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STRUKTURA ZPRÁVY

Evropská investiční banka je největší vícestrannou finanční institucí na světě. Pokud by vás 

zajímalo, co tato informace znamená z hlediska objemu úvěrů, doporučujeme prostudovat si 

části KLÍČOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2018 a SKUPINA EIB VE VAŠÍ ZEMI. Tyto 

informace můžete doplnit o ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA, kde Werner Hoyer 

popisuje strategii a úvahy, z nichž vycházela EIB ve své činnosti v roce 2018, a získáte jasnou 

představu o tom, jak obrovský dopad a význam mají aktivity této banky.

Objemem úvěrů to však nekončí. Právě proto jsme sepsali tuto zprávu, kde se ve třech 

samostatných částech zaměřujeme na klíčové aspekty našich cílů: PRACOVNÍ MÍSTA 

A RŮST, UDRŽITELNOST A ROVNOST POHLAVÍ. V částech týkajících se pracovních míst 

a udržitelnosti začínáme vždy u konkrétního zdroje financování – v obou případech jde 

o penzijní fond – a pokračujeme popisem náročného procesu vydání dluhopisů a poskytnutí 

úvěru, dokud v našem příběhu nedojdeme až ke konečnému příjemci. Zde se seznámíte 

s chorvatskou ženou, jejíž pracovní místo inženýrky vzniklo právě působením tohoto 

složitého mechanismu, a také s přední poskytovatelkou mikrofinancování, jejíž inspirující 

práce vedla k zásadnímu zlepšení situace v africkém Senegalu. V části vyhrazené rovnosti 

pohlaví naleznete celou řadu projektů financovaných EIB, které přispívají k větší 

bezpečnosti žen či zlepšení jejich situace, a to od Indie až po Irsko.

Za tím vším pak stojí naše snaha seznámit vás s udržitelným přístupem EIB, pokud jde 

o vytváření příležitostí pro občany Unie a obyvatele rozvojových zemí. To celé je příběh 

o tom, co jsme podnikli v roce 2018. Podíváme-li se zpět na uplynulý rok, můžeme 

přesvědčivě a s hrdostí říci: VYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST.





5

 6 ÚVOD

 8 KLÍČOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2018

 10 SKUPINA EIB VE VAŠÍ ZEMI

 12 DLUHOPISY – POUTA, KTERÁ NÁS SPOJUJÍ
  14 UČITEL S GLOBÁLNÍM DOSAHEM
  15 PENÍZE, KTERÉ POMÁHAJÍ PŘÍRODĚ
  16 FINANCOVÁNÍ BANKY EU
  18 JE TO PTÁK? JE TO LETADLO? JE TO SUPERMAN! NE, POČKAT, JE TO ROZVOJOVÝ ÚVĚR!
  19 CÍL SPLNĚN 
  20 KDE POŘIZUJETE INOVACE? 
  22 CO BYLO DŘÍV – SLEPICE NEBO BATERIE? 
  23 NEJRYCHLEJŠÍ ELEKTROMOBIL NA SVĚTĚ – A ZÁROVEŇ INVALIDNÍ VOZÍK? 
  24 OČISTA JADERSKÉHO MOŘE A AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

 26 DLOUHÁ A NALÉHAVÁ CESTA

  28 VYCHOVÁNA NA JEDINEČNÉM MÍSTĚ
  29 POVINNOST CHRÁNIT BUDOUCNOST
  30 NOVÉ DLUHOPISY PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST
  32 LEPŠÍ HYGIENICKÉ PODMÍNKY, ZDRAVĚJŠÍ DĚTI 
  33 DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST 
  34 AKTIVISTKOU UŽ OD DĚTSTVÍ 
  35 MIKROÚVĚROVÁ NADACE POMÁHÁ LIDEM ZBAVIT SE CHUDOBY

 36 JEN SI ZKUSTE ZAVRHNOUT PŮLKU PLANETY

  38 MÓDNÍ NÁVRHY PRO BUDOUCNOST 
  39 (OBNOVITELNÁ) DÍVČÍ ENERGIE 
  40 MIKROÚVĚRY S VELKÝM DOPADEM 
  41 V SAMÉM ČELE UMĚLÉ INTELIGENCE A ZDRAVÍ

 42 CO BUDE DÁL

OBSAH

PRACOVNÍ MÍSTA A RŮST

UDRŽITELNOST

ROVNOST POHLAVÍ



6 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018

V šedesátém roce svého působení se Evropská investiční banka ocitla v prostředí volajícím po silné 
podpoře z Evropy a po ostrůvcích stability. Evropské hodnoty a idea multilateralismu se ocitly pod 

palbou ze strany úzkoprsého nacionalismu. Současně musela banka reagovat na změnu ekonomických 
podmínek, trvající oslabování evropské konkurenceschopnosti a nedostatek finančních zdrojů 
pro inovace.

Jsem hrdý na to, že skupina EIB proplula těmito nebezpečnými vodami s hbitostí a vstřícností, které 
s takto velkými, tradičními institucemi nejsou obvykle spojovány. V této zprávě je podrobně popsáno, 
jakým způsobem se EIB dařilo v průběhu roku ovlivňovat řešení klíčových problémů dneška, jako jsou 
konkurenceschopnost, pracovní místa, rovnost pohlaví a udržitelnost. Oslovili jsme nové partnery, hle-
dali nové klienty a zkoumali nové nápady. Pracovali jsme přitom pod stálým tlakem vnějších událostí, 
jako je brexit a z něj vyplývající nutnost zabezpečit naše kapitálové potřeby. EIB vyšla nakonec z tohoto 
roku silnější, než byla kdy dříve, a uskutečnila nové investice, které budou po desítky let zdrojem pracov-
ních míst a udržitelného růstu. Nadále investujeme do budoucnosti Evropy.

Hlavním posláním Investičního plánu pro Evropu je vytvářet pracovní místa a zajistit růst. V roce 2018 
EIB nejen splnila, ale dokonce překročila své cíle v obou pilířích tohoto plánu, za něž je banka odpo-
vědná. Evropský fond pro strategické investice (EFSI) dosáhl cílové částky 315 miliard EUR pro vyvolané 
investice již před uplynutím plánované lhůty tří let. Zároveň se mu podařilo zachovat regionální rovno-
váhu po celé EU. Největší přímý dopad má v zemích, které byly nejvíce zasaženy finanční krizí. Z naší 
ekonomické analýzy vyplývá, že EFSI má v regionech soudržnosti obrovský dlouhodobý vliv, jenž spo-
čívá ve zvyšování konkurenceschopnosti a posilování budoucího hospodářského růstu.

EFSI pokryl rizika spojená s investicemi a působil tak jako katalyzátor soukromého financování: Evropská 
komise převzala záruku, jež dále umožnila skupině EIB použít její vlastní zdroje na úvěry pro rizikovější 
projekty, než které by běžně financovala, a přilákat tak soukromé investory. Fond se přitom soustředil 
na inovativní sektory a malé podniky, které pociťovaly potřebu financování nejvíce. (Povšimněte si, že 
se zde zabývám podporou ze strany skupiny EIB v rámci fondu EFSI, protože účinným nástrojem pod-
pory životně důležitého sektoru malých a středních podniků je v rámci Investičního plánu pro Evropu 
také Evropský investiční fond.) EFSI bude i nadále působit v odvětvích a regionech, kde je ho nejvíce 
třeba. Před námi totiž stojí další cíl, a tím je dosáhnout do roku 2020 celkového objemu vyvolaných 
investic ve výši 500 miliard EUR.

Ještě větší a zásadnější přínos pro budoucí růst a inovace v Evropě měl v roce 2018 druhý pilíř Investič-
ního plánu pro Evropu, kterým jsou poradenské služby. Poradenský tým pracoval v uplynulém roce na 
528 nových žádostech, které zajistí podporu pro investice v odhadované výši 45 miliard EUR. Klíčový 
význam pro aktivity banky v této oblasti má samozřejmě raná fáze projektů, kdy náš poradenský tým 
poskytuje odborné konzultace, pomáhá přenášet inovativní projekty z teorie do praxe a následně je 
realizovat.

Aby byla schopna dosáhnout všech těchto cílů, musela se skupina EIB změnit. Je sice pravdou, že nejdů-
ležitější je v konečném důsledku dopad EFSI na občany Unie, jsem ale hrdý také na to, jak naši bankéři, 
právníci, ekonomové, manažeři rizik a inženýři dokázali uzpůsobit svou práci této nové výzvě. Banka se 
nově zaměřila na malé, inovativní společnosti a začínající podniky, které finanční prostředky skutečně 
potřebují. Tento sektor má obrovský potenciál pro tvorbu nových pracovních míst a zároveň má největší 

ÚVODNÍ SLOVO
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hodnotu z hlediska zajištění celosvětové konkurenceschopnosti Evropy. Soustředili jsme se na nově 
 přidanou hodnotu, a nikoli na objem – právě proto se každá z částí této zprávy zaměřuje na konkrétní 
příjemce podpory v rámci našich projektů.

Výsledkem je nárůst v počtu nových klientů a 14% pokles průměrné výše úvěru, a tedy i vyšší nároky na 
pracovníky EIB v oblasti prověrek due diligence, právních analýz a výkaznictví. Svůj model činnosti 
budeme i nadále uzpůsobovat měnícím se potřebám unijní ekonomiky. V roce 2019 očekáváme, že 
polovinu všech smluv podepíšeme s novými klienty, přičemž až 80 % se bude týkat nových produktů a 
iniciativ v segmentu s vyšším rizikem.

Skupina EIB průběžně posiluje své procesy a výstupy tak, aby zvládla hospodářské a politické otřesy. 
 Přitom je příkladem skutečně účinné vícestranné spolupráce v oblastech sahajících od změny klimatu 
po migraci. Šedesáté výročí vzniku naší banky posloužilo jako vítaná připomínka toho, jaký vliv má již 
po řadu desetiletí naše práce na životy občanů Evropské unie. Znovu potvrzujeme svůj závazek investo-
vat do budoucnosti Evropy a hledat cestu prosperity a udržitelného růstu pro občany Unie.

