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Z
atiaľ čo sa Európa spamätáva z desaťročia neistoty 
a anemického rastu, musíme svoju pozornosť pre-
sunúť z oživenia ekonomiky na zvýšenú konkuren-
cieschopnosť – na obrovskú hodnotu projektov EÚ 

a posilňovanie nástrojov, ktoré prispejú k hospodárskej odol-
nosti Únie.

Pre Európsku investičnú banku to znamená využívanie jej kľú-
čovej pozície ako banky Európskej únie a jej postavenia ako 
svetového lídra na trhu v oblastiach ako klíma, inovácie a hlav-
ná infraštruktúra.

Znamená to tvrdo pracovať na identifikácii projektov, ktoré 
zlepšia životy občanov EÚ i mimo Únie, kde negatívne vplyvy 
zmeny klímy a nedostatok ekonomických príležitostí sú nieke-
dy najväčšie. A znamená to podporu pri kladení základov pre 
silnejšiu, inovačnejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu.

EIB ako banka financuje mosty a širokopásmové siete, solár-
nu energiu a ultrakondenzátory. Taktiež sa hlboko zamýšľame 
nad tým, akú úlohu zohrávajú naše projekty v budúcej pro-
sperite Európy. Sústreďujeme sa na cestu, na ktorej sa inovácie 
môžu stať hráčom v ďalšej víťaznej fáze vo vývoji ľudskej spo-

Úvodné slovo prezidenta
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ločnosti. Vítame narušenie, no nesmieme dovoliť, aby spôso-
bilo, že sa naši občania budú cítiť ako cudzí. Inovácie nesú so 
sebou prísľub, že veľké technologické pokroky dneška dokážu  
živiť budúcnosť ľudského pokolenia a chrániť našu planétu. Na 
zabezpečenie inklúzie musíme urobiť viac, aby mal z inovácií 
úžitok každý.

Ekonómovia EIB zverejnili v novembri podrobnú správu o in-
vestíciách v Európe. Zistili, že v prípade veľkých firiem je dvoj-
násobne väčšia šanca, že sa stanú inovátormi, než je tomu v 
prípade MSP, a že možnosť získať úver v prípade inovačných 

mladých firiem je v porovnaní s inými firmami obmedzená o 
50 %. Jedným aktuálnym európskym zlyhaním je to, že ak aj 
malá firma má inovačný nápad, je pre ňu ťažké stať sa veľkým 
inovátorom. Malé firmy môžu predstaviť inovačný produkt, no 
zápasia s nedostatkom financií a v súčasnom finančnom pro-
stredí sa z tohto kruhu nevedia pohnúť dopredu. Naznačuje 
to, že inovácia je oveľa viac než len chytrý nápad. Jej realizá-
cia si vyžaduje rôzne druhy financovania v rôznych fázach ži-
votného cyklu spoločnosti. Práca EIB sa v roku 2017 ešte viac 
zameriavala na prepájanie medzi týmito rôznymi fázami, aby 
pritiahla rôzne druhy súkromného financovania s investícia-
mi, ktoré sú ťahúňom rastu inovátorov. To je dôvod, prečo sme 
napríklad schválili rekordný počet pôžičiek, ktorých priemer-
ný objem je oveľa menší, než je tomu pri tradičných zmluvách 
EIB. Uvedomujeme si, že ak máme mať väčší vplyv na širší prie-
rez európskej ekonomiky, musíme podporovať menšie spoloč-
nosti s menšími pôžičkami.

EIB si už, v istom zmysle, zvykla na to, že musí riešiť časy ne-
istoty a zmien. V roku 2018 slávime šesťdesiat rokov nášho 
pôsobenia. Naši zakladatelia pôsobili na kontinente, ktorý sa 
opätovne budoval po druhej svetovej vojne v tieni studenej 
vojny. Odvtedy EIB zohrávala dôležitú úlohu v tom, ako Euró-
pa pomáhala plniť prísľub o prosperite pre jej občanov. Politic-
ké zvraty dneška nám predkladajú možnosť pre našich ďalších 
šesťdesiat rokov. Ak chceme čeliť problému demografie našej 
Únie a stať sa konkurencieschopnejšími, musíme budúcnosť 
urobiť inovačnou. Táto správa ukazuje, ako v kľúčových strate-
gických sektoroch EIB pomáha Európe zostať silnou, a to posil-
nením svojej pozície na hranici globálnej inovácie.

 
Werner Hoyer

„Inovácia je oveľa viac než len chytrý 
nápad. Jej realizácia si vyžaduje rôzne 
druhy financovania v rôznych fázach 

životného cyklu spoločnosti. Práca EIB 
v roku 2017 sa ešte viac zameriavala na 

prepájanie medzi týmito rôznymi fázami.“ 
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Hlavné udalosti roku 2017

Skupina Európskej investičnej banky je najväčší mnohostranný 
veriteľ a dlžník na svete, ktorý financuje udržateľné investície 
po svete a poskytuje poradenstvo v tejto oblasti. Je to banka EÚ, 
vlastnia ju členské štáty EÚ a ona zastupuje ich záujmy pri reali-
zácii politiky EÚ. 

V 
roku 2018 si banka pripomína šesťdesiat rokov od svoj-
ho vzniku. Jej činnosť v roku 2017, o ktorej sa v tejto 
správe dočítate, preukazuje schopnosť skupiny EIB re-
agovať na hlavné nové výzvy:

•  V priebehu roka banka rozširovala záber svojej Iniciatívy hos-
podárskej odolnosti, ktorá bola vytvorená s cieľom zvýšiť fi-
nancovanie v regióne západného Balkánu a u susedov na 
juhu sumou 6 miliárd EUR počas piatich rokov. 

•  Európsky fond pre strategické investície, v rámci ktorého 
banka realizuje investície podporené zárukou z rozpočtu EÚ 
na posilnenie ekonomiky Európy, prekonal pôvodné očaká-
vania, keď Európsky parlament hlasoval v decembri za roz-
šírenie a posilnenie tohto nástroja. Toto rozhodnutie posúva 
EFSI, ktorý je súčasťou Investičného plánu pre Európu vytvo-
reného v reakcii na zlyhávania trhu v dôsledku finančnej krí-
zy pred desiatimi rokmi, k predpokladanej sume 500 miliárd 
EUR v investíciách podporených do konca roka 2020.

Investičný plán pre Európu 

Schválené financovanie v objeme 21 miliárd EUR

295 schválených transakcií

93 miliárd EUR zmobilizovaných v rámci EFSI

Naplánovaných 500 miliárd EUR v investíciách 
podporených do konca roka 2020



72017 SPRÁVA O ČINNOSTI

Christos Pierdas sa lieči na roztrúsenú sklerózu, 
na obrázku s fyzioterapeutkou Mariou 
Charalampousovou v Cyperskom ústave neurológie a 
genetiky. Príbeh na strane 16 78,16 mld. EUR

Skupina EIB

Celkové financovanie

13,8 mld. EUR
na inovácie

16,7 mld. EUR
na životné prostredie

18,0 mld. EUR
na infraštruktúru

29,6 mld. EUR
na MSP

Celkové podporené investície 

250 mld. EUR

v 901 schválených projektoch



8 SPRÁVA O ČINNOSTI 2017

EIB myslí

A
nders Bohlin rád prirovnáva hrozby počítačovej kri-
minality k mestu, ktoré vybudovalo množstvo ciest, 
ale zabudlo na semafory.

„Toto sa udialo v oblasti počítačovej bezpečnosti. 
Zabudli sme pridať semafory a teraz tu máme všetky tie škodli-
vé útoky,“ hovorí Bohlin, odborník na digitalizáciu v Európskej 
investičnej banke, ktorý spolupracuje so spoločnosťami pôso-
biacimi v oblasti informačných a počítačových technológií.

V posledných rokoch ohrozovali kybernetické útoky tisíc-
ky firiem a súkromné dáta miliárd ľudí po celom svete. Útok 

WannaCry spôsobil zlyhanie počítačov v nemocniciach a fir-
mách po celom svete. Hakeri ukradli dáta od miliardy použí-
vateľov portálov Uber a Yahoo. Rusko bolo obvinené z použi-
tia kybernetického útoku, aby narušilo voľby v USA a Európe.

Prečo sa teda toľko znepokojovať nad tým, ako zastaviť po-
čítačovú kriminalitu? Nuž, kybernetické útoky, okrem toho, 
že ohrozujú naše súkromné dáta, spôsobujú straty vo sve-
tovej ekonomike v miliardách dolárov. Európska komisia 
uvádza, že v roku 2017 bolo v Európe viac ako 4 000 kyber-
netických útokov za deň a že 80 % európskych podnikov za-
znamenalo nejaký kybernetický incident. 

Kto platí za boj 
proti počítačovej 
kriminalite?

Banka EÚ investuje do nových spoloč-
ností pôsobiacich v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, ktoré vedia, ako zastaviť 
počítačovú kriminalitu
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Kybernetická bezpečnosť sa stáva 
prioritou 

Vzhľadom na narastajúce riziká preto EIB určila za prioritu 
investície do oblasti počítačovej bezpečnosti.

„Snažíme sa aktívne pomáhať sektoru kybernetickej bez-
pečnosti,“ hovorí Jussi Hätönen, vedúci útvaru banky zod-
povedného za investície do nových, inovačných spoloč-
ností. „Ak sa pozriete na akékoľvek odvetvie, všade sa 
prechádza na digitalizáciu. Vzniká tým veľký objem dát a 
tieto dáta musia byť zabezpečené.“

V oblasti kybernetickej bezpečnosti uzatvorila banka v po-
slednej dobe niekoľko zmlúv. V decembri v roku 2017 odsú-
hlasila dve pôžičky pre švédske spoločnosti Nexus Group a 
Clavister na vývoj pokročilého softvéru v oblasti kyberne-
tickej bezpečnosti a na vytvorenie lepších identifikačných 
systémov. Obidve zmluvy sú súčasťou Európskeho fondu 

pre strategické investície, iniciatívy na posilnenie rastu v EÚ 
spoluprácou s novšími a inovačnejšími spoločnosťami.

Banka poskytla firme Nexus pôžičku v sume 29 miliónov 
EUR na urýchlenie vývoja produktov v oblasti identifikácie 
a riadenia prístupu. Technológia „Smart ID“ od firmy Nexus 
umožní používateľom sa vizuálne identifikovať, prihlásiť sa 
do aplikácií, otvoriť dvere, podpísať transakcie elektronicky 
a urobiť platby s kartou alebo iným mobilným zariadením.

Lars Pettersson, výkonný riaditeľ spoločnosti Nexus, hovorí, 
že ich technológia Smart ID je „svätým grálom“ proti kyber-
netickým hrozbám, pretože prepája fyzické a digitálne sve-
ty s jedným zariadením, ktoré umožňuje používateľom prí-
stup do ich domu, kancelárie, počítača, emailových účtov, 
kloudových služieb, garáže a oveľa viac.

EIB poskytla pôžičku v sume 20 miliónov EUR firme Clavis-
ter, ktorej brány firewall zabezpečujú vstupné body do po-
čítačových sietí a zabránia hakerom zaútočiť. Spoločnosť je 
jednou z najlepších firiem v oblasti kybernetickej bezpeč-
nosti na svete.

V októbri roku 2017 podpísala banka zmluvu na 20 milió-
nov EUR so spoločnosťou CS Communication & Systèmes, 
francúzskou firmou, ktorá pomáha rôznym odvetviam od-
haľovať kybernetické útoky a predchádzať im. EIB uvoľnila 
25 miliónov EUR francúzsko-nemeckej spoločnosti Qwant, 
ktorá vyvinula vyhľadávací program, ktorý chráni súkromné 
dáta používateľov.

„Opatrný musí byť každý“

Bohlin o tom nerád rozpráva, ale aj on sám sa stal obeťou po-
čítačovej kriminality. Keď pred 14 rokmi pracoval vo švédskej 
technologickej spoločnosti, jedného dňa zistil, že hakeri sa 
nabúrali do jeho súkromného počítača tzv. útokom Zombie 
a na diaľku posielali nevyžiadané emaily. „Bolo to dosť neprí-
jemné a ponaučením pre mňa je, že opatrný musí byť každý, 
nielen spoločnosti,“ hovorí Bohlin.

