
kobercov a striech. Muži a ženy na poliach okopávajú dlhé riadky sisalu. Pod pražiacim slnkom čistia
ostnatú rastlinu siahajúcu do výšky kolien od buriny. Je to činnosť náročná pre chrbticu, ale dobrá
práca, ktorá im umožňuje vyhnúť sa neistote a nebezpečenstvám života migranta.
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Pape Mbodji, predák vo fabrike
Senbus v Senegale
Farma získala podporu EIB prostredníctvom úveru vo výške 2,3 mil. EUR z miestnej sprostredkovateľskej banky NIC Bank. Mesačne vyprodukuje
100 ton vlákien, ktoré sa exportujú do arabských
krajín a Nigérie. Každá tona prináša zisk 2 000 USD,
hovorí 34-ročný manažér podniku Peter Gashoka.
„Je to pomerne ziskový projekt.“
Samuel Gruto je za prácu vďačný i napriek drsným
podmienkam. „Keby nebola táto farma,“ hovorí mladík z neďalekej dediny, „išiel by som niekde
inde, napríklad do Nairobi alebo preč z Kene. Išiel
by som do Európy.“

GLOBÁLNY
hráč

Lekárka Sharon Ogimdová
kontroluje nenarodené
dieťa Rosy Kagaliovej

Dodržaný sľub
Kibuga Karithi dodržal sľub, ktorý dal umierajúcej manželke,
a do kenského regiónu priniesol cenovo dostupné zdravotníctvo

M

anželka Kibugu Karithiho zomrela pred tromi
rokmi na rakovinu, lebo chorobu jej diagnostikovali neskoro. Sľúbil jej, že prinesie do Kene
lepšie zdravotnícke zariadenia, aby pacienti ako ona
už nemuseli šetriť na cestu do Indie, aby sa mohli liečiť. Karithi skúmal, ako indické nemocnice poskytujú
kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj pre pomerne nízkopríjmových pacientov za štvrtinu ceny tej istej liečby v Keni. Odhalil model, ktorý sa snaží zopakovať aj
v Keni ako generálny riaditeľ čerstvo zrekonštruovanej a rozšírenej nemocnice v Kaimosi v západnej Keni.
Táto nemocnica zapĺňa prázdny priestor medzi slabo
financovanými štátnymi nemocnicami a nairobskými
zariadeniami, ktoré sú také drahé, že okrem najbohatších Keňanov sa nik iný do nich nedostane.
Prvá nemocnica v tejto lokalite bola otvorená pred
110 rokmi a slúžila západnej Keni a častiam Ugandy a
Tanzánie. V roku 1967 sa stala štátnou nemocnicou. Keď
ju pred dvoma rokmi prevzala Národná rada cirkví, zariadenie bolo v „žalostnom stave“, hovorí manažér Karithi.
Pacient s akýmkoľvek vážnym úrazom alebo stavom
z regiónu musel cestovať do 340 km vzdialeného

Nairobi. Po modernizácii služieb bude nemocnica
schopná ošetriť takmer všetky prípady bez odosielania do vzdialených zariadení, hovorí Dr. Sharon
Ogimdová, jedna z lekárok pracujúcich v nemocnici
Jumuia. „Je to dobrý podnik, ktorý tu pomôže udržať ľudí.“
Nemocnica privítala nových pacientov už v prvý
deň jej otvorenia v októbri. Z malej osady prišla
Rose Kagaliová, ktorá predčasne pocítila pôrodné
bolesti. Dr. Ogimdová zistila, že pôrod ešte nenastal,
a pomohla jej odpočinúť si v ambulancii. „Je to tá
najlepšia nemocnica, ktorá pri nás vznikla,“ hovorí
Rose. „Ľudia sa z nej veľmi tešia.“
Sadzby v kenských komerčných bankách nie sú stabilné, riaditeľ Karithi preto s radosťou uvítal možnosť získať financovanie z EIB prostredníctvom regionálnej rozvojovej banky so sídlom v Nairobi.
Navyše, EIB poskytla pôžičku s dlhšou dobou splatnosti, než ponúkali miestne banky. „Financovanie
z EIB bolo mimoriadne pružné,“ spomína. „Najdôležitejšie je, že nás začali podporovať hneď, ako uvideli
a pochopili, o čo sa snažíme.“
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MIKROFINANCOVANIE

Mikrofinančné nástroje
a technická pomoc
EIB priniesli

300


EU R

mil.

pre viac ako 1,5 mil. príjemcov.