“ Evropská investiční banka vyšla nakonec z tohoto  
roku silnější, než byla kdy dříve, a uskutečnila nové investice,  
které budou po desítky let zdrojem pracovních míst a 
udržitelného růstu. ”

Werner Hoyer

ÚVOD
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KLÍČOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2018 

VÝSLEDKY 
SKUPINY EIB

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 
FINANCOVÁNÍ (EIB)

Podepsány operace  
v hodnotě 55,63 mld. EUR

EVROPSKÝ INVESTIČNÍ FOND  
FINANCOVÁNÍ (EIF)

Podepsány operace  
v hodnotě 10,06 mld. EUR

FINANCOVÁNÍ SKUPINY EIB2 64,19 mld. EUR
POČET PODEPSANÝCH OPERACÍ 854

CELKOVÁ VÝŠE PODPOŘENÝCH 
INVESTIC (ORIENTAČNĚ) přibližně 230 mld. EUR

CELKOVÁ VÝŠE PŮJČEK EIB 60 mld. EUR

PRIORITNÍ OBLASTI
MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY A 

SPOLEČNOSTI SE STŘEDNÍ 
KAPITALIZACÍ

23,27 mld. EUR

INOVACE 13,52 mld. EUR
INFRASTRUKTURA 12,25 mld. EUR

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15,15 mld. EUR

KLIMA (EIB) >29 % celkového 
financování

HOSPODÁŘSKÁ A  
SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A 

KONVERGENCE  
(EIB, EVROPA)

31,8 % celkového 
financování

INVESTIČNÍ PLÁN  
PRO EVROPU3 

SCHVÁLENÉ FINANCOVÁNÍ 
V RÁMCI EFSI 70,4 mld. EUR

POČET SCHVÁLENÝCH OPERACÍ 1 031
CELKOVÉ INVESTICE  
SOUVISEJÍCÍ S EFSI 375,5 mld. EUR

% Z CÍLE VE VÝŠI  
500 MILIARD EUR 75 %

CELKOVÉ PODEPSANÉ  
INVESTICE Z EFSI (EIB) 39,1 mld. EUR

CELKOVÉ PODEPSANÉ  
INVESTICE Z EFSI (EIF) 14,6 mld. EUR

CELKOVÉ PODEPSANÉ 
FINANCOVÁNÍ SKUPINY  

EIB V RÁMCI EFSI
53,7 mld. EUR1 Veškeré údaje jsou neověřené auditorem a předběžné. Veškeré údaje jsou za skupinu EIB, není-li uvedeno jinak.

2  Údaj o celkovém financování ze strany skupiny EIB nezahrnuje drobné překrytí způsobené společným zapojením  
EIB a EIF.

3 Údaje jsou od začátku fungování Investičního plánu pro Evropu do prosince 2018.

1
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DOPAD SKUPINY EIB 4

CELKOVÉ INVESTICE PODPOŘENÉ V ROCE 2017 232 mld. EUR 

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA VYTVOŘENÁ DO ROKU 2021 1,2 milionu

VLIV NA HDP EU DO ROKU 2021 + 1,1 %

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA VYTVOŘENÁ DO ROKU 2036 650 000

VLIV NA HDP EU DO ROKU 2036 + 0,7 %

PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE 5

POČET PODPOŘENÝCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A 
SPOLEČNOSTÍ SE STŘEDNÍ KAPITALIZACÍ 374 000 

POČET PRACOVNÍCH MÍST ZACHOVANÝCH V MALÝCH A 
STŘEDNÍCH PODNICÍCH A SPOLEČNOSTECH SE STŘEDNÍ 

KAPITALIZACÍ6 
5 milionů 

KAPACITA PRO VÝROBU ELEKTŘINY 15 228 MW, 86,1% z obnovitelných 
zdrojů

NOVÁ/MODERNIZOVANÁ ELEKTRICKÁ VEDENÍ 26 037 km

DOMÁCNOSTI, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY  
K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ 34,3 milionu

VYSOKORYCHLOSTNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍPOJKY, NOVÉ A 
MODERNIZOVANÉ 29 milionů

OBYVATELÉ S PŘÍSTUPEM K BEZPEČNÉ PITNÉ VODĚ 20 milionů

OBYVATELÉ S LEPŠÍMI HYGIENICKÝMI PODMÍNKAMI 10 milionů

OBYVATELÉ VYSTAVENÍ NIŽŠÍMU RIZIKU ZÁPLAV 1,7 milionu

NOVÍ CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍCH SPOJENÍCH 
FINANCOVANÝCH EIB 290 milionů

OBYVATELÉ S PŘÍSTUPEM KE KVALITNĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI 27,3 milionu

NOVÉ KAPACITY PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (TUN/ROK) 3,9 milionu

ZEMĚDĚLSKÉ ČI LESNÍ PLOCHY S LEPŠÍM HOSPODAŘENÍM 1,45 milionu hektarů

4 Na základě ekonomického modelu, který společně vytvořily oddělení EIB pro ekonomické analýzy a Společné výzkumné středisko Evropské komise; údaje pro operace v EU
5 Údaje odpovídají očekávaným výsledkům nových financovaných operací podepsaných poprvé v roce 2018 na základě aktuálně dostupných údajů, a to za EIB, není-li uvedeno jinak.
6  Počet pracovních míst zachovaných v malých a středních podnicích (SME) odpovídá počtu zaměstnanců v SME/společnostech se střední kapitalizací, pro něž byly v roce 2018 vyčleněny finanční prostředky z EIB, a počtu 

zaměstnanců SME, pro něž byly vyčleněny finanční prostředky z EIF v období od října 2017 do září 2018.

KLÍČOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2018
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PŘISTUPUJÍCÍ ZEMĚ A ESVO* 1,9 miliardy EUR

VÝCHODNÍ SOUSEDÉ 0,6 miliardy EUR

STŘEDOMOŘÍ 2,2 miliardy EUR
AKT**, ZZÚ*** A JIHOAFRICKÁ 

REPUBLIKA 1,7 miliardy EUR

ASIE, STŘEDNÍ ASIE A 
LATINSKÁ AMERIKA 1,7 miliardy EUR

ŠPANĚLSKO

PORTUGALSKO

FRANCIE

BELGIE

NIZOZEMSKO

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

IRSKO

SPOLEČNĚ PRO VÍCE STÁTŮ EU

SKUPINA EIB VE 
VAŠÍ ZEMI

* Evropské sdružení volného obchodu.
** Afrika, Karibik a Tichomoří.
*** Zámořské země a území

Tmavší odstíny představují vyšší investice ve smyslu procenta HDP

1,73 miliard EUR  0,38 % HDP

7,17 miliard EUR  0,30 % HDP

1,55 miliard EUR  0,06 % HDP

2,33 miliard EUR  0,30 % HDP
0,97 miliard EUR  0,30 % HDP

8,48 miliard EUR  0,70 % HDP

1,98 miliard EUR  0,98 % HDP

0,73 miliard EUR  0,35 % HDP
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FINSKO

ESTONSKO

LOTYŠSKO

LITVA

POLSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

RAKOUSKO
MAĎARSKO

RUMUNSKO

BULHARSKO

ŘECKO

SLOVINSKO
CHORVATSKO

ITÁLIE

NĚMECKO

LUCEMBURSKO

DÁNSKO

ŠVÉDSKO

KYPR
MALTA

SKUPINA EIB VE VAŠÍ ZEMI

1,93 miliard EUR  0,83 % HDP

0,07 miliard EUR  0,30 % HDP

0,02 miliard EUR  0,06 % HDP

0,37 miliard EUR  0,83 % HDP

4,79 miliard EUR  0,97 % HDP

0,71 miliard EUR  0,34 % HDP

0,63 miliard EUR  0,70 % HDP

0,89 miliard EUR  0.69 % HDP

0,51 miliard EUR  0,98 % HDP

0,06 miliard EUR  0,14 % HDP

8,46 miliard EUR  0,48 % HDP

0,09 miliard EUR  0,15 % HDP

1,25 miliard EUR  0,32 % HDP

5,63 miliard EUR  0,17 % HDP

0,21 miliard EUR  1,01 % HDP

1,87 miliard EUR  1,01 % HDP

0,22 miliard EUR  0,40 % HDP

1,31 miliard EUR  0,64 % HDP

0,56 miliard EUR  0,19 % HDP

1,59 miliard EUR  0,34 % HDP

0 miliard EUR  0 % HDP
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Harry Keiley je učitelem  
ve městě Santa Monica  
v Kalifornii. Každý  
měsíc jde přibližně 10 %  
z jeho mzdy do  
penzijního fondu.

Kdo kromě penzijních fondů jako je 
CalSTRS nakupuje dluhopisy EIB 
a co je k tomu vede?

DLUHOPISY – POUTA, KTERÁ  
NÁS SPOJUJÍ
Jaké může být pouto mezi Harrym, který je středoškolským učitelem v kali-
fornské Santa Monice, a Elizabetou, inženýrkou v odvětví vývoje baterií 
v Chorvatsku? Odpovědí je, ať to zní jakkoli podivně, „dluhopis“. Konkrétně 
jde o finanční nástroj s pevným výnosem vydaný Evropskou investiční ban-
kou. Pojďte se s námi podívat, jakou cestu urazí peníze ze západu Spojených 
států až na pobřeží Jaderského moře a zpátky (s úrokem).

2

4

1

3

Ten pak investuje do různých 
finančních nástrojů po celém 
světě. A mezi nimi jsou 
i dluhopisy vydané EIB. Proč 
vlastně fond CalSTRS investuje 
do těchto dluhopisů, a ještě 
konkrétněji, proč kupuje také 
zelené dluhopisy EIB?

Jedním z nástrojů EIB, které se 
dostaly do popředí pozornosti se 
zavedením Investičního plánu pro 
Evropu, jsou tzv. venture debts, 
tedy rozvojové úvěry kryjící 
některá z rizik, jimž čelí 
podnikatelé při rozvoji svého 
podnikání. A proč se označují jako 
„kvazivlastní kapitál“ 
(„quasi-equity“)?

PRACOVNÍ MÍSTA A RŮST
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Podívejte se, jak 
si Elizabeta Žalac 
našla práci ve 
společnosti Rimac 
jako inženýrka 
vývoje baterií a 
jak se zde pokouší 
změnit svět.