Ako hovoria úradníci z EIB, bojovať s počítačovou kriminali-
tou v nasledujúcich desiatich rokoch bude ťažšie, pretože 
technológie sú pokročilejšie a zložitejšie. Tento boj sa nebu-
de vyhrávať ľahko.

„Počítačová kriminalita spôsobuje v konečnom dôsledku 
obrovské škody nielen firmám, ale aj jednotlivcom,“ dodáva 
Hätönen. „Niekto to musí zaplatiť a niekto musí proti tomu 
bojovať.“ 

EIB bude s nimi v prvej línii.

„Niekto to musí 
zaplatiť a niekto musí 
proti tomu bojovať.“
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EIB koná

E
konómovia EIB použili osvedčený ekonomický model 
na posúdenie budúceho vplyvu investícií podpore-
ných všetkými jej transakciami v období rokov 2015 a 
2016, ako aj pôžičiek, ktoré uvoľnila pre Európsky fond 

pre strategické investície v rámci Investičného plánu. Zistili, že 
úverová činnosť skupiny EIB môže významne ovplyvniť eu-
rópsku ekonomiku.

Do roku 2020 sa celkovým financovaním schváleným sku-
pinou EIB v rokoch 2015 až 2016 v EÚ:
• podporia investície sumou 544 miliárd EUR
• zvýši HDP o 2,3 %
• prispeje k vytvoreniu 2,25 milióna pracovných miest
 
Do roku 2020 sa pôžičkami skupiny EIB schválenými v rám-
ci Investičného plánu do konca roka 2016:
• podporia investície sumou 161 miliárd EUR
• zvýši HDP EÚ o 0,7 %
• prispeje k vytvoreniu 690 000 pracovných miest

Zistenia EIB ukazujú, že pôžičky skupiny EIB – či už urobe-
né v dobrých alebo zlých hospodárskych časoch – kladú 
základy pre dlhodobý rast a popritom ekonomiku okamžite 
oživujú. „Našim hlavným cieľom je zlepšiť konkurencieschop-
nosť a dlhodobý rast EÚ,“ hovorí Debora Revoltellová, riadi-
teľka oddelenia ekonomických záležitostí. „Tieto zistenia uka-
zujú, že v dlhodobom horizonte budeme mať oveľa väčšiu 
európsku ekonomiku bez ohľadu na ekonomický cyklus.“

Úspech oproti zlyhaniu trhu

Pre skupinu EIB je dôležité posúdiť vplyv jej práce a tak za-
bezpečiť, že jej financovanie je účinné v prospech občanov 
EÚ. Úverovú činnosť banky EÚ v rámci Investičného plánu 
už uvítali v Bruseli, kde bol tento program rozšírený a jeho 
rozsah sa zväčšil. Európsky fond pre strategické investície, 
ktorý riadi EIB, začal svoju činnosť uprostred roka 2015. Je 
podporovaný zárukou z rozpočtu EÚ a jeho pôvodným zá-
merom bolo zaktivizovať 315 miliárd EUR v investíciách po-

Vplyv pre 
pracovné 
miesta a rast

Ekonomika Európy potrebovala zatriasť, 
aby po finančnej kríze znova nabrala 
dych. Úlohou Investičného plánu pre 
Európu je zabezpečovať takúto podporu. 
Naše ekonomické modely ukazujú, že to 
funguje.
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čas troch rokov. Tento objem sa navýšil na 500 miliárd EUR 
do roku 2020.

Cieľom je podporovať spoločnosti, ktoré môžu mať prob-
lém nájsť financujúcu banku, pričom kľúčovými oblasťami 
sú inovácie a malé podniky. „Vytvorili sme tento program s 
cieľom riešiť krízu v čase, keď zlyhával trh,“ hovorí Natacha 
Vallová, vedúca oddelenia EIB pre ekonomickú politiku a 
stratégiu. „Táto štúdia ukazuje, že prinášame zmenu.“

Konzervatívne predpoklady

Pri meraní vplyvu banky museli ekonómovia EIB zohľad-
ňovať zložité interakcie medzi transakciami banky a iný-
mi činnosťami v ekonomike. Ekonómovia sa spojili so Spo-
ločným výskumným centrom Európskej komisie v Seville a 
pracovali s ekonomickým modelom pod názvom RHOMO-
LO, ktorý použili na výpočet toho, či sa čoraz obmedzenej-
šie verejné zdroje vynakladajú efektívne. „V našich pred-
pokladoch použitých v modeli sme boli konzervatívni,“ 
hovorí Georg Weiers, ekonóm EIB, ktorý sa na štúdii podie-
ľal, „a výsledky vplyvu sú ešte stále značné.“

„Plán uviedol ekonomiku do pohybu a tento pohyb je samoudržateľný.“ 

v rámci EFSI
690 000
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...štrukturálny dopad na 
pracovné miesta však pokračuje

Investície podporujú 
zamestnanosť...

TRVALÝ VPLYV
investícií podporených skupinou EIB 

v rokoch 2015 a 2016 na PRACOVNÉ MIESTA

TRVALÝ VPLYV
investícií podporených skupinou EIB 

v rokoch 2015 a 2016 na PRACOVNÉ MIESTA

2020 2025 2030 2035 2040 2045

2020
+ 2,25 milióna 
pracovných miest

z t
oh

o 

vplyv
investícií

štrukturálny
vplyv

...no ich vplyv 
časom slabne...

Investície podporené 
skupinou EIB  (zmluvy)

544 mld. EUR
v rámci EFSI 
161mld. EUR z t

oh
o 

Štúdia naznačuje, že keď sa prvotné oživenie ekonomiky 
rozplynie, Investičný plán bude mať i naďalej silný štruk-
turálny dopad na ekonomiku v dlhodobom horizonte, po-
dobne ako pôžičky, ktoré skupina EIB realizuje.

V roku 2036 sa investíciami podporenými pôžičkami skupiny 
EIB schválenými v rámci Investičného plánu do konca roka 
2016:
• zvýši HDP o 0,4 %
• prispeje k vytvoreniu 344 000 pracovných miest

Celkové investície podporené pôžičkami schválenými v ro-
koch 2015 a 2016 skupinou EIB budú mať po 20 rokoch do-
konca ešte väčší vplyv:
• HDP sa zvýši o 1,5 %
• prispeje sa k vytvoreniu 1,3 milióna pracovných miest

„Tento vplyv je veľký a v priebehu času pretrvá,“ dodáva 
Vallová. „O 20 rokov budú pracovné miesta stále existovať 
a to je výsledok týchto investícií. Je to kľúčový výsledok In-
vestičného plánu a všetkých transakcií banky.“
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Inováciami za 
konkurencieschopnosť



132017 SPRÁVA O ČINNOSTI

quibus audanda explant iossit dolorpor rero 
quaecabo. Voluptis secaboreptat quis et qui 
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia

•  7,44 milióna nových alebo inovovaných 
vysokorýchlostných digitálnych prepojení 

• 1,1 milióna študentov v zrekonštruovaných 
priestoroch

13,8 mld. EUR

na podporu inovácií  
a zručností

Zakladatelia spoločnosti Skeleton  
Taavi Madiberk (vľavo) a Oliver Ahlberg
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“
Problém so škrupinami kokosových ore-
chov je, prirodzene, ten, že rozloženie a veľ-
kosť ich pórov má veľkú variabilitu,“ hovorí 
Taavi Madiberk, výkonný riaditeľ Skeleton 

Technologies, spoločnosti založenej v Estónsku, 
kde, ako by sa dalo predpokladať, hlavným prob-
lémom s kokosmi nebude kvalita ich škrupín, ale 
malá pravdepodobnosť, že sa tam budú vyskyto-
vať. No skutočne prekvapujúcim je fakt, že spo-
ločnosť v tejto severskej krajine rieši naozaj dôle-
žitý problém s kokosom.

Táto otázka s kokosom v skutočnosti predstavu-
je multimiliardový problém, ak berieme do úvahy 
veľkosť trhu s ultrakondenzátormi, čo sú zariade-
nia na skladovanie elektriny. Očakáva sa, že v roku 
2024 to bude 6 miliárd EUR. Doteraz sa vyrábali 
z aktivovaného uhlíka, ktorý vznikol zuhoľnatením 
kokosových škrupín. Až kým spoločnosť Skeleton 
Technologies vyvinula anorganickú – a oveľa efek-
tívnejšiu – alternatívu. V roku 2017 spoločnosť do-
stala od EIB pôžičku v sume 15 miliónov EUR, aby 
pokračovala vo svojom výskume a vývoji. Táto pô-
žička bola podporená zárukou z Investičného plá-
nu pre Európu v rámci rozpočtu EÚ.

Prečo teda kokosy ďalej nevy-
užívať?

Pri pálení kokosu vzniká uhlík, ktorý, ak sa naten-
ko rozloží na plát fólie a vystaví sa elektricky na-
bitým iónom, dokáže tieto ióny vo svojich pó-
roch uskladniť. Čím hustejšie je uhlík pokrytý 
pórmi so správnou veľkosťou, tým viac energie 
dokáže uskladniť pre daný gram materiálu. Prob-
lémom je, v závislosti od počasia a času zbierania 
úrody, že zuhoľnatený kokos má rozdielnu husto-
tu pórov.

Ultrakondenzátory 
alebo kokosy

Hlavnou ingredienciou vo výkonných 
zariadeniach na skladovanie energie 
bol zuhoľnatený kokos. Jedna firma 
v chladnom Estónsku teraz prišla na to, 
ako vyrobiť ultrakondenzátor bez tohto 
tropického ovocia

„Ultrakondenzátory sú 
chrbtovou kosťou, kostrou 

energetického systému.“
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Svojou originálnou technológiou na získavanie uhlíka 
z anorganických karbidov spoločnosť Skeleton Technology 
dokáže optimalizovať póry. Výsledok: ohnuté pláty s hrúb-
kou jedného atómu, ktorých jeden gram obsahuje takmer 
2 000 štvorcových metrov rovnomernej pórovitej plochy 
pre ióny, ktoré do nich majú zapadnúť. Firma Skeleton ná-
sledne pripája uhlík k hliníkovej fólii a tieto pláty kladie na 

seba alebo ich roluje natesno do buniek, čím vznikajú ul-
trakondenzárory s hustotou výkonu štyri razy väčšou než 
v prípade ich konkurentov venujúcich sa kokosom. Mimo-
chodom, názov Skeletom vychádza zo skutočnosti, že pod 
mikroskopom sa materiál spoločnosti podobá ľudskej ko-
stre. A Madiberk dodáva: „Ultrakondenzátory sú chrbtovou 
kosťou, kostrou energetického systému.“
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K
eď mal Joseph Ioannou šesť mesiacov, lekári z Cyper-
ského ústavu neurológie a genetiky v Nikózii mu diag-
nostikovali spinálnu svalovú atrofiu, čo je ochorenie, 
ktoré postihuje motorické neuróny v mieche a spôso-

buje svalovú slabosť. Ioannou sa narodil ako grécky Cyperčan 
v meste, ktoré rozdelila invázia, ktorá sa tam udiala takmer o 
dve desaťročia skôr, než sa narodil. No pre lekárov z ústavu to 
nebolo podstatné. „Tureckí Cyperčania a grécki Cyperčania tr-
pia podobnými chorobami,“ hovorí profesor Leonidas Phylac-
tou, genetik, ktorý je výkonným riaditeľom ústavu. „Pomáhať 
obidvom komunitám patrí k nášmu poslaniu.“