Banka s podporou Európskej komisie a členských štátov EÚ vyčlenila
nástroje v rámci Afriky, Karibiku a Tichomoria, ako aj pre južné
susedstvo. Správna rada banky v roku 2016 schválila tri nové nástroje:
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ástroj na financovanie živnostníkov v Afrike, Karibiku a Tichomorí
N
– 60 mil. EUR
Nástroj mikrofinancovania pre západnú Afriku – 50 mil. EUR

Nástroj mikrofinancovania pre južné susedstvo – 75 mil. EUR
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Phyllis Muthoniová
vo svojom obchode v Nairobi

„Som šťastná – veľmi,
veľmi šťastná“
Mikrofinančné úvery dodávajú silu
malým podnikom v Afrike a menia životy

N

ajužšia ulica v centre Nairobi sa hmýri nakupujúcimi, dodávkami a stánkami s jedlom. Obchody v krytej tržnici sú naplnené až po strop
tovarom každého druhu, sprejmi, pestrofarebnými
tubami a hrncami, plechovkami či oblečením. V jednom malom stánku Phyllis Muthoniová radí zákazníčke a dočahuje vlasové gély a pleťové krémy z vysokých políc jej kozmetického stánku. Scéna je taká
preplnená, až sa môže zdať, že všetkého je dostatok.

29 % mladí ľudia. Priemerné pôžičky sa pohybujú
na úrovni 5 276 EUR a podporujú alebo vytvárajú
viac ako 874 000 pracovných miest.

Nie je to tak. Financie sú v Keni nedostatkovým tovarom. Phyllis mala šťastie. Išla do mikrofinančnej
banky Faulu, ktorá jej dala úver v sume tesne nad
10 000 EUR na zriadenie vlastného obchodu Jophy
Cosmetics. „Odkedy sme dostali úver, nepochybne
sa veľa vecí úžasne zlepšilo,“ hovorí. „Našim ziskom
to reálne pomohlo. Zarábame viac. Dosahujeme
pekný zisk.“

Z mikrofinančných nástrojov EIB v rámci Afriky sa
poskytlo súhrnne 270 mil. EUR. Príjemcov ako Phyllis je takmer 1,5 milióna. Tak sa im darí, že EIB spustila nový nástroj, prostredníctvom ktorého požičia 60 mil. EUR malým poľnohospodárom. Zahŕňa
aj technickú pomoc, v rámci ktorej banka pomáha
sprostredkovateľom zlepšovať úverové metodiky a
dosah, ako aj prácu s konečnými príjemcami.

Faulu je jednou z miestnych mikrofinančných inštitúcií, ktorú podporuje EIB. Investície banky EÚ
v afrických mikrofinančných ústavoch majú veľký
dosah na ľudí, ako je Phyllis. EIB len vo východnej
Afrike spolupracuje s 11 mikrofinančnými inštitúciami v Keni, Tanzánii, Ugande a Rwande, kde poskytla úvery v sume 125 mil. EUR pre 278 270 konečných príjemcov, pričom 42 % z nich boli ženy a

„Afrike to naozaj pomáha, najmä mladým, ktorí potrebujú pôžičky,“ hovorí Phyllis. „Bolo to veľmi ťažké.“

„Som veľmi šťastná – veľmi, veľmi šťastná, keď vidím, že obchodu sa darí,“ hovorí 30-ročná Phyllis,
zamestnávajúca dvoch ľudí. Bez tej pôžičky by som
sa pretĺkala len ťažko. Keby som nedostala úver od
Faulu, nebola by som tam, kde som teraz.“

Medzi prepchatými trhovými stánkami okolo obchodu Jophy Cosmetics len ťažko nájsť kúsok voľného miesta. Phyllis však chce aj tak expandovať.
„Dúfam, že ľudia z Faulu mi pomôžu presadiť sa,
lebo viem, že to dokážem. S nimi to dokážem.“
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Odkiaľ pochádzajú
finančné zdroje
Najväčší mnohostranný veriteľ a dlžník na svete získal v roku 2016
na medzinárodných kapitálových trhoch 66,4 mld. EUR vrátane
predbežného financovania pre rok 2017 (nárast zo 62,4 mld. EUR
v roku 2015). Z tejto sumy sa 3,8 mld. EUR realizovalo v ekologických
dlhopisoch, ktoré označujeme ako dlhopisy Climate Awareness Bond
(CAB). Našimi emisiami dokážeme osloviť investorov, ktorí sa zvyčajne
nezameriavajú na investície v Európe, ale ktorí svojou investíciou do
dlhopisov EIB nepriamo prispejú k európskym projektom.

E

IB je globálny finančný hráč. V roku 2016
banka emitovala dlhopisy v 16 menách, väčšinu v základných menách, ako sú EUR, USD
a GBP. Diverzifikované zdroje a splatnosti zaruču-

jú flexibilitu našej finančnej stratégie. Prístup založený na viacerých menách nám umožňuje sprístupňovať prostriedky aj v niektorých miestnych
menách.