Inovace v automobilovém 
sektoru se v současné 
době zaměřují na dvě 
oblasti: elektrifikaci 
a autonomní řízení. Jak 
mohou nejrychlejší 
elektrická sportovní auta 
na světě, dosahující 
rychlosti až 410 km/h, 
pomoci nám všem používat 
dopravní prostředky 
ohleduplnější k životnímu 
prostředí?

Chorvatská společnost Rimac, 
které EIB v roce 2018 poskytla 
financování, vyrábí nejrychlejší 
sportovní elektromobily na 
světě – a dělá také obrovské 
pokroky ve vývoji technologie 
baterií.

5

7

8

9
6

Banka se zaměřuje na čtyři hlavní 
oblasti investic. Jednou z nich jsou 
inovace. Co vlastně financujeme, 
když investujeme do inovací?

EIB kombinuje prostředky 
získané z emisí dluhopisů 
s jinými nástroji a vytváří 
tak různé finanční produkty. 
Jedním z takových nástrojů 
je záruka poskytnutá 
z unijního rozpočtu, kterou 
se podporuje Evropský fond 
pro strategické investice. 
Tento fond, jenž je součástí 
zmíněného Investičního 
plánu pro Evropu, umožňuje 
EIB investovat do menších, 
rizikovějších a mladších 
firem. Jak dalece byl zatím 
úspěšný?
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UČITEL S GLOBÁLNÍM 
DOSAHEM

K dyž Harry Keiley začínal před 30 lety s kariérou učitele, měl na starosti středoškolské hodiny ekono-
mie a státní správy. Součástí osnov však nebyly investice ani finanční gramotnost. „Jde přitom 

 rozhodně o něco, co by podle našeho názoru bylo velmi prospěšné v celé Americe,“ říká nyní.

Harry je jedním z tisíců pedagogů v Kalifornii, jejichž penzijní spoření spravuje fond s názvem California 
State Teachers’ Retirement System (CalSTRS). V rámci standardního penzijního systému, do něhož jsou 
automaticky přihlášeni všichni pedagogičtí pracovníci v Kalifornii, provádí tento fond za všechny učitele 
kolektivní financování. Harry je rovněž účastníkem nepovinného doplňkového systému spravovaného 
fondem.

„Učitelé nejsou nepodobní ostatním Američanům – jde o tvrdě pracující střední 
třídu. Spojuje je však cosi jedinečného: všichni jsou odborníci, mají vysokoškolské 
vzdělání a většinou také magisterský nebo doktorský titul,“ říká Keiley. „Přijde-li 
však na doplňkové penzijní spoření, nabízí se učitelům tolik variant a možností, že 
zájmy fondů a zájmy učitelů není vždy snadné sladit. Učitelé tak občas nakonec 
udělají rozhodnutí, které nemusí nutně být v jejich nejlepším zájmu.“

Právě zde vidí Harry Keiley výhody fondu CalSTRS: díky nízkým poplatkům, které si 
fond účtuje, zbude učitelům větší část z výnosů jejich investic. Krom toho nezahl-
cuje učitele, kteří nemusí mít zkušenosti s finančními záležitostmi, příliš velkým 
množstvím variant – například otázkou, zda budou příspěvky do doplňkového pen-
zijního systému investovány z větší části do dluhopisů nebo do soukromých kapitá-
lových investic na nově vznikajících trzích. „Chci ještě dlouho pracovat a protože 
doufám, že budu zdravý a práceschopný, zvolil jsem teď u svého doplňkového spo-
ření agresivnější přístup. Kdybych byl starší, možná bych se rozhodl pro konzerva-
tivnější investiční strategii. Tato volba je ale na mně.“

Harry Keiley působí jako mentor pro mladé sportovce na střední škole v Santa Monice. To znamená, že 
namísto běžného vyučování pracuje individuálně se studenty, kteří věnují na škole hodně času americ-
kému fotbalu, basketbalu, fotbalu či baseballu. „Pomáhám jim, aby si vytvořili předpoklady pro budoucí 
úspěchy ve studiu, na sportovišti a také v dalším životě,“ říká. Jedním z takových předpokladů je umění 
spravovat své finance – tedy oblast, kde se sám Keiley může hodně naučit v rámci své účasti ve fondu 
CalSTRS.

Když americký 
penzijní fond koupí 
dluhopis EIB, 
jde z jeho strany 
o relativně bezpečný 
finanční krok – 
a zároveň také 
o investici do Evropy, 
která by se možná 
jinak neuskutečnila

1

Harry Keiley 
Učitel, střední škola v Santa Monice, Kalifornie
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“ Protože víme, co 
dělají – jsou bankou 
Evropy, investují 
do udržitelnosti, 
vytváření pracovních 
míst .... toto jsou 
věci, které můžeme 
podporovat ”

2 PENÍZE, KTERÉ POMÁHAJÍ 
PŘÍRODĚ

Z hruba jednou za měsíc se schází Důchodová rada kalifornských učitelů. Jejích zasedání se mohou 
zúčastnit i jednotliví učitelé, buď osobně, nebo přes internet.  Celá řada učitelů využívá této příleži-

tosti k tomu, aby vyjádřila své názory a stanoviska. „Co mohu o učitelích bezpečně prohlásit, je, že jsou 
velmi vášnivými a angažovanými investory,“ říká Michael Sicilia, jenž působí jako stratég pro veřejné zále-
žitosti v CalSTRS – druhém největším veřejném penzijním fondu v USA, který řídí právě Důchodová rada 
kalifornských učitelů.

Účastníky fondu CalSTRS, který měl ke konci června 2018 ve své správě celkem 
223,8 mld. USD, je více než 910 000 pedagogů, od učitelek a učitelů v mateřských 
školách po univerzitní profesory a profesorky. Všichni učitelé v Kalifornii odvádějí 
do tohoto penzijního fondu přibližně 10 % svého příjmu a zaměstnavatelé přispí-
vají dalších 18-19 % svých mzdových nákladů. Příspěvek poskytuje také stát.

Harry Keiley však není jenom jedním z pedagogů, jejichž prostředky spořené na 
důchod jsou investovány do CalSTRS. Je také členem Důchodové rady, která jmé-
nem učitelů dohlíží na činnost fondu. „Výbor odpovídá za stanovení investiční 
strategie, podle které pak určujeme procentní podíly portfolia, jež mají být inves-
továny do jednotlivých tříd aktiv, ať už jde o nemovitosti nebo dluhopisy, 
v tuzemsku nebo v zahraničí,“ říká. „Konkrétní investiční rozhodnutí však dělá 
personál CalSTRS.“

S těmito rozhodnutími ohledně investování pomáhá Cathy DiSalvo, manažerka portfolia ve fondu 
CalSTRS. Právě pod jejím vedením CalSTRS investoval do dluhopisů EIB. „EIB a další nadnárodní organi-
zace obecně považujeme za dobrou volbu z hlediska rizik. Mají výborný rating a jde tedy o stabilní a bez-
pečnou investici,“ říká. „Konkrétně EIB je ještě dále, protože víme, co dělají – jsou bankou Evropy, investují 
do udržitelnosti, vytváření pracovních míst. Rozumíme tedy, čím se v EIB zabývají, a toto jsou věci, které 
můžeme podporovat.“

Horkým tématem současnosti jsou pro učitele podle paní DiSalvo fosilní paliva a životní prostředí. A zde 
právě přicházejí vhod dluhopisy EIB na ochranu klimatu – jejich výtěžek se totiž využívá výlučně pro opat-
ření na ochranu klimatu. Fond CalSTRS tyto dluhopisy, známé na trhu jako zelené dluhopisy, nakoupil 
v roce 2018. „U zelených dluhopisů dbáme na to, abychom se vždy seznámili s projekty, do nichž budou 
naše prostředky investovány,“ dodává Cathy DiSalvo. „Informace o různých emitentech a náplni jednotli-
vých projektů pak předáváme naší radě.“

Harry Keiley, který je členem této rady, je přesvědčen o tom, že CalSTRS stojí v popředí environmentálních 
investic. „Nejen z hlediska znalosti rizik různých investic pro životní prostředí, ale také s ohledem na 
 možnosti investování do životního prostředí,“ podotýká.

Zelené dluhopisy EIB dokládají, že mají pravdu.

Cathy DiSalvo
Manažerka portfolia ve fondu CalSTRS
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T otéž se pak děje v půlce roku, kdy investoři uzavřou účty a odjedou na dovolenou. Peníze se hromadí 
až do jejich návratu, a v září pak začnou investoři znovu investovat.

EIB konzultuje se svými partnerskými bankami plány velkých nabídek dluhopisů, přičemž bedlivě pozo-
ruje ukazatele tržní poptávky, aby mohla odpovědně rozhodnout o splatnosti, měně a dalších aspektech 
každé emise. Co se bude prodávat nejlépe? Desetiletý dluhopis v dolarech nebo pětiletý v eurech? Vše-
obecný finanční program banky, který stanoví investiční zásady, jakož i nejvyšší částku peněz, jež může 
být shromážděna, schvaluje před začátkem každého roku správní rada.

Mezi hlavní investory do dluhopisů EIB patří finanční správy soukromých bank, centrální 
banky mimo Evropskou unii a také investiční a penzijní fondy, jako je CalSTRS. „Poptávka 
bank vychází z regulatorních požadavků na udržování likvidních rezerv v kvalitních a likvid-
ních cenných papírech, jako jsou dluhopisy EIB,“ vysvětluje paní Kreivi. „A rozvaha každé 
z bank je pak rozhodující z hlediska volby měny dluhopisů.“ Je-li rozvaha ve švédských 
korunách, bude banka nakupovat dluhopisy ve švédských korunách.“

Eila Kreivi vysvětluje, že prakticky každý v Evropě, kdo má možnost nakupovat dluhopisy EIB, tak skutečně 
činí, kromě středomořských států, jejichž vládní dluhopisy jsou díky vyšším výnosům konkurenceschop-
nější. Zlepší-li se kondice italské, řecké, portugalské a španělské ekonomiky natolik, že klesnou výnosy 
z vládních dluhopisů, může v těchto zemích zároveň vzrůst poptávka po dluhopisech EIB.