Za 29 rokov dostal Ioannou v ústave potrebnú starostlivosť, 
chodí tam na kontroly k neurológovi, špecialistom na pľúc-
ne a srdcové ochorenia, ako aj odborníkovi na výživu. Takis-
to pravidelne chodí k fyzioterapeutovi. Za ten čas absolvo-
val štúdium výpočtovej techniky a začal podnikať v oblasti 
počítačov. Je zasnúbený, bude sa ženiť a sníva o založení ro-
diny. „Ak by ma v ústave neliečili, bol by som v oveľa hor-
šom stave,“ hovorí. „S liečbou a dohľadom lekárov z ústavu 
je kvalita môjho života lepšia. Som produktívny. Môžem sní-
vať a robiť si plány do budúcnosti.“

Ioannou je jedným z 12 000 pacientov liečiacich sa v ústa-
ve, ktorý leží na úbočí v Nikózii, neďaleko Zelenej línie, kto-
rá rozdeľuje ostrov na oblasť v správe Cyperskej republiky a 
na teritórium okupované od roku 1974 Tureckom. V ústave 
sa každoročne vykoná 40 000 laboratórnych testov v rámci 
liečby genetických ochorení známych po celom svete, ako 
napríklad roztrúsená skleróza, ako aj ochorení, ktoré pre-
vládajú na Cypre, ako napríklad krvné ochorenie talasémia. 
Ústav vznikol v roku 1990 a je tiež vedeckým centrom pre 
liečbu týchto ochorení. Čo je ale dôležité, zachraňuje životy. 
„Bez existencie ústavu by život týchto ľudí bol aj pri najlep-
šom veľmi, veľmi ťažký,“ hovorí Phylactou, ktorý má 47 ro-
kov. „Dovolím si tvrdiť, že niektorí by ani nežili.“

Popri zdraví aj sociálny dopad

Podobne ako mnohé dôležité zdravotnícke zariadenia, 
vplyv ústavu siaha až nad rámec zdravia pacientov, ktorí 
sa v ňom liečia. Jeho vplyv na sociálny a ekonomický život 
Cypru je značný, pretože ľudí udržiava dostatočne zdravých 

Gény zjednocujú 
rozdelený Cyprus

na to, aby mohli pracovať a nestali sa tak bremenom pre ich 
rodiny a štát. Napríklad, prenatálnym testovaním na talasé-
miu v ústave sa miera postihnutia týmto ochorením u novo-
rodencov „teraz znížila takmer na nulu“, hovorí Phylactou.

V snahe rozvíjať túto dôležitú prácu Cyperský ústav neuro-
lógie a genetiky realizuje rozvojový program v hodnote 40 
miliónov EUR, v rámci ktorého zmodernizuje svoje kapaci-
ty pre vedeckú činnosť a zrenovuje zariadenia na liečbu a 

Cyperský inštitút neurológie a genetiky 
posilňuje svoj výskum a starostlivosť o 
pacientov – gréckych a tureckých 
Cyperčanov 

„Tureckí Cyperčania a 
grécki Cyperčania trpia 
podobnými chorobami. 

Pomáhať obidvom 
komunitám patrí k nášmu 

poslaniu.“
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Inovácie a EIB online
•  Lotyšská čokoláda pre pacientov s ochorením srdca:  

eib.org/cardiac-chocolate

•  Diagnostické testy, ktoré trvajú len tri hodiny namiesto troch 
dní: eib.org/molecular-diagnostics

 rehabilitáciu pacientov. EIB prispeje do tohto programu pô-
žičkou v sume 26 miliónov EUR zameranou hlavne na pod-
poru vedeckej práce a vývoja. „Ide o veľmi dôležité centrum 
pre výskum,“ hovorí Nicos Yiambides, úverový analytik EIB 
pre Cyprus. „Je takisto veľmi dobré, že funguje pre obidve 
komunity na Cypre.“

EIB, banka EÚ, financovala na Cypre rad zdravotníckych a 
výskumných zariadení ako súčasť väčšej kampane na posil-
nenie ekonomiky ostrova, ktorú zruinovala banková kríza 
v rokoch 2012 a 2013. Patrí sem Nemecké onkologické cen-
trum otvorené na jeseň v roku 2017 v Limassole, ktoré finan-
cuje EIB cez miestneho sprostredkovateľa.

Skupina EIB odsúhlasila v posledných piatich rokoch pre 
Cyprus 1,7 miliardy EUR vrátane pôžičiek zameraných na veľ-
ké výskumné projekty, financovania infraštruktúry a pôži-
čiek pre malé podniky. Samotné pôžičky v roku 2017 dosiahli  

sumu 333 miliónov EUR, čo sa rovná 1,8 % HDP ostrova a 
predstavuje najvyšší podiel akéhokoľvek členského štátu 
EÚ.
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Veľké investície do MALÝCH  
podnikov
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•  Podporených 285 800 MSP a stredne ka-
pitalizovaných podnikov 

•  3,9 milióna udržaných pracovných miest v 
MSP a podnikoch so strednou kapitalizáciou

29,6 mld. EUR

pre malé a stredne 
veľké podniky
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Rakety a dinosaury, 
vďaka ktorým sú 
deti múdrejšie

Portugalský podnikateľ, ktorý odi-
šiel zo zamestnania vo finančnom 
sektore, aby sa hral s hračkami

A
k je to mazľavé, hlučné, nezvyčajné alebo zapácha-
júce, deti to budú milovať.

Toto si Miguel Pina Martins uvedomil pred 10 rok-
mi, keď chcel zmeniť prácu. Mal dojem, že vedec-

ké hračky neponúkajú deťom to, čo potrebujú, a tak zane-
chal sľubnú kariéru vo financiách a založil si svoju vlastnú 
firmu, aby ponúkol niečo iné. „Všetky peniaze, ktoré som 
mal, som investoval do môjho projektu,“ hovorí Martins.

Dnes jeho firma Science4You so sídlom v Lisabone ponúka 
stovky hračiek a zamestnáva viac ako 200 ľudí. V roku 2008 
boli tržby spoločnosti 54 000 EUR. V roku 2017 sa tržby oča-
kávali na úrovni takmer 20 miliónov EUR.

Vedecké hračky až do krajnosti

Čo teda urobil Martins inak? Urobil vedecké hračky 
zábavnejšie a výstrednejšie. Súpravám hračiek dal názvy 
ako výbušná veda, továreň na rakety alebo šmykľavé 
slizniaky. Jeho koncepcia vzišla z finálneho projektu na 
univerzite v Lisabone, kde bolo úlohou nájsť nové odbytisko 
pre vedecké hračky. „Snažili sme sa nájsť niečo, z čoho by 
sa deti tešili, napríklad ako vyrobiť mydlo, ako vyrobiť sliz, 
ako vyrobiť raketu, ako vyrobiť cukrík, ako vyrobiť výbuch, a 
potom im ukázať, ako to urobiť inak.“

Martinsove hračky sú zábavné a dokonca i bláznivé, no deti 
sa pri nich učia o vede, chémii a fyzike, a pritom si zlepšujú 
svoju tvorivosť a spoločenské zručnosti. Hry tiež posilňujú 
zvedavosť a vedomie o tom, čo dieťa obklopuje. Spoločnosť 
uverejňuje blog Mladý vedec, ktorý deti učí, prečo napríklad 
zívajú, prečo komáre štípu a prečo sú trojuholníky dôležité.

EIB poskytla spoločnosti Science4You pôžičku v sume 
10 miliónov EUR, aby sa rozrástla. Pôžička je súčasťou 
Investičného plánu pre Európu, ktorého činnosť sa 
zameriava na podporu menších, inovačných spoločností, 
ktoré komerčné banky vnímajú ako nepreverené alebo príliš 
rizikové. „Science4You je rýchlo sa rozrastajúca spoločnosť, 
ktorá začala ako akademický projekt, a každý rok sa rozrastala 

a vykazovala dobré ekonomické výsledky,“ hovorí Francisco 
Alves da Silva, úverový analytik EIB, ktorý zmluvu uzatváral. 
Science4You skombinuje pôžičku EIB s 10 miliónmi EUR 
z vlastných zdrojov a zainvestuje do lepších zariadení na 
zostavovanie hračiek, zlepšenia elektronického predaja a 
podpory predaja a do nových nápadov na hračky. Spoločnosť, 
ktorá 40 % svojich hračiek predáva v Portugalsku, použije 
tieto financie aj na expandovanie do Európy i mimo nej. 

Maximalizácia kognitívnych schopností

Okrem parfumu, mydla a slizu má Science4You v ponuke aj 
sady hračiek ako kúpele, medicína, dinosaury, chémia, rake-
ty, výbuchy, kryštály a varenie. Každá súprava sa zakladá na 
vedeckých štúdiách a obsahuje farebnú, podrobnú príruč-
ku, v ktorej sa vysvetľujú pokusy a výskum.

Spoločnosť je dokonca hravá aj pri reklame na svoje výrob-
ky. Reklamné videá na hračky ako parfuméria, továreň na 
rúže alebo výbušná veda ukazujú vedca, ako nalieva jednu 
tekutinu do druhej a potom nechá svoje laboratórium vy-
buchnúť. „Veríme, že sme našli tú správnu rovnováhu me-
dzi učením a zábavou, keď mama s otcom kúpia didaktickú 
hračku a deti sa s ňou aj skutočne chcú hrať,“ hovorí Mar-
tins. „Nájsť túto rovnováhu je vždy veľmi ťažké.“

„Snažili sme sa nájsť niečo, 
z čoho by sa deti tešili, 

napríklad ako vyrobiť mydlo, 
ako vyrobiť sliz, ako vyrobiť 
raketu, ako vyrobiť cukrík, 

ako vyrobiť výbuch, a  
potom im ukázať, ako to 

urobiť inak.“
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Vera Marquesová (vľavo) a Madalena Ribeirová zo 
spoločnosti Science4You robia zábavný pokus na 
narodeninovej oslave Carloty Costasovej.
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S
ýrsky utečenec Mahmoud Al-Fayyad už rok pracoval 
v lekármi v Luxemburgu, keď sa dopočul o miestnej 
mikrofinančnej firme, microlux. „Vždy som bol vášnivý 
kuchár,“ pomyslel si. „Prečo to nevyskúšať. Napokon, 

varenie je vynikajúce premostenie kultúr.“ Jedlo v reštaurácii, 
ktorú si otvoril, je všetko domáce a varia ho sýrske utečenky. 
Reštaurácia Syriously má kapacitu 100 miest a nachádza sa v 
dome, ktorý mu za symbolickú sumu 1 EUR daroval majiteľ ne-
hnuteľnosti. S Mahmoudom sa spoznali cez luxemburský Čer-
vený kríž. Na večer je často plne rezervovaná.

„Momentálne zamestnávam osem ľudí a rozhodol som sa 
splatiť pôžičku do dvoch rokov,“ hovorí. „Táto mikropôžička 
mi pomohla začať nový život a prispievať k ekonomike mo-
jej novej domovskej krajiny. Som vďačný všetkým ľuďom, 
ktorí mi od samého začiatku verili a podporovali ma.“

Microlux, mikroúverová inštitúcia, ktorú vďaka programu 
EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie podporuje 
Európsky investičný fond, dáva od marca 2016 nádej malým 
podnikateľom v Luxembursku. I keď je Luxembursko boha-
tá krajina so silným hospodárskym rastom, má aj istú mieru 
neistoty zamestnania a chudoby. Žiadna mikrofinančná in-
štitúcia sa predtým nezamerala na Luxembursko.

EIF, ktorý je súčasťou skupiny EIB, odhaduje, že v Luxembur-
sku bude potenciálny počet žiadostí o poskytnutie pôžič-
ky v priebehu 5 rokov asi 400. „Je to dôležité,“ hovorí Karin 
Schintgenová, ktorá zastupuje BGL BNP Paribas, hlavného 
akcionára microluxu, „pretože v Európe 30 % nových mikro-
podnikov a malých podnikov v začiatkoch svojho podnika-
nia zamestnáva ľudí bez práce.“

Vášeň pre tango

S pôžičkou 10 000 EUR od microluxu priniesol Rodolfo 
Aguerrodi tango zo svojho rodného mesta Buenos Aires, 
aby založil tanečnú školu v Luxemburgu, kde už 3 roky žil. 
„Začal som dávať hodiny v kluboch európskych inštitúcií, no 
čoskoro som nadobudol dojem, že sa to musí sprofesionali-
zovať,“ hovorí Aguerrodi.