Hlavné udalosti financovania v roku 2016
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 tyri nové benchmarky v EUR v 3-, 7-, 10- a 16-ročných dobách splatnosti
Š
pre celkovo 17 mld. EUR a nový dlhopis CAB emitovaný v EUR s 21-ročnou
dobou splatnosti – najdlhší benchmark pre ekologický dlhopis v EUR




S
poločnosť KPMG vydala nezávislú správu o overení venovanú ekologickým
dlhopisom EIB, v ktorej potvrdila vedúcu pozíciu banky pri vytváraní osvedčenej trhovej praxe



anka uviedla emisie v USD zamerané na talianskych retailových investoB
rov s odhadovaným počtom 30 000 účastníkov a nový dlhopis CAB v USA
v hodnote 1,5 mld. USD




E
IB uskutočnila prvé transakcie s poľským zlotým s dvojito kótovaným
benchmarkom, ktorými sa zameriava na domácu investorskú bázu.
Zároveň bola najväčším emitentom neštátnych dlhových nástrojov v PLN
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Odkiaľ pochádzajú
finančné zdroje

NOK SEK
1%

1%

Iné

PLN

4%

1%

GBP
12 %

Rozloženie
dlhopisov EIB
podľa meny

EUR
44 %

USD 37 %

Rozloženie dlhopisov EIB
podľa regiónu investora
Severná a Južná Amerika

11 %

Európa
Ázia

68 %

19 %

2%

Blízky východ
a Afrika
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Správa a
riadenie banky

E

IB je orgán EÚ, ktorý sa zodpovedá členským
štátom, a banka uplatňujúca príslušné osvedčené bankové postupy v rozhodovaní, riadení a
kontrole.
Rada guvernérov sa skladá z ministrov z každého z
28 členských štátov. Zvyčajne ide o ministrov financií.
Guvernéri určujú usmernenia týkajúce sa úverovej
politiky banky a raz ročne schvaľujú účtovnú závierku.
Rozhodujú o navýšení kapitálu aj o účasti banky na
finančných operáciách mimo EÚ. Taktiež menujú
správnu radu, predstavenstvo a výbor audítorov.
Správna rada rozhoduje o pôžičkách, výpožičných
programoch a iných finančných záležitostiach. Zasadá desaťkrát ročne s cieľom zabezpečiť správu
banky v súlade so zmluvami EÚ, štatútom banky a

všeobecnými smernicami ustanovenými radou guvernérov. Tvorí ju 29 členov, pričom každý členský
štát nominuje jedného člena a jedného člena menuje Európska komisia. Určených je aj 19 zástupcov.
V záujme rozšírenia odbornosti správnej rady možno
kooptovať šiestich odborníkov, ktorí sa zúčastňujú
zasadnutí rady ako nehlasujúci poradcovia. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou, ktorú predstavuje najmenej 50 % kapitálu upísaného členskými štátmi a jedna tretina členov rady oprávnených voliť, pokiaľ nie
je v štatúte stanovené inak. Rade predsedá prezident,
ktorý nemá právo voliť.
Predstavenstvo je rezidentný rozhodujúci orgán. Sleduje bežný chod banky, pripravuje rozhodnutia pre
správnu radu a kontroluje ich vykonanie. Zasadá raz
týždenne. Predstavenstvo pracuje pod dohľadom prezidenta a pod dohľadom správnej rady. Ôsmi členovia predstavenstva sú viceprezidenti EIB. Členovia sú
menovaní na obnoviteľné obdobie šiestich rokov a
zodpovedajú sa výhradne banke. Štyria najväčší akcionári – Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo – majú v predstavenstve stále miesto.
Banka má aj nezávislý výbor audítorov podliehajúci
priamo rade guvernérov. Zodpovedá za audit účtov
banky a overenie, či činnosti banky prebiehajú
v súlade s osvedčenými bankovými postupmi. Správa
výboru audítorov sa predkladá rade guvernérov
spoločne s výročnou správou správnej rady. Výbor
audítorov sa skladá zo šiestich členov menovaných
na neobnoviteľné funkčné obdobie šiestich po sebe
idúcich finančných rokov.

EIB ďakuje nasledujúcim predkladateľom a dodávateľom za poskytnutie fotografií na ilustráciu tejto správy:
© 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 povolenie na reprodukciu alebo použitie týchto fotografií je potrebné požiadať priamo držiteľa autorských práv.
Vytlačené spoločnosťou Imprimerie Centrale na papieri MagnoSatin pomocou atramentov na báze rastlinného oleja.
Papier certifikovaný podľa pravidiel Lesnej dozornej rady (FSC) obsahuje 100 % čerstvej drevoviny (z ktorej minimálne
50 % pochádza z dobre spravovaných lesov).
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Európska investičná banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

+ modelovanie
nášho vplyvu
+ riešenie globálnej
migrácie

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