Právě teď hledá EIB možnosti, jak získat více peněz vně Evropy. Jedním z možných zdrojů jsou devizové 
rezervy mimoevropských centrálních bank. Zatímco centrální banky států EU nemohou podle pravidel 

FINANCOVÁNÍ  
BANKY EU
Ředitelka oddělení kapitálových trhů Evropské investiční banky Eila Kreivi ví, 
že nejlepší dobou pro získávání financí na trzích je začátek roku, a poté zhruba 
září či říjen. „Investoři uzavřou ke konci roku své účetnictví a pak poslední čtyři 
až šest týdnů roku čekají, až jim do pokladen přitečou peníze. Pak, se začátkem 
dalšího roku, mají opět k dispozici spoustu peněz a nemohou se dočkat, až 
začnou plnit plány. A tak jdou a nakupují,“ říká. „Peníze musejí vydělávat.“

3

“ Peníze musejí 
vydělávat  ”

Eila Kreivi
Vedoucí oddělení kapitálových trhů EIB
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PODLE MĚNY

Severní, 
Střední a Jižní 
Amerika12 %13 %11 %

Blízký východ & Afrika1 %1 %2 %

Evropa

70 %65 %68 %
Asie

17 %

43 %

EUR USD GBP JINÉ

34 % 8 % 15 %

21 %19 %

2016 2017 2018

60 MILIARD EUR
Celkový objem financování v roce 2018

stanovených Maastrichtskou smlouvou kupovat dluhopisy EIB na primárním trhu, takové omezení pro 
jiné centrální banky neplatí. V takových případech je nejpopulárnější měnou americký dolar, říká Eila 
Kreivi.

Dalším zdrojem nového financování jsou soukromí investoři. „Chceme co možná nejvíce zvýšit počet 
investorů. Nikdo, kdo si hodně půjčuje, nechce stát jen na jedné noze,“ podotýká paní Kreivi. „Právě proto 
potřebujeme také lépe vysvětlovat naše postoje vnějšímu světu. Proč bychom nechtěli přivést mimoev-
ropské peníze do Evropy?“
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Z ekonomického hlediska se tento produkt podobá kapitálové investici“, říká Hristo Stoykov, vedoucí odboru 
EIB pro růstový kapitál a financování inovací. „Přebíráme riziko, které nesou vlastníci kapitálu.“

Rozvojový úvěr je označován také jako kvazivlastní kapitál („quasi-equity“). „Půjde-li firma ke dnu, 
 přijdeme o peníze v podstatě stejně jako vlastníci kapitálu. Bude-li extrémně úspěšná, na jejím úspěchu 
se budeme částečně podílet,“ doplňuje Stoykov. 

Tento produkt je v zásadě úvěrem poskytovaným společnosti, podle jejíž rozvahy to nevypadá, že by spo-
lečnost byla v době podání žádosti schopna takový úvěr splácet. EIB mohla posléze tento nástroj naplno 
rozvinout v rámci Evropského fondu pro strategické investice, který podporuje inovativní, rychle rostoucí 
společnosti. „Rychle rostoucí společnosti jsou pro naši banku novým druhem klientů a každá operace, 

kterou pomocí tohoto nástroje uskutečníme, je právě s takovým novým klientem,“ 
zdůrazňuje Stoykov. Aby bylo možné dostávat finanční prostředky rychleji k jejich 
příjemcům, pověřila správní rada EIB řídící výbor schvalováním těchto rozvojových 
operací za podmínky, že budou splňovat kritéria způsobilosti pro investice do 
inovací.

„Proces schvalování těchto operací vyžaduje aktivnější a flexibilnější přístup,“ říká 
Stoykov. „Žádné dva obchody tu nejsou stejné. Podmínky jsou šité na míru pro 
každý obchod.“

„

Hristo Stoykov
Vedoucí odboru EIB pro růstový 

kapitál a financování inovací

JE TO PTÁK? 
JE TO LETADLO? 
JE TO SUPERMAN! 
NE, POČKAT, JE TO 
ROZVOJOVÝ ÚVĚR!
V dozvucích evropské hospodářské krize malé a střední inovativní podniky jen 
těžko hledaly kapitál potřebný k rozvoji svého podnikání. Situace na celém 
kontinentu byla vskutku zoufalá a bylo nutné, aby EIB vymyslela nějakého 
„superhrdinu“, který by přišel a pomohl vše zachránit. Její odvážný nový 
finanční produkt kráčí kupředu tam, kam se jiní bojí i jen vstoupit, a zachraňuje 
inovativní podniky v celé Evropě před finanční nouzí. Rozvojový úvěr (tzv. 
„venture debt“) je produkt EIB, který v sobě spojuje rysy úvěru i kapitálové 
investice. Spočívá v tom, že splacení investice EIB je spojeno s výsledky firmy, 
aniž by  přitom došlo k rozředění vlastnického podílu zakladatelů.

4

“ Žádné dva obchody 
tu nejsou stejné. 
Podmínky jsou šité 
na míru pro každý 
obchod. ”
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Nové věci mohou být riskantní. Koneckonců, kdo ví, co se může stát, když něco 
dosud nikdo nezkusil? Právě zde se nachází prostor pro Evropský fond pro 
 strategické investice.

5 CÍL SPLNĚN

V rámci Investičního plánu pro Evropu, přezdívaného také Junckerův plán, vyčlenily skupina EIB a 
Evropská komise společně 21 miliard EUR na program záruk nazývaný Evropský fond pro strate-

gické investice (EFSI). Záruka ze strany EFSI umožňuje bance investovat do rizikovějších, inovativnějších 
projektů – někdy i jen s nehmotným majetkem a krátkou historií.

V roce 2018 skupina EIB splnila a dokonce překročila svůj první ambiciózní cíl v rámci EFSI, jímž bylo mobi-
lizovat do tří let investice ve výši 315 miliard EUR. V červenci při uplynutí této lhůty činila skutečná částka 
více než 334 miliard EUR. Očekává se, že tím dojde do roku 2020 k nárůstu HDP Evropské unie o 1,3 % a k 
vytvoření 1,4 milionu pracovních míst. Tyto investice budou mít také dlouhodobý strukturální dopad na 
produktivitu a konkurenceschopnost. Podle analýzy makroekonomického dopadu provedené ekonomy 
EIB ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem Evropské komise navýší tyto operace do roku 
2036 růst HDP Unie o dalších 0,9 % a vytvoří přibližně 800 000 pracovních míst.

Nemělo by proto být překvapením, že se evropští zákonodárci rozhodli záruku zvýšit a prodloužit dobu 
trvání EFSI do roku 2020 s novým cílem ve výši 500 miliard EUR.

Jaký je ale celkový dopad činnosti banky?

„Budujete-li širokopásmovou síť pro rychlý internet, najmete samozřejmě pracovníky na výkopové práce a položení kabelů, ale 
v konečném důsledku dáte také práci lidem, kteří vyrábějí optické kabely, a budete mít i vliv na zboží, za které utratí své peníze,“ 
vysvětluje hlavní ekonomika EIB Debora Revoltella. „V dlouhodobém horizontu nejen vytváříte pracovní místa ve stavebním 
průmyslu a ve výrobě vstupů pro váš projekt, ale rychlé internetové spojení umožní také vznik nových služeb a případně naruší 
ty stávající. Přispíváte tak ke konkurenceschopnosti a celkové hospodářské aktivitě.“

Tato hospodářská aktivita má dalekosáhlý a dlouhodobý vliv (který není příliš viditelný v okamžiku, kdy se přistupuje k vlastní 
realizaci projektu) a z něj vyplývající hospodářský růst a pracovní místa. Ekonomové EIB vytvořili ve spolupráci s Společným 
výzkumným střediskem Evropské komise model k měření tohoto vlivu. Každý projekt EIB v Evropské unii je do tohoto 
modelu vložen společně s podrobnými informacemi, jako je výše investice, doba trvání projektu a úvěru, a také 
charakteristiky dotčeného odvětví. Z posledních údajů o investicích podepsaných v roce 2017 vyplývá, že tyto projekty by 
měly do roku 2036 vést ke vzniku dalších 650 000 pracovních míst a zvýšit HDP EU o 0,7 % - jde tedy o dlouhodobý vliv na 
evropské hospodářství. Z krátkodobého hlediska je tato řetězová reakce ještě výraznější. Do roku 2021 by měly investice 
podpořené skupinou EIB v roce 2017 zvýšit HDP EU o 1,1 % a vést ke vzniku téměř 1,2 milionu pracovních míst.

SKUTEČNÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE
Debora Revoltella

Ředitelka, oddělení pro ekonomické analýzy
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B ráno z nadhledu, inovace jsou ve skutečnosti otázkou přenesení nápadů z výzkumu do technolo-
gie, produktu či procesu, tedy něčeho, co lze chránit, například přihláškou patentu,“ říká vedoucí 

oddělení EIB pro biologické vědy Felicitas Riedl. „Poté je důležité získané duševní vlastnictví skutečně 
využívat. Nestačí jen objevit něco nového, ale musí to také sloužit nějakému účelu.“

Takový účel může mít řadu forem. Může se jednat třeba o to, že počáteční kojenecká výživa bude oboha-
cena o zdraví prospěšná přírodní aditiva vyráběná společností Jennewein, již EIB financovala v uplynulém 
roce. Nebo o to, že se dojezd elektromobilů zvýší díky napájecím sadám vyvinutým dalším příjemcem 
našeho úvěru, společností Rimac. Z širšího hlediska je účelem dosáhnout udržitelného růstu hospodářství, 

KDE POŘIZUJETE  
INOVACE?

EIB investuje prostředky získané na finančních trzích, do čtyř hlavních oblastí: 
infrastruktura, životní prostředí, malé a střední podniky a inovace. Co přesně 
však jsou inovace a jak nacházejí uplatnění díky financování?