Mikrofinancie pre 
sýrskeho utečenca 
a maestra v tangu

Microlux dáva sociálne vylúčeným 
ľuďom v Luxemburgu šancu začať 
podnikať
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Mesačne spláca 258 EUR. Nie je to veľká suma, ale je to ten 
druh pôžičky, ktorý udržiava ekonomiku Európy v cho-
de. „Mohli sme pokračovať aj bez pôžičky, no pôžička nám 
umožnila sa udržať nad vodou a sústrediť sa na náš hlavný 
biznis,“ dodáva Aguerrodi. 

Zamestnáva osem učiteľov a takmer každý deň v týždni má 
plno. Sú v tom aj hodiny tanca ako terapia pri liečbe Parkin-
sonovej a Alzheimerovej choroby.

Takže aj v takej, vo všeobecnosti bohatej krajine, akou je Lu-
xembursko, existuje dopyt po mikropôžičke. 

„Som vďačný všetkým ľuďom, 
ktorí mi od samého začiatku verili 

a podporovali ma.“

MSP a EIB online

 •  Pozrite si náš komiks o start-upoch, Mláďatá, od estónskeho 
výtvarníka Madisa Otsa: eib.org/startup-cartoon 

•  Zistite, ako švédska spoločnosť pomáha „hradiť“ vaše účty: 
eib.org/izettle 
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www.eib.org/smes



24 SPRÁVA O ČINNOSTI 2017

Infraštruktúra  
pre prepojenú Európu
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•  10 924 MW novej kapacity výroby 
elektriny  

•  Z toho 99,6 % pochádza z obnoviteľných 
zdrojov

•  76 557 km novovybudovaných alebo 
obnovených elektrických vedení

• 36,8 milióna nainštalovaných 
inteligentných meračov

•  10,4 milióna pripojených domácností 

•  572 324 domácností v nových alebo 
zrekonštruovaných sociálnych a cenovo 
dostupných bytoch 

•  735 miliónov viac cestujúcich v doprave 
financovanej EIB

•  45,7 milióna ľudí s kvalitnejšími 
zdravotníckymi službami

18 mld. EUR

na infraštruktúru 

Bicykel Vélib v Paríži
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M
obilita je každodenným problémom pre Davida 
Pena, ktorý býva v mestečku pri rieke asi 30 km 
na západ od Paríža. „Nie je nezvyčajné , že keď 
prídem na stanicu, tak zistím, že vlak má meška-

nie alebo že vlakové spojenie bolo zrušené,“ hovorí 42-ročný 
inžinier vrtuľníkov.

Parížske metro sa často radí medzi najlepšie metrá na sve-
te a v nedávnom celosvetovom prieskume sa toto mesto 
umiestnilo medzi 10 najlepšími mestami z hľadiska mest-
skej mobility. No jeho región má veľké problémy. „Paríž má 
veľmi starý systém, podobný londýnskemu,“ hovorí Caroli-
ne Lemoinová, dopravná inžinierka z EIB. „Obnova siete a jej 
ďalšie rozširovanie v snahe zlepšiť úroveň obsluhy a zvýšiť 
dostupnosť si vyžadujú obrovské investície, a to je niečo, k 
čomu my, tu v EIB, prispievame.“

Región v rámci mesta i okolo neho, známy ako Ile de France, 
má okolo 12 miliónov obyvateľov a toto číslo sa za posled-
né storočie strojnásobilo. V rámci dopravnej siete parížske-
ho regiónu sa každý deň urobí viac ako osem miliónov ciest. 
Nárast v populácii spôsobil, že ceny nehnuteľností prudko 
narástli, v dôsledku čoho boli mnohí rezidenti nútení od-
sťahovať sa 40 km mimo mesta do oblastí s horším doprav-
ným spojením. „S problémami sa boríme viac ako storočie 
a teraz máme riešenie,“ hovorí Laurence Debrincat, odbor-
ník na parížsku mobilitu pracujúci v Ile-de-France Mobilités, 
ktorá prevádzkuje dopravnú sieť regiónu.

Plánovanie pre budúcnosť

Banka EÚ pomáha Parížu investovať do dopravy už celé de-
saťročia. Medzi posledné veľké projekty patria:
 
•  pôžičky v sume 800 miliónov EUR od EIB na obnovu elek-

tričkového spojenia v meste,
•  200 miliónov EUR na podporu služby požičovne elektro-

mobilov Autolib,
•  celkovo 2,5 miliardy EUR na financovanie časti ambicióz-

neho projektu s názvom Grand Paris Express, teda plánu 
na rozšírenie metra, ktorý je jedným z najväčších na svete.

V rámci projektu Grand Paris Express sa veľkosť met-
ra zdvojnásobí, pridajú sa dráhy v dĺžke 200 kilometrov a 
vznikne viac ako 70 staníc. Cieľom projektu je tiež:

• spojiť izolované predmestia,
•  znížiť každodenné zápchy, ktoré prispievajú ku vzniku 

smogu,
•  previazať komerčné štvrte, letiská a univerzity,
•  prepojiť inak izolované parížske predmestia s mestom.
 
„Projekt Grand Paris bude trvať dlho, no zabezpečí, že bu-
deme mať jednu z najlepších dopravných sietí na svete,“ ho-
vorí Debrincat.

Prímestské vlaky siete RER, ktoré obsluhujú predmestia, sa 
modernizujú, budú mať nové vozne a signalizáciu. Linka A 
siete RER, ktorá je dlhá viac ako 100 kilometrov, je najvyťaže-
nejšia v Európe a denne prepraví 1,2 milióna cestujúcich. Táto 
linka, ktorá prechádza centrom Paríža smerom k západným a 

Ako Paríž uľahčuje 
dopravu v meste

Stojí to miliardy eur, no Paríž si  
vytvára dopravnú sieť budúcnosti
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východným predmestiam, sa renovuje od roku 2015 do roku 
2020. V rámci projektu sa vymení 24 kilometrov koľajníc.

„Potreba udržať železničnú sieť na predmestiach je skutoč-
ne veľká,“ hovorí Debrincat. „Výmena železničných dráh a 
elektrická signalizácia stojí miliardy eur, ale je to niečo, čo 
sme museli robiť niekoľko rokov.“

Paríž je tiež známy jedným z najúspešnejších projektov po-
žičovne bicyklov na svete. Má okolo 14 500 bicyklov na 1 230 
stanovištiach. Mesto od konca 90. rokov minulého storo-
čia zvyšuje počet cyklotrás a teraz má okolo 700 kilometrov 
cyklochodníkov.

Takisto rozširuje sieť elektrických autobusov, pričom cieľom 
je, aby do roku 2025 jazdilo 80 % autobusov na elektrický 
pohon a zvyšok na bioplyn. Paríž má už jednu celú linku s 
elektrobusmi, na ktorej jazdí 23 vozidiel.

A nezabudnime ani na službu požičovne elekromobilov Auto-
lib, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2011 a ktorá po-
núka takmer 4 000 elektrických vozidiel a má viac ako 100 000 
registrovaných používateľov. Banka EÚ financovala výskum a 
vývoj batérií vozidiel Autolib a zavedenie tejto služby.

Pena, ktorý býva na západnom predmestí, hovorí, že v otázke 
budúcej mobility v Paríži a jeho dochádzania za prácou je opti-
mista. Podľa plánov by sa mali prímestské vlaky siete RER zaviesť 
aj do jeho mestečka. „Francúzsko je rozhodne na čele vo využí-
vaní nových technológií,“ hovorí, „no stále je čo zlepšovať.“

„Projekt Grand Paris 
zabezpečí, že budeme 
mať jednu z najlepších 

dopravných sietí na svete.“ 
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N
a jar a v lete roku 2017 pršalo v Ríme len zriedka. 
Slabé dažďové zrážky a vysoké teploty znamenali 
menej vody pre Rimanov, ktorí sa obávali, že sa za-
vedie prídelový systém vody, ktorý bol už zavedený 

vo viacerých mestách v strednom Taliansku.

Ale letné teplotné vlny nie sú jedinou príčinou týchto útrap 
s nedostatkom vody. Zastarané siete spôsobujú, že pokým sa 
voda dostane do vodovodného kohútika, v potrubiach sa stra-
tí 35 % vody. Potreba obnovy je naliehavá, no malé vodáren-
ské spoločnosti len ťažko na to získavajú financie.

EIB teda vstúpila do tohto procesu s úverovým programom 
v hodnote 200 miliónov EUR na podporu investícií do vodohos-
podárskej infraštruktúry a kanalizačných systémov v Taliansku. 
Zabezpečí financie pre štyri až osem vodohospodárskych pro-
jektov, každý v hodnote 30 až 100 miliónov EUR. „Menší dodá-
vatelia vody sú z hľadiska priameho financovania príliš rizikoví,” 
hovorí úverová analytička Despina Tomadakiová z EIB, ktorá je 
za transakciu zodpovedná, „no Investičný plán pre Európu toto 
financovanie umožňuje. Ide o prvú transakciu tohto druhu ur-
čenú pre malé a stredne veľké vodárenské spoločnosti.” 

Vodárenstvo v Taliansku reguluje štát a riadi približne 64 ob-
služných oblastí. Viac ako 2 700 prevádzkovateľov zabezpeču-
je služby pre 7 700 samospráv. Niekoľko veľkých subjektov ob-
sluhuje okolo 50 % populácie. No väčšina prevádzkovateľov je 
malých, takže sa len ťažko kvalifikujú na udelenie pôžičky. Vý-
sledkom je rokmi narastajúca investičná medzera v talianskom 
sektore vodohospodárstva medzi prácou, ktorú je potrebné 
vykonať a vykonávanou prácou. Dnes je to okolo 3 miliárd EUR 
ročne. Úverový program EIB pomôže túto medzeru zmenšiť.

Niektoré talianske regióny obzvlášť zápasia so získavaním fi-
nancií. „Tento úverový program sa zameria na tie spoločnosti 
v strednom a južnom Taliansku, kde sú investičné potreby naj-
väčšie,“ hovorí Patricia Castellarnauová, ekonómka z EIB, ktorá 
sa na tejto transakcii podieľala.

Predpokladá sa, že úverový program prispeje ku vzniku 2 000 
pracovných miest, pomôže miestnemu obyvateľstvu a podni-
kateľskému prostrediu.

Investície na opravu 
talianskych potrubí

Peniaze pre talianske vodárenské 
spoločnosti, ktoré obnovujú prete-
kajúce zásobárne a staré potrubia
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Infraštruktúra a EIB online

•  Zistite, čo je to metroguagua v Las Palmas: eib.org/metroguagua 

•  Pozrite si, ako boli zrekonštruované niektoré historické budovy v Bratislave:   
eib.org/bratislava-urban-renewal

Do konca roka sa v rámci tohto úverového 
programu podpísali dve čiastkové transakcie: 
pôžička v hodnote 50 miliónov EUR pre spo-
ločnosť Brianzacque, ktorá je prevádzkovate-
ľom v provin ciách Monza a Brianza v Lombar-
dii, a pôžička v hodnote 20 miliónov EUR pre 
spoločnosť AMAP pôsobiacu v sieťovom od-
vetí v Palerme.
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Klíma a životné prostredie  
pre UDRŽATEĽNÚ budúcnosť
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Bulharské pohorie Rodopy, ktoré patrí k pilotným projektom 
na ochranu prírody v rámci projektu Návrat divočiny do 
Európy

Týka sa oblastí ako biodiverzita, čisté 
ovzdušie, čistá voda, bezpečná doprava, 
obnoviteľné zdroje a energetická efektívnosť

Banka vyčlenila prostriedky určené na pôžičky 
v oblasti klímy, ktoré predstavujú viac ako 
25 % celkových úverov, a to vo všetkých jej 
verejno-politických oblastiach

V roku 2017 EIB financovala opatrenia v 
oblasti klímy sumou 19,4 miliardy EUR

To je 28,2 % z celkového financovania

•  Energia z obnoviteľných zdrojov  
– 4,4 miliardy EUR

•  Energetická efektívnosť – 4,8 miliardy EUR 

•  Nižšie emisie uhlíka a doprava šetrná ku 
klíme – viac ako 7,1 miliardy EUR

•  Výskum, vývoj a inovácie – 1 miliarda EUR

•  Zmierňovanie pri zalesňovaní, odpad a 
odpadové vody – 0,5 miliardy EUR

•  Zmierňovanie v iných sektoroch  
– 0,7 miliardy EUR

•  Prispôsobenie sa zmene klímy 
– 0,8 miliardy EUR

* Uvedené čísla bude kontrolovať externý audit

16,7 mld. EUR

na životné prostredie 
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P
ohorie Rodopy v Bulharsku sa týči do výšky 2 000 met-
rov, rozprestiera sa na ploche takmer 15 000 štvorco-
vých kilometrov a je príznačné hlbokými vodnými úži-
nami a strmými útesmi. Je jedným z najdôležitejších 

miest rozmnožovania celosvetovo ohrozených supov egypt-
ských a iba jediným miestom v krajine pre rozmnožovanie 
supa bielohlavého.

Rodopy sú jedným z ôsmich pilotných lokalít pre sieť s novou 
víziou na ochranu prírody s názvom Návrat divočiny do Euró-
py. Keďže ľudia sa stále viac sťahujú do miest, projekt Návrat 
divočiny do Európy sa zameriava na vidiecke oblasti, kde sa 
populácia zmenšuje, a snaží sa im navrátiť divočinu, pričom ob-
novuje samoudržateľné ekosystémy, ktoré sú potrebné pre bio-
diverzitu, a zároveň vytvára nové ekonomiky na prírodnej báze.

Iniciatívu, ktorú podporuje EIB sumou 6 miliónov EUR, pod-
poruje aj Nástroj na financovanie prírodného kapitálu, ktorý 
vytvorila EIB a Európska komisia. „Čoraz viac sa prichádza na 
to, že verejné granty nestačia na vykrytie ochranárskych úsilí,“ 
hovorí Jane Feehanová, investičná analytička z EIB zodpoved-
ná za financie v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. 
„V samotnom srdci projektu Návrat divočiny do Európy je prí-
roda, no popritom sa vytvára silný obchodný model, takže je 
možné teraz využiť pôžičku a okruh činností rozšíriť.“

V bulharských Rodopoch sa toto deje formou spoluprá-
ce medzi miestnymi podnikateľmi na posilnenie turizmu 
v menšom rozsahu a to obnovou pozorovateľní v divokej 
prírode, pričom miestni podnikatelia sa školia a predstavuje 
sa im komerčná hodnota divokej prírody. Hlavným cieľom je 
financovať návrat divočiny do regiónu a zastaviť používanie 
jedov, pytliactvo a úhyn spôsobený elektrickým prúdom, čo 
boli hlavné dôvody vedúce k zníženiu počtu supa bielohla-
vého iba na desať párov.

V rámci projektu Návrat divočiny do Európy sa vytvorila 
psia jednotka na vyhľadávanie jedov, aby zisťovala nástrahy 
pre supov. Buduje umelé hniezda, aby prilákala kondorov 
krkavcovitých, aby tie začali vytvárať nové kolónie, a tiež 
spolupracuje s miestnymi elektrárenskými spoločnosťa-
mi na ošetrovaní ich elektrických vedení. Zatiaľ čo domáci  
používali jedy ako návnady na vlkov a tak znižovali ich po-
čet, v rámci projektu Návrat divočiny do Európy sa nasadil 
daniel škvrnitý a jeleň lesný, aby pre vlkov bolo viac prírod-

Záujem o  
divoké kone

Nové riešenie pre biodiverzitu na oživenie 
starovekých zvierat

ných koristí. Pre prilákanie supov je to zásadné, pretože vtá-
ci sa živia zvyškami zdochlín, ktoré tam nechajú vlci.

A ako reagujú domáci? „Snažíme sa ich, samozrejme, vtiahnuť 
do tohto prístupu,“ hovorí šéf projektu Wouter Helmeri. „Pastie-
rov v tejto oblasti čoraz viac ubúda. Tí, ktorí zostali, chápu, že ak 
nasadíme jeleňa, odlákame tým vlkov od ich oviec a dobytka, 
pretože pre vlka je vždy ľahšie ísť po divokých zvieratách.“

Domáci tiež chápu, že úsilie o obnovu divokej prírody po-
máha diverzifikovať ich príjmy, pretože oslovuje turistov 
z hlavného mesta Sofie i mimo krajiny. A to popri chove 
hospodárskych zvierat znamená aj obchodné možnosti pre 
penzióny. „Chápu, že živý vlk má pre nich väčšiu cenu než 
mŕtvy,“ hovorí Helmer. „Takže naša práca im pomáha pre-
hodnotiť ich vzťah k prírode.“

Oživenie starovekých vyhynutých 
druhov

Možnosti cestovného ruchu sa v Rodopoch neobmedzujú 
len na pozorovateľne. V rámci projektu Návrat divočiny do 
Európy začala pôsobiť cestovná spoločnosť European Safari 
Company. Čo také vzrušujúce môže byť na európskej faune 
v porovnaní s africkými zvieratami zvyčajne spájanými so 
safari? Napríklad také pratury. Sú to divoko žijúci predkovia 
domáceho býka s veľkým parožím, ktoré merajú 1,8 metra 
a vážia viac ako jednu tonu, a možno ich nájsť zobrazených 
na jaskynných maľbách. V gréckej mytológii sa Zeus preme-
nil na býka, aby zviedol a uniesol krásnu kráľovskú dcéru Eu-
rópu, a tak sa začal používať termín Európa.

Pratury sa vyvinuli počas pleistocénu a vyhynuli asi pred 
400 rokmi, no ich gény sú stále živé a v dobrom stave v nie-
ktorých starých plemenách dobytka. Jednou z úloh projektu 
je použiť tento staroveký dobytok na rozmnoženie býka, di-
voko žijúceho dobytka podobného praturovi, ktorý je schop-
ný sám prežiť. Prečo je to také dôležité? „Biodiverzita potre-
buje diverzitu krajiny,“ hovorí Helmer. „Nielen lesy, ale tiež 
viac otvorených plôch. Po prvý krát v dejinách sme sa do-
stali do stavu, kedy na mnohých miestach už nie sú žiadne 
pastviny, takže diverzitu prirodzených trávnatých porastov s 
ich kvetmi, vtákmi a motýľmi už neudržiavajú ich prirodzení 
architekti.
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Návrat divokej prírody  
„im pomáha prehodnotiť 

ich vzťah k prírode“.Pratury boli pôvodne jednými z hlavných druhov, ktoré sa 
o to starali. Spolu s nimi a hlavne v poslednom tisícročí túto 
úlohu čiastočne plnili poľnohospodári so svojím dobytkom, 
aj keď iba tradičným spásaním trávy, čo sa však rýchlo kon-
čí. Keďže na vidieku chce čoraz menej ľudí pracovať na far-
mách, sú tam veľké plochy, kde prirodzené zvieratá spásajú-
ce porasty, ako napríklad pratury, postupne vyhynuli a chov 
domáceho dobytka je tiež na ústupe. „Rozhodli sme sa vrá-
tiť pôvodný spásajúci dobytok,“ hovorí Helmer.

Vysvetľuje, že 99 % génov z pôvodného spásajúceho do-
bytka je dnes stále v domestikovaných plemenách, takže 
program Tauros Programme používa rôzne primitívne ple-
mená na vytvorenie odolnejšieho plemena kravy, ktorá by 
sa dokázala postarať sama od seba. V súčasnosti existujú 
stovky chovaných zvierat a predbežné výsledky z ich nasa-
dzovania do divokej prírody sa ukazujú ako sľubné.

Divoké kone vypustené v Rodopoch, ako aj nové býky podob-
né praturovi a zubor lesný sú súčasťou ďalšej inovácie, ktorá 
sa projektom Návrat divočiny do Európy dosiahla – európska 

banka voľne žijúcich živočíchov (European Wildlife Bank). „Je 
to ako skutočná banka,“ hovorí Helmer. Majitelia pozemkov si 
môžu požičať kone na spásanie ich území, a o päť rokov vrátia 
späť polovicu stáda. Keďže ročný nárast stáda je okolo 25 %, 
banka dostane späť vyšší počet koní, než požičala, a majiteľ 
pozemku si nechá ten istý počet. „Môžete to považovať za veľ-
mi peknú úrokovú mieru,“ hovorí Helmer.

Ak majiteľ pozemku preukáže, že sa plocha pastviny pre divo-
ké kone zväčšila, môže si ponechať kone navyše na ďalších päť 
rokov.

Ocenený včelár Sanjin 
Zarkovic na svojej včelej farme 
v chorvátskej dedine Melnice, 
ktorá patrí do projektu Návrat 
divočiny do Európy
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V 
čase zjednotenia Nemecka dve tretiny odpadových 
vôd Essenu odtekali do rieky Emscher. Bitúnky a 
oceliarne vypúšťali do rieky vnútornosti a odpad 
a rieka sa stala skladiskom pre ťažké kovy a výka-

ly. Združenie Emschergenossenschaft, založené v roku 1899 
ako prvé nemecké vodohospodárske združenie a združujúce 
19  samospráv a viaceré spoločnosti, vypracovalo ambiciózny 
plán na obnovu prirodzeného stavu rieky. Bola to veľká úlo-
ha, ale zafungovalo to.

Výkonný riaditeľ združenia Emschergenossenschaft, Uli 
Paetzel, teraz chodí s deťmi do zelených parkov na nábre-
žiach rieky. „Toto je najväčší európsky pokus o úplnú obno-
vu krajiny okolo rieky a bude hnacou silou štrukturálnych 
zmien,“ hovorí. „Vraciame rieku späť jej ľuďom.“

V roku 2017 Európska komisia udelila Essenu ocenenie Eu-
rópske zelené mesto, ktoré sa udeľuje mestu, ktoré ide prí-
kladom z hľadiska ekologického riadenia miest. Niekdajšie 
banské mesto sa teraz môže pochváliť verejným parkom 
s rozlohou 23 hektárov, vysokou kvalitou vody a doprav-
nými obmedzeniami v centre mesta. „Sadze, špina, zápach 
a komíny so stúpajúcim dymom – s týmto si ľudia z iných 
miest Essen stále spájajú,“ hovorí Matthias Sinn, vedúci od-
boru životného prostredia na mestskom úrade. „Ale Essen 
je krajší a zelenší, než by ste si mysleli. Všetky parky a vodné 
plochy vám dávajú skutočnú radosť zo života.“

Environmentálne pokroky, pre ktoré mesto Essen vyhralo 
cenu Európske zelené mesto:
• 13 000 pracovných miest v inovačnom zelenom sektore
• 95 % populácie dnes žije vo vzdialenosti do 300 m od 

zelených mestských oblastí
• 376 km cyklochodníkov
• 128 000 m2 ciest opravených s asfaltom pohlcujúcim hluk

Mesto Essen si stanovilo náročné ciele:
• do roku 2020 znížiť emisie CO

2
 o 40 %

• do roku 2035 vybaviť 25 % všetkých ciest 
cyklochodníkmi

Model pre 
zelené mesto

Mesto Essen bolo synonymom pre prie-
myselné znečistenie. Dnes nesie názov 
Európske zelené mesto. Tu je tajomstvo 
environmentálnej revolúcie tohto nemec-
kého mesta.

• do roku 2025 vytvoriť 20 000 pracovných miest v sekto-
re životného prostredia

• do roku 2020 recyklovať 65 % všetkého odpadu 

Zelená obnova mesta Essen zahŕňa projekt na vybudova-
nie 400 km novej podzemnej kanalizácie a navrátenie 350 
km nábreží do prirodzeného stavu. „Pozoruhodné na tomto 
projekte je jeho obrovský regionálny rozsah, jeho pokroči-
lé inžinierske práce, jeho posilnená biodiverzita,“ hovorí Se-
bastian Hyzyk, ekonóm z EIB.