6

Nad rámec svého zaměření na čtyři „politické oblasti“ – tedy infrastrukturu, životní 
prostředí, malé a střední podniky a inovace – sleduje EIB rovněž dvě priority, které jdou 
napříč všemi politickými oblastmi: ochranu klimatu a soudržnost. Ochrana klimatu 
spočívá v opatřeních omezujících emise oxidu uhličitého a na pomoc obyvatelům 
a ekosystémům při adaptaci na klimatickou změnu. Soudržnost odkazuje na původní 
vizi Evropské unie, kterou bylo pomoci méně bohatým evropským regionům dohnat 
v oblasti životní úrovně vyspělejší země. Některé projekty přitom sledují více cílů najednou. 
Například v roce 2012 financovala EIB v rámci své podpory malým a středním podnikům 
a společnostem se střední kapitalizací chorvatskou společnost Rimac, a to ve formě 
zprostředkovaného úvěru chorvatské vnitrostátní rozvojové bance HBOR. V roce 2018 pak 
poskytla EIB společnosti Rimac dokonce přímý úvěr směřující k rozšíření jejího výzkumu 
a vývoje, a tedy podpory inovací. Jelikož činnost společnosti podporuje používání 
elektromobilů, spadá tento úvěr do oblasti ochrany klimatu. A společnost Rimac také 
naplňuje cíle v oblasti soudržnosti, neboť vytváří v Chorvatsku nová pracovní místa.

PRÁCE PRO KLIMA A SOUDRŽNOST

„
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“ Chceme, aby v Unii 
nápady nejen vznikaly, 
ale nacházely zde i 
uplatnění ”

Felicitas Riedl
Vedoucí oddělení EIB pro biologické vědy

přispívat k blahobytu lidí a vytvářet pracovní místa. A inovace také přímo vytvářejí pracovní místa pro 
vysoce kvalifikované pracovníky a svými vedlejšími účinky zvyšují nepřímou zaměstnanost. „Musíme 
zamezit odlivu mozků z Evropy,“ říká paní Riedl.

Proto je financování inovací velmi často otázkou financování těch, kteří přichá-
zejí s novými nápady a řešeními. „Je pravdou, že financujeme kapitálové 
výdaje, jako jsou náklady na laboratorní vybavení, či investice na vybudování 
pilotních výrobních zařízení,“ vysvětluje Felicitas Riedl. „Velká část nákladů na 
inovace, tedy nákladů výzkumného a vývojového projektu však zpravidla spo-
čívá v pěstování nápadů v lidském mozku – tedy mzdových nákladech.“

Z účetního hlediska spadají nápady a duševní vlastnictví pod „nehmotný majetek“, jehož hodnotu je 
těžké určit a chránit. Z toho důvodu banky obvykle jeví menší ochotu použít k zajištění poskytnutého 
úvěru tento nehmotný majetek a komplikují tak inovativním společnostem přístup k financování. EIB 
vyplňuje v Evropě tuto mezeru. Banka EU má široké portfolio finančních produktů, které se zaměřují na 
různé fáze inovací, od úvěrů na budování univerzitní infrastruktury, přes financování začínajících společ-
ností (tzv. start-upů), po prostředky pomáhající velkým společnostem rozšiřovat inovace.

„Evropské státy často využívají veřejné prostředky k financování prvních fází výzkumu, poté však dochází 
často k odlivu dobrých nápadů jinam. Místní prostředí totiž nepodporuje praktickou aplikaci tohoto vyni-
kajícího výzkumu, když ve fázi aplikace rostou nároky na financování,“ podotýká paní Riedl. „Výnosy se 
přesouvají do zahraničí, kde je k dispozici více peněz.“

„Chceme, aby v Unii nápady nejen vznikaly, ale nacházely zde i uplatnění,“ dodává. „Tak, aby se společ-
nosti vracely vynaložené náklady.“
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S pokračující elektrifikací se automobily postupně zjednodušují. Elektromobily mají méně součástek 
než vozidla se spalovacím motorem a takřka všechny tyto součástky se opírají o vyspělé techno-

logie. Kromě jediné: baterie.

„Baterie je dnes hlavním limitujícím faktorem z hlediska masového rozšíření elektromobilů. Baterie nebyly 
nikdy vyvíjeny pro sériové komerční použití v automobilech a stále jsou velmi drahé,“ vysvětluje Pofantis. 
Kromě toho je stále omezená energetická kapacita automobilových baterií (a tedy i dojezd aut), čímž 
vzniká mezi spotřebiteli „nervozita ohledně dojezdu“. Řidiči se obávají, že uváznou někde na krajnici, aniž 
by byla dobíjecí stanice v dosahu.

Pofantis dodává, že tím vzniká klasický problém „slepice nebo vejce“: bez dostatečného počtu elektromo-
bilů nebude dostatečná ekonomická motivace k budování sítí dobíjecích stanic. Nebude-li však na druhé 
straně dostatek dobíjecích stanic, budou lidé váhat s pořízením elektromobilu. Věci se však hýbou 
kupředu. V roce 2018 podepsala EIB první část úvěru v hodnotě 115 milionů EUR pro italskou společnost 
Enel X, která instaluje dobíjecí stanice pro elektromobily po celém území tohoto státu.

„Vybudovali jsme infrastrukturu, protože jsme byli přesvědčeni, že se tím otevře trh. 
A přesně to se také stalo,“ říká vedoucí elektromobility ve společnosti Enel X 
Alberto Piglia. „Prodej elektromobilů se za pouhých pár měsíců zdvojnásobil.“

Baterie pro elektromobily jsou takřka výlučně vyráběny mimo EU, čímž vzniká závis-
lost Evropy na Japonsku, Číně a Koreji. To by chtěla změnit švédská firma Northvolt. 
V roce 2018 podepsala EIB pro tuto společnost úvěr ve výši 52,5 milionu EUR, jehož 
účelem je financovat výstavbu zkušebního závodu, v němž by partneři společnosti 
mohli testovat své lithium-iontové baterie. Tento závod, nazývaný Gigafactory, 
zaměstná až 2 500 lidí.

Zakladatel společnosti Northvolt Peter Carlsson se poté, co strávil více než pět let v kalifornském Palo 
Altu, kde působil jako globální vedoucí dodavatelského řetězce společnosti Tesla, v roce 2017 přestěhoval 
zpět do Švédska. „Chci se stát inspirací ke změně a dát Evropě impuls,“ říká Carlsson.

Švédsko je pro Northvolt dobrou lokalitou, protože disponuje surovinami potřebnými pro výrobu baterií, 
jako jsou grafit a nikl. Nabízí také dostatek levné elektřiny z vodních zdrojů a je zde celá řada moderních 
přístavů, z nichž lze baterie přepravovat po Evropě i dál. Společnost by dokonce chtěla recyklovat staré 
baterie a omezit tak spotřebu dalších minerálů, jako je kobalt.

CO BYLO DŘÍV –  
SLEPICE NEBO BATERIE?

Podle hlavního inženýra EIB v oddělení digitalizace a malých podniků Arise 
Pofantise formují automobilový průmysl v současné době dva hlavní trendy. 
Jsou jimi elektrifikace a autonomní řízení.

7

“ Chci se stát 
inspirací ke změně a 
dát Evropě impuls. ”
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NEJRYCHLEJŠÍ ELEKTROMOBIL 
NA SVĚTĚ – A ZÁROVEŇ 
INVALIDNÍ VOZÍK?

8

„Když jsem v  tomto oboru začínal, převládal názor, že elektrická auta jsou ošk-
livá a pomalá,“ říká Mate Rimac. „Chtěl jsem proto všem dokázat, že mohou 
být i zábavná a vzrušující, a také rychlá – dokonce rychlejší než auta se spalo-
vacím motorem – a pomyslel jsem si: Chci si postavit vlastní auto.“

R imac skutečně své vlastní auto postavil a s ním i vlastní závod na výrobu automobilů. Společnost 
Rimac je jediným původem domácím výrobcem aut v Chorvatsku, který zároveň vyrábí nejmoder-

nější baterie. Rimacovo auto, nazvané Concept One, jež bylo představeno světu v roce 2011, bylo toho 
času nejsilnější elektrické vozidlo na světě, s nímž bylo možné jezdit po běžných komunikacích. Dokázalo 
zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy.

Mate Rimac, kterého už od dětství fascinovaly elektronika a automobily, přetvořil 
svou původně garážovou firmu na ikonu vývoje elektronického obchodu a bateri-
ové technologie. Společnost Rimac, jež měla původně šestičlenný tým sídlící 
v malém městě poblíž Záhřebu, zaměstnává nyní více než 400 lidí z 26 zemí 
a nadále rychle roste.

Takto rychlý rozmach však vyžadoval značné investice. EIB nejprve podpořila 
 společnost Rimac úvěrem poskytnutým chorvatské vnitrostátní rozvojové bance 
HBOR, která dále půjčuje peníze z EIB malým a středním podnikům. V prosinci 2018 
pak EIB podepsala s firmou Rimac smlouvu o úvěru ve formě kvazivlastního kapi-
tálu ve výši 30 milionů EUR, jehož účelem bylo financování výzkumu a vývoje ve 
společnosti. EIB nefinancuje vývoj konkrétních modelů aut, ale poskytuje pro-
středky na vývoj obecných technologií pro čistou dopravu.

Rimac přispívá evropské elektromobilitě mnohem víc než jen ve formě výjimečných sportovních vozů. „Vůz 
Concept One je nejen zdrojem příjmů pro společnost, ale také příležitostí představit použité technologie,“ 
říká Aris Pofantis. „Máte-li tak výkonný elektromobil, jako je Concept One, lidé se začnou dívat jinak i na 
 elektrická auta jako taková.“

Technologie společnosti Rimac má podle investičního pracovníka EIB Aleksandara Mihajlovice ještě širší 
možnosti využití: „Stejnou technologii lze použít nejen ve sportovních vozech, ale také ve vlacích, v autobu-
sech a dokonce v invalidních vozících.“

“ Stejnou technologii 
lze použít nejen ve 
sportovních vozech, 
ale také ve vlacích, 
v autobusech a 
dokonce v invalidních 
vozících. ”
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E lizabeta vystudovala obor konstrukce lékařských přístrojů na záhřebské univerzitě a posléze našla 
v tomto oboru i praktické uplatnění, ale byla přesvědčená, že v  domovské zemi existuje jen málo 

 příležitostí posunout se v kariéře dál. „Nejdřív jsem si myslela, že nenajdu v Chorvatsku práci, hlavně proto, 
že tu bylo jen málo míst v mém oboru,“ říká. „Uvažovala jsem proto i o odchodu do 
ciziny, i když jsem chtěla zůstat v Chorvatsku, blízko své rodině a přátelům.“

A tehdy se jí dostal do rukou inzerát firmy Rimac na pozici inženýra dokumentace 
bateriových systémů. I když toho o autech, natož elektrických, mnoho nevěděla, 
rozhodla se o místo ucházet. „Co pro mě bylo skutečně důležité, byla ekologická 
stránka společnosti.“

Pro Elizabetu je životní prostředí důležité. Ostatně jako členka klubu potápěčů se 
podílí na projektu úklidu pobřeží Jaderského moře a chorvatských jezer.