Náklady na projekt sú 5,3 miliardy EUR, z čoho financova-
nie EIB predstavuje okolo 30 %. Po predchádzajúcich dvoch 
pôžičkách banka v roku 2017 poskytla ďalších 450 miliónov 
EUR, aby sa v projekte mohlo pokračovať. 
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„Všetky parky a vodné 
plochy vám dávajú skutočnú 

radosť zo života.“
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C
hemický prvok titán je pomenovaný po mocnom Ti-
tanovi – bytosti z gréckej mytológie – pre jeho veľkú 
silu. Je tiež ľahký, nepodlieha korózii a pri ohybe sa 
neláme. Pre tieto svoje vlastnosti je strategickou su-

rovinou na výrobu mnohých výrobkov vrátane častí trupu lie-
tadiel, rakiet, vesmírnych lodí a obranných vozidiel.

Obstarať titán v Európe či hospodárne zrecyklovať nevy-
užitý odpad z neho však nie je také jednoduché. Ak chceli 
veľké firmy ako napríklad Airbus titán kúpiť alebo zrecyklo-
vať odpad, často sa obracali na USA alebo Rusko. Nový fran-
cúzsky závod EcoTitanium problém s recykláciou rieši teraz 
modernými pecami a inými technológiami na recykláciu ti-
tánu. Tento proces tiež prispieva k ochrane životného pros-
tredia, pretože znižuje emisie, keďže na recykláciu titánu sa 
využíva menej energie než na rafináciu titánovej rudy.

„Titán je vzácny kov a my chceme dramaticky zlepšiť jeho 
dodávku,“ hovorí Thomas Devedjian, finančný riaditeľ ťa-
žobnej skupiny Eramet, ktorá vybudovala závod EcoTita-
nium vo vulkanickom francúzskom stredohorí.

EcoTitanium používa pri spaľovaní najnovšie plazmové a 
vákuové technológie, ktoré spotrebujú menej energie než 
iné taviace techniky. Plazmová pec taví hmoty s vyhrieva-
ným plynom, zatiaľ čo vákuová pec taví bez prítomnos-
ti vzduchu, aby sa predišlo kontaminácii. Titán si vyžaduje 
špeciálne taviace zariadenia, pretože je veľmi odolný voči 
teplu.  

Lacnejší a hospodárnejší

Titán nie je až taký zriedkavý, no je drahý, pretože jeho ra-
finácia je finančne náročná. Na jeho vyrobenie je potreb-
né veľa pracovnej sily a extrémne teplo. Vyrobiť titán stojí 
šesť krát toľko ako vyrobiť oceľ. Pri spracovaní titánu vzniká 
množstvo titánového šrotu, ktorý sa často vyváža za hrani-
ce Európy na opätovné použitie. Pri výrobe niektorých častí 
lietadla až 90 % titánu končí ako odpad.

Recyklácia 
zabezpečuje pre 
Európu dodávky 
vzácneho titánu

Nová francúzska továreň udržiava  
dôležitý zdroj a chráni klímu

Nový závod na recykláciu v Saint-Georges-de-Mons bude 
vyrábať titánovú zliatinu v kvalite požadovanej v leteckom 
priemysle, ktorá je o niečo lacnejšia než nový titán a produ-
kuje menej odpadu. Závod zabráni vzniku 100 000 ton emi-
sií oxidu uhličitého ročne.
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Životné prostredie a EIB online

•  Zistite viac o environmentálnych projektoch EIB 
vrátane prelomového financovania írskych lesov: 
eib.org/irish-forests 

V rámci Investičného plánu pre Európu podpo-
rila Európska investičná banka závod pôžičkou v 
sume 30 miliónov EUR. Celkové náklady na vy-
budovanie závodu boli okolo 48 miliónov EUR.

„Európa potrebuje inovácie takéhoto druhu,“ 
hovorí Mariateresa Di Giacomová, vyššia úvero-
vá analytička z Európskej investičnej banky.

Titán sa tiež využíva pri stavbe lodí, na rámy bicyk-
lov, ale aj v chemickom priemysle. Dobre sa spá-
ja s kosťami, takže ho môžeme nájsť aj v zubných 
implantátoch a protézach. Oxid titaničitý, materiál 
používaný na rafináciu titánového kovu, je vyni-
kajúce bielidlo používané v náterových hmotách, 
opaľovacích krémoch a zubných pastách.

„Je to skvelý projekt,“ hovorí Di Giacomová. „Má 
zo všetkého niečo – nové technológie, nové pra-
covné miesta, menej odpadu a pomáha obeho-
vému hospodárstvu.“ 

INTEGROVANÉ RIEŠENIE 
PRE TITÁN

 UKAD

AUBERT & DUVAL

ECOTITANIUM

HUBA

KOVANIE

BILETY

INGOTY

OPÄTOVNÉ 
TAVENIE 

VÁKUOVÝM 
OBLÚKOM

ODPAD

OBRÁBANIE

VÝROBKY

TAVENIE PLAZMOVÝM 
OBLÚKOM

KOVANIE V 
UZAVRETEJ 
ZÁPUSTKE

MKAD

„Európa potrebuje inovácie 
takéhoto druhu.“
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Globálny hráč
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•  Susedia na východe – 0,88 miliardy EUR

•  Kandidátske krajiny a krajiny EZVO  
–1,62 miliardy EUR

•  Stredomorie – 1,96 miliardy EUR 

•  Afrika, Karibik a Tichomorie, krajiny ZKÚ a 
Južná Afrika – 1,47 miliardy EUR

•  Ázia a Latinská Amerika – 1,99 miliardy EUR

7,91 mld. EUR

na pôžičky mimo EÚ  
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R
az za dva týždne si rodiny v Jordánsku otvárajú svoje 
kohútiky a do strešných nádrží si načerpajú štyri ku-
bické metre pitnej vody. Je to iba tretina z toho, čo 
potrebujú – no viac nedostanú. „Ľudia tým veľa trpia,“ 

hovorí Nabil Zoubi, projektový riaditeľ ambiciózneho progra-
mu zameraného na využívanie vôd Červeného mora na zmier-
nenie nedostatku vody a na revitalizáciu Mŕtveho mora.

Jordánsko ako jedna z najsuchších krajín sveta s narasta-
júcou populáciou a 1,3 miliónom sýrskych utečencov, kto-
rých hostí, trpí nedostatkom pitnej vody. Voda je tiež prob-
lémom v Izraeli a Palestíne a v dôsledku zmeny klímy sa 
stav zhoršuje. Odklon vody vlievajúcej sa do Mŕtveho mora 

Nový život pre 
Mŕtve more

Izraelčania, Palestínčania a Jordánci  
spájajú sily, aby čelili regionálnemu  
problému s nedostatkom vody

medzičasom zapríčinil, že biblické jazero sa zmenšilo, čo 
spôsobuje ekologické problémy.

Podľa plánu sa morská voda z Červeného mora bude me-
niť na pitnú vodu. Slaná voda – roztok s vysokým obsahom 
soli, ktorý zostane po odsoľovaní – sa odčerpá do Mŕtveho 
mora 180 km dlhým potrubím, čím sa zníži pokles jeho hla-
diny. V Jordánsku bude tečúca voda dostupná tri dni za týž-
deň namiesto terajších osem hodín každé dva týždne.

Ďalší prínos: keďže Mŕtve more je najnižším bodom na sve-
te, voda klesne o 600 metrov, čím sa vygeneruje 32  me-
gawattov vodnej energie ročne.
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EIB podpísala dohodu o technickej pomoci financovanej EÚ v 
objeme 2 milióny EUR pre projekt. Francúzska vládna agentúra, 
ktorá podporuje udržateľný rozvoj, Agence française de déve-
loppement, spolupracuje s EIB na tom, aby bol projekt úspešný.

Výmena a spoločné využívanie vody

Myšlienka kanálu vedúceho z Červeného mora do Mŕtveho 
mora siaha do roku 1994, kedy bola podpísaná mierová doho-
da medzi Izraelom a Jordánskom. No až v roku 2013 podpísali 
Izrael, Jordánsko a Palestína v súvislosti s týmto plánom me-
morandum o porozumení.

Projekt spojenia Červeného mora a Mŕtveho mora prispieva 
k realizácii Iniciatívy hospodárskej odolnosti EIB, čo je dôle-
žitý program na posilnenie investícií v regióne. EIB tiež zva-
žuje pôžičku v sume 60 miliónov EUR spolu s financovaním  

od francúzskych, talianskych a španielskych vládnych 
agentúr pre vládu Jordánska na podporu jej príspevku k 
projektu.

Tento spoločný finančný balík EÚ je možné kombinovať s 
grantom v hodnote 40 miliónov EUR z Investičného nástroja 
európskej susedskej politiky financovaného EÚ. „EÚ podporu-
je tento masívny projekt prostredníctvom integrovaného prí-
stupu,“ hovorí veľvyslanec EÚ v Jordánsku, Andrea Fontana. 
„Sú tu granty EÚ, peniaze prisľúbené z Talianska, Francúzska, 
Španielska a všetko to koordinuje AFD a EIB.“ Projekt by mal 
tiež dostať grant od Agentúry Spojených štátov amerických 
pre medzinárodný rozvoj (USAID) v sume 100 miliónov USD.

EIB tiež predpokladá, že poskytne pôžičku v sume 200 milió-
nov EUR pre spoločnosť, ktorá sa stane víťazom výberového 
konania na projekt.

„V Jordánsku bude 
tečúca voda dostupná 

tri dni za týždeň 
namiesto terajších 

osem hodín každé dva 
týždne.“
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A
madi sa opiera o stenu z blata svojho domu a spo-
mína na dni, kedy celé hodiny čakala v rade na ho-
rúcom etiópskom slnku, aby si vyzdvihla sociálnu 
dávku. Často sa stalo, že peňazí už jednoducho ne-

bolo a Amadi, stará žena, putovala celé hodiny späť do svojej 
vzdialenej obce bez peňazí, len aby si to isté zopakovala nasle-
dujúci deň. „Bolo s tým veľa problémov. Bolo to veľmi ťažké,“ 
hovorí. „Teraz sme už na tom oveľa lepšie.“

Amadi je jednou z dvoch miliónov Etiópčanov, ktorí využíva-
jú M-Birr, mobilnú bankovú službu, ktorá dostala pomenova-
nie po menovej jednotke krajiny – etiópskom birre. Teraz sa 
sociálne platby od štátu vyplácajú priamo každý mesiac na jej 
mobilný účet M-Birr vedený v regionálnej mikrofinančnej in-
štitúcii (MFI). Namiesto dlhého putovania, aby si vyzdvihla ho-
tovosť, zájde k neďalekému sprostredkovateľovi a peniaze si 
vyberie. „Rešpektujú ma a dostanem peniaze,“ hovorí.

M-Birr má ambíciu stať sa etiópskym priekopníkom vďaka mo-
bilnému fenoménu, ktorý transformuje financie pre bežných 
Afričanov. V Keni sa viac ako 40 % HDP presúva cez mobilný 
platobný systém M-PESA. Okrem niekoľko zopár krajín, kde 
sa mobilné bankovníctvo uchytilo, tento kontinent sa stále z 
veľkej časti spolieha na platby v hotovosti. Logistika v Afrike 
nie je ľahká, takže mobilná sieť umožňuje, aby sa peniaze po-
hybovali bezpečne a jednoducho. „Mobil sa už osvedčil ako 
účinný spôsob na zvýšenie finančnej inklúzie,“ hovorí Hannah 
Siedeková, odborníčka EIB na mikrofinancie.

Podpora balíka na financovanie  
projektov s vplyvom

EIB podporí ďalšiu fázu rozširovania služby M-Birr a to investí-
ciou na báze vlastného imania v objeme 3 milióny EUR, ku 
ktorým je možné pridať ďalší 1 milión EUR, a to v rámci Ná-
stroja na financovanie projektov s vplyvom, teda finančné-
ho nástroja v hodnote 800 miliónov EUR, ktorý umožní ban-
ke prevziať na seba väčšie riziko v Afrike, Karibiku a Tichomorí, 
než je tomu pri bežných projektoch. Je to prvý raz, čo EIB in-
vestovala do mobilných finančných technológií v Afrike a jej 
spoluinvestorom je finančná inštitúcia DEG, ktorá je dcérskou 
spoločnosťou nemeckej KfW.

Keď Etiópia 
udáva smer 
Európe

Milióny využívajú službu M-Birr, ktorá je 
pokrokovejšia než technológie mobilného 
bankovníctva, ktoré využíva väčšina  
Európanov 

Skôr, ako bola služba M-Birr plne nasadená v roku 2015, preš-
la jednoročným programom, ktorý umožnil piatim miestnym 
mikrofinančným inštitúciám, aby poskytovali mobilné finanč-
né služby. Mikrofinančné inštitúcie poskytujú služby M-Birr 
vo viac ako 7 000 lokalitách – v pobočkách mikrofinančných 
inštitúcií M-Birr a u sprostredkovateľov v obchodoch, le-
kárňach a na čerpacích staniciach v Etiópii. Spoločnosť, kto-
rú založili Francúz a Ír, dnes spracúva sociálne platby pre viac 
ako 750 000 domácností s takmer tromi miliónmi príjemcov, 
a obsluhuje 280 000 svojich vlastných klientov využívajúcich 
služby mobilného bankovníctva. Je to transformácia v kraji-
ne, kde iba jedna z piatich osôb má účet v banke, zatiaľ čo 
polovica všetkých dospelých má mobilný telefón. „Zohráva-

„Takto sa mi to  
páči viac.“

Mareh, klientka 
služby M-Birr, vo 
svojej etiópskej 
dedine
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me veľkú úlohu v sociálnej inklúzii,“ hovorí výkonný predseda 
M-Birr, Thierry Artaud. „Investícia od EIB nám umožní rozvíjať 
biznis a krajine umožní napredovať.“ 

‘Prístup k výhodám mobilných  
peňazí’

Pred obchodom si stará žena Mareh vyťahuje z vrecka zave-
seného na krku mobilný telefón. Väčšina používateľov služby 
M-Birr si kúpi telefón za pár dolárov, no tí, ktorí si nemôžu do-
voliť ani to, si kúpia stieraciu kartu s PIN kódom, ktorý zada-
jú, keď prídu za sprostredkovateľom služby M-Birr a peniaze 
si vyzdvihnú. Hovorí o tom, ako sa jej službou M-Birr život v 
mnohom zlepšil a popritom ukáže smerom na mobil.

Podobne ako Amadi, aj ju vyčerpávali dlhé cesty na miesta, 
kde sa vyplácali peniaze od štátu, ktoré často ani neboli do-
stupné. „Neviem dobre používať telefón, ale sprostredkova-
teľ mi pomôže a k peniazom sa dostanem cez M-Birr,“ hovorí. 
„Takto sa mi to páči viac.“

V krajine veľkosti Francúzska a Španielska dokopy je dôleži-
tá širšia sieť. „M-Birr a jeho partneri otvárajú Etiópiu celému 
svetu mobilných peňazí, čo bude mať obrovský vplyv na kaž-
dodenný život používateľov,“ hovorí Benoît Denis, ekonóm z 
oddelenia pre digitálnu ekonomiku EIB. „Spoločnosť naozaj 
napĺňa potrebu. Jej cieľom jej rozšíriť prístup k výhodám mo-
bilných peňazí vo všetkých odvetviach hospodárstva. V tomto 
im chceme pomôcť.“

Pobočka M-Birr v etiópskej dedine
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Odkiaľ pochádzajú  
finančné zdroje

Rozloženie 
dlhopisov 
EIB podľa 
regiónu 
investora

Severná 
a Južná 
Amerika

Blízky východ 
a Afrika

EIB, najväčší mnohostranný veriteľ a 
dlžník na svete, získal v roku 2017 na 
medzinárodných kapitálových trhoch 
56,4 miliardy EUR popri predbežnom 
financovaní na konci roka 2016 v sume  
3,8 miliardy EUR. Z tejto sumy sa 4,3 mi-
liardy EUR realizovalo v ekologických 
dlhopisoch označovaných ako Climate 
Awareness Bonds. Je to už desať rokov, 
čo sa banka stala prvým emitentom 
ekologických dlhopisov. Emisie banky sa 
dostávajú k investorom, ktorí by za bež-
ných okolností neinvestovali do Európy a 
ktorí nepriamo prispievajú k realizácii  
európskych projektov investovaním do 
dlhopisov EIB.

Rozloženie 
dlhopisov EIB 

podľa meny

Európa Ázia

2015

14 % 63 % 21 %

2 %

12 % 66 % 21 %

1 %

11 % 68 % 19 %

2 %

2016 2017

B
anka emitovala dlhopisy v 15 menách, väčši-
nu v základných menách ako sú EUR, USD a 
GBP. Diverzifikované zdroje a splatnosti za-
ručujú flexibilitu finančnej stratégie banky. 

Prístup založený na viacerých menách umožňuje EIB 
sprístupňovať prostriedky v niektorých miestnych 
menách.

Iné 6 %
SEK 2 %
PLN 2 %
TRY 3 %
GBP 7 %

EUR
47 %

USD
    33 %
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D
obré správy pre oblasť klímy. Očakáva sa, že trh s 
ekologickými dlhopismi bude i naďalej expandovať 
– teraz, keď sa zapojila Čína. „Čína čelí veľkým eko-
logickým výzvam, ktoré treba brať vážne,“ hovorí 

Aldo Romani, expert z EIB, ktorý presne pred desiatimi rokmi 
štruktúroval prvý ekologický dlhopis. „Ekologické dlhopisy sú 
pre Čínu spôsob, ako vytvoriť čoraz zmysluplnejšie prepojenie 
s medzinárodnými trhmi a riešiť tak globálne problémy.“

Tento rok úradníci EIB navštívili Čínu, aby tam posilnili pod-
poru banky v projektoch zameraných na ochranu klímy. EIB 
predpokladá, že schváli úvery pre mnohé projekty v Číne na 
ochranu klímy v oblastiach ako doprava v mestách, lesníc-
tvo a energetická efektívnosť. Banka EÚ a Čínska centrálna 
banka sa dohodli, že vypracujú spoločný rámec pre ekolo-
gické dlhopisy a objasnia, ktoré projekty sa budú môcť kva-
lifikovať. Obidve strany dúfajú, že spoločný jazyk prispeje k 
zlepšeniu dôvery čínskych a medzinárodných investorov.

Na dôležitosť tejto spolupráce poukázal bruselský sa-
mit medzi EÚ a Čínou v júni, kedy úradníci zdôraznili spo-
ločný záväzok v boji proti zmene klímy. V rámci spolupráce 
na ekologických dlhopisoch s Čínskym výborom pre ekolo-
gické financovanie prispela EIB k tomu, čo je známe ako ex-
pertná skupina na vysokej úrovni pre udržateľné financova-
nie, teda fórum, ktoré vytvorila Európska komisia a ktorého 
úlohou je radiť, ako podporovať udržateľnosť v politike EÚ.

Hoci sa ekologické dlhopisy teraz vznášajú vysoko, nebo-
lo vždy jasné, že jedného dňa vzlietnu. Romani si spomína 
na náročné dni v jeho kancelárii pred desiatimi rokmi. Otáz-
ka zmeny klímy sa stávala pálčivou témou v Európe, no len 
málo ľudí si vedelo predstaviť, že ekologický dlhopis by mo-
hol byť jedným z riešení. Mnohí odborníci sa domnievali, že 
bude príliš ťažké alebo kontroverzné sledovať a potvrdiť, že 
peniaze získané z týchto dlhopisov sa skutočne investovali 
do ochrany životného prostredia.

„V roku 2007 nikto neveril, že ekologické dlhopisy vydržia a 
ľudia sa čudovali, prečo o nich EIB ako jediná rozpráva,“ ho-
vorí Romani, manažér EIB pre financovanie eura. Dnes, keď 
EIB oslavuje jedenáste výročie emitovania svojich prvých 
ekologických dlhopisov, tento trh predstavuje jeden z naj-
väčších úspechov vo financovaní v oblasti klímy.

Počúvajte online
•  V podcaste EIB Finančný slovník rozpráva Aldo Romani o eko-

logických dlhopisoch: eib.org/green-bonds-podcast

Dobré, zelené 
správy z Číny

Peking robí veľký krok smerom k eko-
logickým dlhopisom
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E
IB koordinuje skupinu mnohostranných rozvojových 
bánk s cieľom vypracovať „spoločné zásady pre sle-
dovanie financovania opatrení na zmiernenie zmien 
klímy“, ktoré budú zahrňovať ciele Parížskej doho-

dy. V roku 2017 banka takisto prebrala podobnú rolu ako sú-
časť jej angažovania sa v expertnej skupine na vysokej úrovni 

 Európskej komisie pre udržateľné financovanie, ktorá vznikla v 
decembri roku 2016. Cieľom skupiny je vypracovať odporúča-
nia pre komplexnú stratégiu EÚ v oblasti udržateľného finan-
covania. Vo svojej predbežnej správe zverejnenej v júli roku 
2017 expertná skupina navrhla, aby EIB koordinovala vytvore-
nie klasifikácie financovania opatrení v oblasti klímy,  počnúc  

Klasifikácia 
udržateľných 
financií

Udržateľné financovanie využíva investí-
cie, ktoré zohľadňujú environmentálne, 
sociálne a riadiace aspekty. Zahrňuje to 
finančné prostriedky na riešenie emisií 
skleníkových plynov a znečistenia, ako aj 
minimalizáciu vzniku odpadu a zlepšova-
nie efektívnosti vo využívaní prírodných 
zdrojov.

RIADENIE, ktoré je udržateľné,  
pohotové a obozretné

Riadiaca štruktúra EIB
 Akcionári  28 členských štátov EÚ

 Rada guvernérov  Ministri členských štátov

 Správna rada

 Predstavenstvo

 Výbor audítorov   
Nezávislý

- Prezident
- 8 viceprezidentov

Nominovaná  
členskými štátmi
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zmierňovaním zmien klímy. V nadväznosti na konzultácie s 
kľúčovými zainteresovanými subjektmi vypracovala EIB ná-
vrh taxonómie pre zmiernenie zmeny klímy, prispievajúc tak 
k prebiehajúcej práci expertnej skupiny. Vo svojej záverečnej 
správe z januára roku 2018 expertná skupina odporučila, aby 
Európska komisia prijala Plán na obdobie rokov 2018 až 2019 

pre taxonómiu úplnej udržateľnosti. V prvom kroku to bude 
nadväzovať na prácu EIB v oblasti zmierňovania zmeny klímy, 
ďalej prispôsobenia sa tejto zmene a iných environmentál-
nych a sociálnych prvkov. Ide o dôležitý krok v budovaní jas-
ných pravidiel s cieľom stimulovať trh s udržateľnými finanč-
nými produktmi a posilniť podporu verejných politík. 

RIADENIE, ktoré je udržateľné,  
pohotové a obozretné
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Ide o navrhovanú západnú časť južného plynovodného 
koridoru, známeho ako TAP, vedúceho z grécko-turec-
kej hranice cez Albánsko do Talianska. Sťažnosti boli do-
ručené banke v skorom štádiu projektového cyklu, hlav-
ne čo sa týka ohodnotenia v prípadoch vyvlastňovania v 
Grécku a Albánsku. Útvary banky spracúvali sťažnosti z 
pohľadu vypracovania analýz v štádiu posudzovania pô-
žičky. Mechanizmus na vybavovanie sťažností zaevidoval 
niekoľko sťažností od jednotlivcov a spoločenstiev v Ta-
liansku, ktoré v nich vyjadrovali obavy z environmentál-
nych a priemyselných rizík projektu. V roku 2017 bolo pri-
jatých 22 nových sťažností, v prípade projektu TAP je to 
spolu 38 sťažností.