Personalisté společnosti Rimac viděli její nadšení a rozhodli se ji přijmout. V celém jejím oddělení 
 pracovala tehdy jen jedna další žena. Jako první úkol jí dali navrhnout baterie pro závodní elektromobil 
španělského SEATu. Elizabeta sice zprvu měla určité pochybnosti o práci v převážně mužském odvětví, 
její kolegové jí ale byli velice nápomocní. „Ptala jsem se jich na různé věci, po práci se vzdělávala a brzy se 
mi s pomocí mých kolegů podařilo do věci vpravit,“ říká.

Dnes, nyní již na pozici juniorní inženýrky pro vývoj baterií, pracuje na částečně autonomním sportovním 
vozu Concept 2 automobilky Rimac, který dosahuje rychlosti až 412 km/h. „Jsem opravdu hrdá na to, že 
pracuji ve společnosti, která se podílí na globální změně, ve společnosti, která má skutečně pozitivní vliv 
na svět a životní prostředí,“ říká a dodává: „a že se toto vše odehrává v malém městě a v tak malém státě, 
jako je Chorvatsko.“

OČISTA JADERSKÉHO MOŘE 
A AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

Když se Elizabeta Žalac narodila v malém, šestitisícovém městě Đurđevac 
v severním Chorvatsku, její rodiče stále ještě jezdili sovětskou Ladou. Teď pracuje 
na jednom z nejrychlejších aut na světě.

9

Elizabeta Žalac
Juniorní inženýrka vývoje baterií  

ve společnosti Rimac

“ Co pro mě bylo 
skutečně důležité, byla 
ekologická stránka 
společnosti. ”
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Od malého švédského ostrova po vesnici v Senegalu – tam všude se EIB podílí 
na boji proti změně klimatu a inkluzívním rozvoji (tedy rozvoji, který podpo-
ruje začleňování různých skupin obyvatel). A bude v tom pokračovat, dokud se 
nepodaří zajistit udržitelnou budoucnost.

Dětská léta, která Helena 
Mueller strávila na malém 
ostrově v severní Evropě, ji 
přivedly k celoživotní práci 
v oblasti financování ochrany 
životního prostředí a klimatu.

Správcovská společnost Alecta, 
která je jedním z největších 
subjektů nakupujících nové 
dluhopisy EIB zaměřené na 
udržitelný rozvoj (tedy tzv. 
sustainability bonds), se 
důsledně vyhýbá investicím, 
které by měly podstatný 
nepříznivý vliv na životní 
prostředí.

1

2

3

4

Špatné hygienické 
podmínky převládající 
v malých městech 
severního Egypta 
poškozují zdraví 
místních dětí 
a způsobují šíření 
znečištění do vodních 
toků a do moře.

Svým novým dluhopisovým 
produktem, nazvaným 
„Sustainability Awareness 
Bond“, podporuje EIB velké 
projekty, které zlepšují 
život milionů lidí.

UDRŽITELNOST

DLOUHÁ A NALÉHAVÁ CESTA
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Svět musí udělat více pro to, 
aby zajistil udržitelnou 
budoucnost. EIB se snaží 
zhostit se své role v tomto 
procesu tím, že investuje 
značné prostředky do ochrany 
klimatu.

Jako mladá dívka ušla Soukeyna 
Bâ každý den mnoho kilometrů 
se svou babičkou jen proto, aby 
pomohla lidem v nouzi. Teď se 
zasazuje o ženská práva a lepší 
ekonomické postavení žen 
v Senegalu i v zahraničí.

5

6

7
Nadace Grameen Crédit 
Agricole bojuje proti 
chudobě a pomáhá 
ženám tím, že nabízí 
drobné úvěry ve 
venkovských oblastech 
Afriky.
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Helena Mueller, která vyrůstala na malém švédském ostrově Öland, vzpomíná, 
jak učitelé děti varovali, že nedaleké Baltské moře je čím dál špinavější kvůli 
vypouštění splašků, průmyslových odpadních vod a chemikálií. „Když vyrů-
státe na tak zvláštním místě, jakým je ostrov Öland, jste stále obklopeni 
mořem, oblohou a přírodou a je tedy logické, že vám leží na srdci životní 
 prostředí,“ podotýká paní Mueller, která je vděčná svým učitelům a učitelkám 
a také ostrovnímu životu za to, že nyní pracuje v oblasti financování životního 
prostředí a udržitelnosti.

VYCHOVÁNA  
NA JEDINEČNÉM MÍSTĚ

H elena, která bydlí nedaleko Stockholmu, nedávno opustila místo konzultantky pro otázky udržitel-
nosti v účetní firmě KPMG. Nyní se věnuje tomu, že pomáhá začínajícím společnostem (start-upům) 

využívat digitální technologie a fungovat udržitelným způsobem. V roce 2018 přispěla k založení techno-
logického start-upu pod názvem Doconomy. Tato švédská společnost vyvíjí mobilní bankovní službu, 
která pomáhá lidem sledovat svou klimatickou stopu a kompenzovat ji investováním do ekologických 
projektů nebo vložením úspor do udržitelných fondů.

„Když řešíme téma klimatické krize, měli bychom podle mě začít uvažovat o tom, jakým způsobem se 
globální oteplování a klimatická změna skutečně dotýkají lidí na celém světě,“ říká. „Nepoškozujeme jen 
přírodu, ale i ostatní lidi. Každý člověk má právo na důstojný život.“

Paní Mueller uvítala, že její penzijní fond, který spravuje švédská správcovská spo-
lečnost Alecta, investoval do zelených dluhopisů EIB. Společnost Alecta je jedním 
z největších subjektů kupujících nové dluhopisy „Sustainable Awareness Bonds“, 
které banka EU vydává od roku 2018. „Podle mě je skvělé, že je můj fond spravován 
tímto způsobem,“ říká. „Jedním z nejdůležitějších kroků, jak snížit nepříznivý dopad 
každého z nás na naši planetu, je udržitelně investovat – takové rozhodnutí může 
mít skutečně obrovský vliv.“

Jak podotýká Helena Mueller, finanční instituce by měly strávit více času vzděláváním veřejnosti ohledně 
odpovědného investování a měly by se pokusit vyprávět příběhy, které se skrývají za suchými daty.

EIB tvrdě pracuje na tom, aby dokázala, že její zelené dluhopisy pomáhají řešit klimatickou změnu, a že 
její produkt „Sustainability Awareness Bonds“ má skutečně žádané dopady. Banka byla prvním emiten-
tem, který sestavil podrobná pravidla pro vykazování vlivu projektů financovaných ze zelených dluho-
pisů, a stála také v popředí vývoje harmonizovaného rámce vykazování vlivů pro všechny emitenty zele-
ných dluhopisů.

„Banky se příliš silně zaměřují na peníze a finanční stránku věci a na investování těchto 
peněz,“ konstatuje. „Ne vždy přitom uvažují o zapojení místní komunity, o možnosti 
seznámit lidi s tím, co se děje, personalizovat problémy a vyprávět příběhy.“

“ Je těžké nemilovat 
přírodu, když ji máte 
všude kolem sebe. ”

1

Helena Mueller
Podnikatelka v oblasti životního prostředí
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Švédská penzijní správcovská společnost Alecta se zajímá o otázky odpověd-
ného investování již desítky let. Před třemi lety se však rozhodla svěřit tuto 
problematiku speciálně pověřenému pracovníkovi. Než převzal tuto novou 
roli, pracoval Peter Lööw ve firmě Alecta 15 let jako projektový manažer a rizi-
kový analytik. Lööw se stará o to, aby Alecta ve svých investicích vždy zohled-
ňovala environmentální a společenské faktory a také udržitelnost. To je 
spousta práce. Společnost Alecta je největší správkyní zaměstnaneckých 
 penzijních fondů ve Švédsku. Zastupuje zde takové špičkové společnosti jako 
jsou Volvo, ABB a Ericsson.

“ Chceme mít 
ve svém portfoliu 
zelená a udržitelná 
aktiva. ”

2 POVINNOST CHRÁNIT 
BUDOUCNOST

V ydělávání peněz klientům a ochrana životního prostředí nejdou proti sobě, 
říká Lööw. „Tuto otázku stále řešíme. Tyto dva cíle totiž nejsou navzájem 

v rozporu. Jste-li dlouhodobým investorem v pravém slova smyslu, musíte přeci 
brát v úvahu více než jen finanční údaje. Je potřeba vzít v potaz také společnost, 
klima a životní prostředí, neboť všechny tyto aspekty budou mít vliv na vaše 
investice.“

Společnost Alecta se důsledně vyhýbá investicím, které nejsou udržitelné nebo neodpovídají kritériím 
odpovědného investičního modelu fondu.

„Nejsme sice filantropové, ale chceme mít ve svém portfoliu zelená a udržitelná aktiva. Naši klienti to od 
nás očekávají a my jim rádi vyhovíme,“ říká Lööw.

Společnost Alecta spravuje penzijní prostředky v hodnotě 85 miliard EUR pro 2,4 milionu soukromých 
klientů a 34 000 korporací. Celkem 3 miliardy EUR přitom drží v zelených dluhopisech a 450 milionů EUR 
v jiných udržitelných investicích. Když EIB vydala v září první dluhopisy „Sustainability Awareness Bond“ 
v hodnotě 500 milionů EUR, byla společnost jedním z největších zájemců o koupi. Společnost Alecta kou-
pila nové dluhopisy za 50 milionů EUR a díky tomu se ocitla v postavení hlavního investora.

„Oceňujeme, jak je EIB transparentní,“ dodává Lööw.