Vypočuté 
hlasy

V roku 2017 sa v rámci Mechanizmu EIB na vyba-
vovanie sťažností vybavil doteraz najväčší počet 
prípadov.

V januári roku 2017 bola v rámci mechanizmu na vyba-
vovanie sťažností prijatá prvá z 13 sťažností týkajúca 
sa realizácie plánu nápravných opatrení zavedeného 
v rámci projektu výstavby prístupovej cesty v prísta-
ve Mombasa v Keni. Podľa plánu malo byť odškodne-
ných 120 vlastníkov budov v oblasti Jomvu, ktorí boli 
vysťahovaní v máji 2015 bez riadneho postupu. Aj keď 
dotknutým osobám bolo odškodné vyplatené v hoto-
vosti, v rámci mechanizmu na vybavovanie sťažností sa 
zistilo, že ohodnotenie majetku nebolo odkomunikova-
né transparentne. Je možné, že niektorí dotknutí ľudia 
odškodné ani nedostali. V decembri roku 2017 sa sťažo-
vatelia a realizátor projektu dohodli, že v rámci mecha-
nizmu na vybavovanie sťažností sa v roku 2018 začne 
mediačný proces s cieľom objasniť metodiku ohodnoco-
vania použitú pri výpočte odškodnenia a preskúmať vý-
sledok týchto ohodnotení.

Transjadranský plynovod

J
e to čiastočne preto, lebo banka je čoraz viditeľnejšia, 
čím sa zvyšuje povedomie o jej environmentálnom 
a sociálnom vplyve, a o jej mechanizme zabezpeču-
júcom nezávislosť a verejnú zodpovednosť. Je to tiež 

výsledok narastajúceho počtu zložitých zmlúv, do ktorých je 
banka zaangažovaná, a relatívne významných projektov, ktoré 
pritiahli viaceré sťažnosti.

Domy v Mombase, ktorých obyvatelia môžu byť 
v dohode o náhrade škody opomenutí

Prístupová cesta v prístave Mombasa
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Mechanizmus EIB na 
vybavovanie sťažností  
v roku 2017

•  114 nových sťažností, čo je o 25 viac ako v roku 2016

•  103 sťažností zaevidovaných ako  
prípustných, t. j. o 19 viac

•  173 vybavených prípadov, teda o 51 prípadov viac

•  101 sťažností otvorených ku koncu roka,  
nárast z 59

V decembri roku 2017 sa v rámci mechanizmu na vybavovanie sťaž-
ností začala ďalšia mediácia týkajúca sa projektu výstavby linky 
metra v Káhire. V rámci projektu malo dôjsť k nedobrovoľnému pre-
sídleniu viacerých spoločenstiev, podnikov a jednotlivcov vrátane 
viac ako 100 obchodov na trhu El Bohy v oblasti Imbaba. Mechaniz-
mus na vybavovanie sťažností už dostal sťažnosť od zástupcov tých-
to skupín v roku 2016, no situácia sa zhoršila, keď bol trh v auguste 
roku 2017 zdemolovaný a spoločenstvo odškodnenie neakceptova-
lo. Skôr, ako bol trh zdemolovaný, v rámci mechanizmu na vybavo-
vanie sťažností bola už navrhnutá mediácia, s ktorou súhlasili realizá-
tor projektu aj ním dotknutí ľudia. Neúspešná mediácia by viedla ku 
kompletnému preskúmaniu sťažností.

Európsky ombudsman

V roku 2017 Európsky ombudsman upovedomil 
EIB o 11 nových sťažnostiach týkajúcich sa čin-
ností banky. Tri sťažnosti sa týkali meškania pri 
odpovedi na sťažnosti, ktoré už boli predložené 
banke: baňa Ambatovy na ťažbu niklu na Mada-
gaskare; zariadenie na podzemné skladovanie 
plynu Castor v Španielsku; a údajné nevydanie 
rozhodnutia vo veci vyšetrovania konfliktu zá-
ujmov. Ombudsman uzatvoril posledný prípad, 
pretože sťažnosť bola vyriešená po tom, ako sťa-
žovateľ dostal odpoveď od EIB. V prípadoch Am-
batovy a Castor však ombudsman vykonal kon-
troly záznamov banky na mieste. Závery kontrol 
ombudsmana sa očakávajú v priebehu roka 
2018. Počet nevybavených sťažností ku konca 
roka sa zdvojnásobil na desať.

Revízia politiky

V nadväznosti na konzultácie s Európskym ombudsmanom banka za-
čala v máji roku 2017 verejnú konzultáciu s cieľom zrevidovať politiku 
Mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností a v júni predstavila verej-
nosti navrhované zmeny. Na konci septembra zhromaždila písomné 
pripomienky v tejto veci. Toto pravidelné preskúmanie vyvolalo zvý-
šený záujem od jednotlivcov a najmä od organizácií občianskej spo-
ločnosti, ktoré predložili spoločný list s obsiahlymi pripomienkami a 
návrhmi. Banka dôsledne preskúmava tieto pripomienky a chce imple-
mentovať zmeny do politiky v priebehu prvej polovice roka 2018. 

Metro v Káhire
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V strehu
Vyšetrovatelia EIB zistili v roku 2017  
viaceré nezrovnalosti   

V júni roku 2010 lotyšský úrad pre prevenciu a boj proti korupcii zadržal niekoľko úradníkov zo 
spoločnosti „Latvenergo“. Podľa úradu malo ísť o využitie úradného postavenia v zlej viere na úče-
ly podplácania a legalizácie prostriedkov získaných nezákonným spôsobom. Spoločnosť Latve-
nergo udelila zákazku španielskej spoločnosti Iberdrola Ingeniería y Construcción, známej aj ako 
Iberinco, na vybudovanie teplárne v Rige, ktorá bola financovaná EIB. V nadväznosti na trestné 
vyšetrovanie a súdne konania vo veci korupcie a ovplyvňovania obchodovania, ktoré nasledovali 
po prvotnom zadržaní, uzatvorila banka so spoločnosťou Iberinco v decembri roku 2017 dohodu 
o urovnaní.

Ako sa uvádza v dohode o urovnaní, spoločnosť Iberinco bola na jeden rok vylúčená z projektov 
financovaných EIB. Spoločnosť Iberinco a skupina Iberdrola vytvoria a implementujú špecifický 
sponzorský program na boj proti korupcii a podvodom. Počas vyšetrovania spoločnosť Iberinco 
spolupracovala s EIB pri objasňovaní záležitostí súvisiacich s nekalými postupmi. Spoločnosť tiež 
vykonala opatrenia vedúce k tomu, aby jej zamestnanci niesli zodpovednosť, a preskúma svoje 
programy súladu s cieľom zabezpečiť, že podobné nedovolené konanie sa už nebude opakovať.

Prípad  
Iberinco

N
ezávislé oddelenie banky na vyšetrovanie podvo-
dov vyšetruje podvody, korupciu a iné nedovolené 
konanie pri projektoch, ktoré financuje banka. Rea-
lizuje proaktívne previerky integrity s cieľom iden-

tifikovať predtým neoznámené prípady, ako aj školiť zamest-
nancov banky, pričom zvyšuje povedomie a radí kolegom v 
oblasti predchádzania podvodom a odrádzania od nich.
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Proaktívne previerky integrity pri 
pôžičkách pre MSP

Oddelenie banky na vyšetrovanie podvodov vykonalo nie-
koľko proaktívnych previerok integrity v prípade pôžičiek 
bankám, ktoré sú určené pre MSP v rámci EÚ a mimo nej. Pre-
vierky viedli k zisteniam o:

• indikáciách o nedovolenom konaní a trestných činoch, 
ako napríklad pranie peňazí; 

• pôžičkách vo vysokej sume pre príjemcov, ktorí majú 
údajné prepojenie na pašovanie zbraní a organizovanú 
trestnú činnosť; 

• krycích spoločnostiach a pôžičkách naviazaných na po-
liticky exponované osoby; 

• pôžičkách pre príjemcov, ktorí nesplnili kritériá 
oprávnenosti; 

• zásahu s cieľom zrušiť rozhodnutie o udelení pôžičky 
bez obchodného zdôvodnenia;

• bankách, ktoré poskytli EIB zavádzajúce alebo nepravdi-
vé informácie v čase, keď EIB schvaľovala alokácie.

Internetové podvody
V roku 2017 sa vyskytlo niekoľko prípadov neoprávneného 
získavania údajov („phishing“) a internetových podvodov na 
zneužitie mena EIB alebo jej zamestnancov a vedenia, pri kto-
rých boli členovia verejnosti navádzaní, aby zaplatili správne 
poplatky alebo poplatky za podanie žiadosti. Samozrejme, 
EIB ako verejná medzinárodná finančná inštitúcia si za takéto 
služby neúčtuje. V súvislosti s takýmito podvodmi je dôležité 
uviesť, že jednotlivcom EIB úvery neposkytuje. Podvody zahŕ-
ňali zneužitie loga EIB, mena a dobrého mena inštitúcie, faloš-
né emaily a paralelné webové sídla. Ihneď po upovedomení o 
týchto skutočnostiach požiadalo oddelenie banky na vyšetro-
vanie podvodov urýchlene o odstránenie sídiel z hostiteľa do-
mény a uzatvorenie falošných emailových účtov. EIB tiež po-
učila obete, aby sa obrátili na špecializovaných vyšetrovateľov 
v rámci ich vnútroštátneho práva.

Zdroje tvrdení   
(vzťahuje sa iba na prípady otvorené v roku 2017)

• Novootvorené prípady 149

• Uzatvorené prípady spolu 126
•  Celkový počet prípadov, na  

ktorých sa pracovalo 302

•  Prípady, ktoré sú aktívne  
vyšetrované ku konca roka 136

Počet prípadov v roku 2017 (skupina EIB)Typy tvrdení  
(prípady otvorené  
v roku 2017 – skupina EIB)

53,7 %

25,5 %

10,7 %
6 %

0,7 % 3,4 %

Podvody Korupcia Kolúzia Podvodné 
zneužitie mena 

EIB

Obštrukcia Investigatívna 
podpora iným 

útvarom

Interne 61 % Externe 39 %
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• Cieľ pre nové úvery: 67 miliárd EUR. 
• Počet transakcií sa nezmení, ale budú v menšom 

rozsahu, pretože špeciálne činnosti s vyšším rizikom 
budú i naďalej tvoriť zvyšujúci sa podiel úverov. 

• Špeciálne činnosti: okolo 25 %  celkovej úverovej 
činnosti, v objeme 17,3 miliardy EUR.

• V rámci EÚ bude EIB i naďalej podporovať politické 
ciele zamerané na obnovu konkurencieschopnosti EÚ a 
dlhodobého hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest, využívajúc finančné a technické skúsenosti.

• Mimo EÚ sa úverová činnosť zameria na rozšírenie 
základnej infraštruktúry, ako napríklad cestných 
komunikácií, energetických sietí a dodávky vody.

• Objem poradenských služieb bude narastať, ich počet 
sa odhaduje na 530. Predpokladá sa, že tieto projekty 
v konečnom dôsledku podporia celkové investičné 
náklady v objeme 28 miliárd EUR.

Čo ďalej?
Uvádzame niekoľko hlavných údajov z Operač-
ného plánu EIB na rok 2018

Odkazy
•  Viac informácií o Operačnom rámci a Operačnom pláne na 

rok 2018: www.eib.org/infocentre/publications/all/operatio-
nal-plan-2018.htm

Sústredíme sa na štrukturálne úpravy, ktoré posilnia eko-
nomickú odolnosť Európy a pevne nastavia jej ekonomiku 
na cestu k udržateľnému rastu. Skupina EIB, ako ťahúň EÚ v 
oblasti investícií, bude mať i naďalej preukázateľný vplyv v 
rámci Európy i mimo nej.
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