Peter Lööw
Vedoucí oddělení odpovědného investování  

ve společnosti Alecta
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V oda je cenný zdroj, ale je drahé tento zdroj financovat. Její úprava a dodávání do domácností a pod-
niků totiž vyžadují rozsáhlou infrastrukturu. Jeden z nejnovějších produktů EIB, tzv. „Sustainability 

Awareness Bond“ bude využíván k financování vodohospodářských projektů v Evropě, ale také v místech, 
jako je východní Afrika či severní Egypt, kde venkov i některá města trpí nedostatkem pitné vody a špat-
nými hygienickými podmínkami. Dluhopisy zaměřené na udržitelný rozvoj (tzv. „sustainability bonds“) 
vycházejí z úspěchu zelených dluhopisů banky a pomohou splnit celou řadu cílů OSN v oblasti udržitel-
ného rozvoje.

Své první dluhopisy „Sustainability Awareness Bond“ vydala EIB v září a získala tak částku 500 milionů EUR 
na financování projektů, které řeší sociální a ekologické otázky nad rámec klimatické změny. Pojem 
„awareness“, tedy „osvěta“ či „uvědomění“, zde odpovídá jinému produktu banky, který byl pod názvem 
„Climate Awareness Bonds“ uveden v roce 2007 na trh jako vůbec první zelené dluhopisy na světě.

EIB doufá, že dluhopisy zaměřené na udržitelný rozvoj budou stejně úspěšné jako tyto zelené dluhopisy, 
které za 11 let své existence vynesly více než 23 miliard EUR a pomohly vybudovat globální trh zelených 
dluhopisů v hodnotě přesahující 400 miliard EUR.

V rámci dluhopisů EIB zaměřených na udržitelný rozvoj budou k dispozici 
podrobné informace, například o počtu lidí, kteří díky této investici získali přístup 
k tekoucí vodě. „V Malawi žije nějakých 10 000 lidí ve slumech, které jsou závislé 
na vodě z jediné studně,“ říká vedoucí oddělení EIB pro vodní hospodářství 
 Thomas van Gilst. „Teď k nim konečně můžeme dovést vodovod napájený 
z  centrálního zdroje, přičemž veškeré náklady na výstavbu budou moci být finan-
covány z dluhopisů zaměřených na udržitelný rozvoj.“

Jedním z prvních projektů EIB financovaných z dluhopisů zaměřených na udržitelný rozvoj bude výstavba 
a obnova čistíren odpadních vod v oblasti Kafr El Sheikh na severu Egypta, kde žije mnoho lidí bez pří-
pojky na veřejnou kanalizaci. Projekt zlepší kvalitu života a životního prostředí pro venkovskou populaci 
v počtu zhruba 470 000 lidí. „Tento projekt změní v Egyptě každodenní životy obrovského počtu lidí,“ říká 
ekonomka EIB pro oblasti vodního hospodářství Patricia Castellarnau.

V budoucnosti by se záběr dluhopisů mohl rozšířit mimo oblast vodního hospodář-
ství i do jiných sociálních oblastí, jako jsou zdravotní péče, vzdělávání či budování 
udržitelných měst.

NOVÉ DLUHOPISY PRO 
UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

Financování čisté pitné vody pro miliony lidí

3

“ Dluhopisy nemají 
přímý vliv na životy lidí. 
Ale projekty ano. ”

Patricia Castellarnau
Ekonomka EIB pro oblast vodního hospodářství
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CÍLE EIB V OBLASTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z DLUHOPISŮ 
„SUSTAINABILITY AWARENESS BONDS“

– Přístup k vodě a zlepšení hygienických podmínek
– Prevence a omezování znečištění
– Ochrana přírodních zdrojů
– Řízení rizik živelních pohrom

V ROCE 2018 ZELENÉ DLUHOPISY EIB ZAJISTILY 
PODPORU PRO

44
projektů

16
zemí

1,7
miliardy EUR  
v investicích

ROZDĚLENÍ NÁKUPŮ DLUHOPISŮ „SUSTAINABILITY AWARENESS BONDS“ PODLE ZEMÍ

Belgie, Nizozemsko, Lucembursko Severské státy Asie Spojené 
království

Itálie
Francie

28% 21% 18% 13% 3%3%

Ostatní 1%
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P ouze 18 % venkovských domácností v Egyptě je připojeno na veřejnou kanalizaci a 12 až 15 % zdejší 
populace nemá tekoucí vodu. Hygienické problémy způsobují nemoci, zejména u dětí. K nejvážněj-

ším zdravotním problémům malých dětí na egyptském venkově patří průjem, který způsobuje nedosta-
tek bezpečné vody a špatné hygienické podmínky.

„Egypt se snaží změnit,“ říká Maria Diamanti, vodohospodářská inženýrka EIB. „Na venkově ale nyní pro-
bíhá velmi mnoho projektů a nějakou dobu tak potrvá, než budou všude zajištěny potřebné hygienické 
podmínky. „Zlepšujeme život krok po kroku.“

Jedním z aktuálních projektů v Egyptě je výstavba a obnova čistíren odpadních vod v oblasti Kafr El 
Sheikh na severu země, poblíž Středozemního moře. Egypt vybuduje či rozšíří celkem pět čistíren odpad-
ních vod a položí 694 km kanalizačních potrubí. Tyto práce zlepší hygienické podmínky a zajistí zdroje 
vody na zavlažování pro téměř 470 000 lidí, a omezí také objem znečištění vypouštěného do Nilu, 
 Středozemního moře a nedalekého jezera Burullus, které zajišťuje 70 % rybolovu v zemi.

EIB schválila pro tento projekt v hodnotě 160 milionů EUR úvěr ve výši 77 milionů EUR. Úvěr vychází 
z emise nových dluhopisů EIB „Sustainability Awareness Bonds“. Tyto dluhopisy, které banka poprvé 
vydala v září, zajišťují podporu pro sociální, ekologické a environmentální projekty po celém světě. „Egypt 
trpěl obrovským nedostatkem investic v oblasti kanalizací,“ podotýká ekonomka EIB pro oblast vodního 

 hospodářství Patricia Castellarnau. „Tento projekt zajistí tisícům lidí potřebné 
 hygienické podmínky a zároveň přispěje ke zlepšení zavlažování, snížení znečištění 
a zvýšení čistoty vodních kanálů. Projekt bude mít zásadní pozitivní dopady na 
životní prostředí a egyptskou společnost, což je přesně to, co od těchto dluhopisů 
očekáváme.“

LEPŠÍ HYGIENICKÉ PODMÍNKY, 
ZDRAVĚJŠÍ DĚTI

Za několik posledních desítek let došlo v největších egyptských městech ke 
zlepšení v oblasti kanalizace a zásobování pitnou vodou. V menších městech to 
však neplatí. Řada venkovských domácností není napojena na kanalizaci. 
V některých oblastech dokonce ani veřejná kanalizace neexistuje. Většina 
domácností a podniků používá septiky, které jsou občas vyprazdňovány do 
vodních kanálů či trativodů. Je běžné, že splašky pak pronikají do půdy či do 
Středozemního moře.

4

“ Zlepšujeme život 
krok po kroku. ”

Maria Diamanti
Vodohospodářská inženýrka EIB
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5 DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST

U držitelný rozvoj je již řadu let vysoko v pořadí priorit EIB. Nyní se mu však dostává ještě větší pozor-
nosti, neboť Organizace spojených národů přijala 17 cílů udržitelného rozvoje, jež by měly vést 

k vymýcení chudoby a hladu, zlepšení zdraví a vzdělávání, boji proti globálnímu oteplování a posílení 
 rovnosti pohlaví. Prostřednictvím svého financování a technické pomoci EIB podporuje udržitelné 
 projekty ve více než 160 zemích, působí jako katalyzátor pro soukromé financování a podporuje další 
subjekty, aby se inspirovaly jejími dlouhodobými investicemi. „Podporujeme harmonický rozvoj hospo-
dářských, sociálních a environmentálních aspektů lidského života,“ říká Marco Beros, hlavní inženýr EIB.

Klíčem k větší udržitelnosti naší planety je boj proti klimatické změně. EIB je celo-
světově největší mnohostranný poskytovatel zelených finančních prostředků 
a největší emitent zelených dluhopisů. Přinejmenším 25 % investovaných pro-
středků je bankou vloženo do ochrany klimatu. Do roku 2020 má EIB v plánu 
věnovat alespoň 35 % svého financování rozvojovým zemím na investice týkající 
se řešení problematiky klimatické změny. EIB bude letech 2016-2020 financovat 
investice související s klimatem v hodnotě 100 miliard USD, čímž významně při-
spěje ke splnění cílů Pařížské dohody. Těchto cílů hodlá EIB dosáhnout tím, že 
učiní ochranu klimatu jedním z hlavních témat , konstatuje Monica Scatasta, 
vedoucí oddělení EIB pro životní prostředí, klima a sociální politiku. „Tvrdě pracu-
jeme na tom, aby do roku 2020 všechny naše operace zohledňovaly klimatickou 
změnu a byly slučitelné s Pařížskou dohodou.“

“ Tvrdě pracujeme 
na tom, aby do roku 
2020 všechny naše 
operace zohledňovaly 
klimatickou změnu 
a byly slučitelné s 
Pařížskou dohodou ”

Monica Scatasta
Vedoucí oddělení EIB pro 
životní prostředí, klima a 

sociální politiku

1,1 mld. EUR Adaptace na změnu klimatu

4,1 mld. EUR Obnovitelné zdroje energie

2,7 mld. EUR Energetická účinnost

1,1 mld. EUR Výzkum, vývoj a inovace

6,0 mld. EUR Doprava s menší uhlíkovou stopou

1,2 mld. EUR  Jiná opatření ke zmírnění  
změny klimatu 

Celkové investice na ochranu klimatu ve výši

16,2 MILIARDY EUR 
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Soukeyna Bâ
Podnikatelka v oblasti mikrofinancování

K dyž bylo Soukeyně N‘Diaye Bâ šest let, přišla o otce. Aby získala lepší pracovní místo a uživila tak 
svou jedinou dceru, byla její matka nucena vrátit se do školy. Soukeyna se stěhovala na  senegalském 

venkově z jednoho domu do druhého, kde pobývala se svými tetami či prarodiči.

Těžké dětství ji naučilo nezávislosti a práci se všemi druhy lidí. Díky tomu se ve své zemi i v celé Africe 
stala vůdkyní hnutí za ženská práva a udržitelný rozvoj. „Když jsem byla mladá, chodila jsem se svou 

babičkou navštěvovat lidi,“ říká Soukeyna, které je nyní 68 let a žije v Dakaru. „Vždy 
pomáhala lidem a každý den ušla mnoho kilometrů, aby je navštívila. Někdy šla i 
velikou dálku, jen aby pozdravila. Naučila mě, jak je důležité vycházet lidem vstříc.“

Soukeyna vyšla za poslední desetiletí vstříc mnoha lidem. V roce 1987 přišla s nápa-
dem, že bude ženám nabízet ze svého malé půjčky. Pomáhala jim tak začít podnikat 
v prodeji potravin a dalších výrobků či šití oděvů. Učila je, co jsou tržby, zisk 
a výdaje. Tento svůj nápad posléze přeměnila na mikrofinanční instituci pod 

názvem Female Business Development in Africa (Rozvoj ženského podnikání v Africe). Tato instituce dnes 
pomáhá ženám po celém Senegalu a buduje pevné vazby s jinými poskytovateli mikrofinancování po 
celém světě. Podílela se také na založení  Mezinárodní sítě alternativních finančních institucí, což je glo-
bální skupina mikrofinančních organizací pomáhajících rozvojovým zemím dělat více pro ženy, pro chudé 
a pro obyvatele venkova.

„Senegalské ženy musejí být velmi silné, ale dříve nebyly nijak finančně podporovány. Proto jsem založila 
svou organizaci,“ říká Soukeyna. „Bylo mi jasné, že musíme dělat více pro to, abychom jim zajistili příleži-
tosti a skutečný přístup k finančním zdrojům, neboť jen tak se mohou stát aktivní součástí našeho 
hospodářství.“

Soukeyna je členkou představenstva nadace Grameen Crédit Agricole – organizace, která věří, že inklu-
zivní mikrofinancování je nejlepší cestou k vymýcení chudoby a posílení ekonomiky v rozvojových 
zemích. EIB podporuje nadaci Grameen úvěrem ve výši 12 milionů EUR.

AKTIVISTKOU  
UŽ OD DĚTSTVÍ

Soukeyna Bâ jde ve stopách své babičky a vede boj za práva žen

6

“ Malí farmáři mají 
velmi těžký život ”
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Nadace Grameen zlepšuje zdravotní péči, zásobování vodou a hygienické 
 podmínky ve venkovských oblastech celého světa.

K dyž se Eric Campos zamyslí nad budoucností Afriky, nejdříve se na dlouho odmlčí. Pak prohlásí: 
„Budoucnost Afriky může být úspěšná anebo také úplná katastrofa.“

Campos je výkonným ředitelem nadace Grameen Crédit Agricole – organi-
zace, která se specializuje na mikrofinancování v nejchudších regionech 
světa. Nadace věří, že právě malé úvěry jsou jedním z nejlepších způsobů, 
jak v rozvojových zemích vymýtit chudobu, posílit hospodářství a zajistit 
ženám stejná práva. Nadace se zvlášť zajímá o venkovskou Afriku, kam se 
soustřeďuje více než 80 % její činnosti.

Založila ji v roce 2008 francouzská banka Crédit Agricole Group společně 
s neziskovou organizací Grameen, za jejímž vznikem stojí bangladéšský 
podnikatel v sociálních službách Muhammad Yunus, který v roce 2006 
obdržel společně s Grameen Bank Nobelovu cenu míru za průkopnickou 
činnost v oblasti mikroúvěrů pro chudé.

Campos sice uznává, že zlepšování zdravotní péče, zásobování vodou 
a hygienické služby jsou skvělé počiny pro africký venkov, jeho organizace však chce zároveň ukázat, že 
jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit udržitelnost venkovských oblastí, je poskytovat ženám a farmá-
řům poskytování malé úvěry s výhodnými sazbami. Malé úvěry určené ženám umožňují rodinám a dětem 
vést zdravější život. Financování pro farmáře zase pomáhá celým komunitám, dodává.

Úvěr ve výši 12 milionů EUR, který EIB poskytla nadaci Grameen Crédit Agricole, zajišťuje financování 
 mikrofinančních institucí v západní Africe. Nadace působí v 38 zemích a poskytla již úvěry v hodnotě více 
než 200 milionů EUR takřka 90 mikrofinančním institucím po celém světě. Valná většina příjemců těchto 
mikroúvěrů žije na venkově.

MIKROÚVĚROVÁ NADACE 
POMÁHÁ LIDEM ZBAVIT SE 
CHUDOBY

7

“ Tím, že půjčujeme 
místním institucím, které 
peníze dále distribuují na 
svém území, podporujeme 
hospodářskou nezávislost 
jednotlivců. ”

Eric Campos
Výkonný ředitel nadace Grameen 

Crédit Agricole
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Rovnost pohlaví má ekonomický smysl pro celé světové hospodářství. Kdyby 
se do ekonomiky plně zapojily i ženy, mohlo by globální HDP podle zprávy 
McKinsey Global Institute vzrůst do roku 2025 o dalších 12 bilionů USD. Pod-
pora rovnosti pohlaví prospívá ženám, jejich rodinám, komunitám, kde žijí, 
a v konečném důsledku i podnikání a ekonomice. EIB podpořila v roce 2018 
rovnost pohlaví a ekonomický potenciál žen celou řadou projektů, iniciativ 
a partnerství.

1

Julia Chambers
Seniorní specialistka EIB pro sociální rozvoj

Pohlaví a změna klimatu: 
(Obnovitelná) dívčí 
energie 2

Víc než jen součást oděvu: 
etiopská škola módy 
vytváří ženskou 
podnikatelskou síť.

“ Musíme pečlivě koncipovat všechny projekty 
tak, aby z nich měly prospěch ženy i muži. 
Jde také o volbu správného odvětví, protože 
v některých odvětvích budou vytvořeny lepší 
podmínky pro rovnost pohlaví. ”

JEN SI ZKUSTE ZAVRHNOUT 
PŮLKU PLANETY

ROVNOST POHLAVÍ
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Maria Shaw-Barragan
Vedoucí EIB pro globální partnerství

4

STRATEGICKÉ POSILOVÁNÍ 
POSTAVENÍ

Svou Strategií rovnosti pohlaví a posílení postavení žen 
v ekonomice chce EIB dostat práva žen a dívek do jádra 
svých aktivit tak, aby dále přispívala k naplňování Agendy 
OSN pro udržitelný rozvoj (tzv. Agendy 2030), a konkrétně ke 
splnění cíle udržitelného rozvoje číslo 5, kterým je 
„dosáhnout rovnosti pohlaví a posílit postavení všech žen a 
dívek.“

“ Ženy jsou nositelkami změny. 
Posílíme-li jejich postavení, budeme 
moci lépe řešit naléhavé problémy: 
klimatickou změnu, nelegální migraci 
a plnění cílů udržitelného rozvoje. ”

Mikrofond posiluje 
postavení 
jordánských žen.

3

V samém čele umělé inteligence a 
zdravotnictví: Peptidy a podnikatelka.
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Sara Mohamed
Zakladatelka školy Next Fashion Design

MÓDNÍ NÁVRHY PRO 
BUDOUCNOST

I když nejste v Etiopii zrovna fanouškem módy, slyšeli jste pravděpodobně o jedné z prvních škol 
 módního návrhářství v zemi – Next Fashion Design. Za jejím úspěchem stojí Sara Mohamed, která je 

známá svými jedinečnými doplňky k tradičním etiopským oděvům a pro své průkopnické počiny v oblasti 
kreativního krejčovství.

Tato někdejší modelka, která se později stala návrhářkou, založila v roce 2013 školu Next Fashion Design 
a od té doby pracuje na rozšiřování své vlastní niky v módním průmyslu. Co je ještě důležitější, podporuje 
své studenty, aby se vydali podobnou cestou.

Školní programy trvají od tří měsíců do dvou let a 80 % studentů tvoří ženy. Na podzim roku 2018 se Saře 
podařilo získat úvěr od etiopské banky ENAT, podpořený úvěrovou linkou od EIB. „Posílím-li postavení 

ženy, bude ona inspirací pro další ženu, a ta zas pro jinou,“ vysvětluje paní Mohamed. 
„Jsme jako řetěz – vyrůstáme společně.“

EIB podporuje v Etiopii také Projekt rozvoje ženského podnikání. Tento projekt 
 poskytuje finanční prostředky mikropodnikům a malým podnikům, které vlastní či 
spoluvlastní ženy. Počínaje rokem 2013 a s úvěrem ve výši 50 milionů USD od Světové 
banky se tomuto projektu postupně podařilo získat financování od italské a japonské 
vlády a v listopadu 2018 také od EIB, která poskytla dlouhodobý úvěr ve výši 
 30 milionů EUR. Projekt „naplnil tento rychle rostoucí a dříve opomíjený segment 
zákazníků,“ říká Enrico Pini, investiční pracovník EIB, který má úvěr na starosti.

Projekt je průkopnickým počinem, stejně jako návrhářská škola Sary Mohamed.

“ Jsme jako řetěz – 
vyrůstáme společně. 
Posílím-li postavení 
ženy, bude ona 
inspirací pro další 
ženu, a ta zas pro 
jinou. ”

1
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Ženy jsou často těmi, na koho nejvíce dopadají účinky klimatické změny. 
A mohou být zároveň i těmi, kdo s touto změnou dokáže nejlépe bojovat. 
Banka pracuje na tom, aby začlenila aspekt pohlaví do svých stávajících pro-
jektů na ochranu klimatu.

“ Díky projektu 
D-light mohu déle 
pracovat a mám 
také světlejší 
budoucnost. ”

2 (OBNOVITELNÁ)  
DÍVČÍ ENERGIE

E lektřina pro indické dívky Vesničané v indických státech Telangana 
a  Ándhrapradéš jsou zvyklí na výpadky elektřiny trvající až 12 hodin denně. 

„Neměli jsme ani větrák, ani světlo. Pro děti bylo těžké se učit. V létě je velké 
horko a děti se s tím obtížně vyrovnávají. Větráky a osvětlení nám hodně pomá-
hají,“ říká jedna z mnoha místních žen, kterým přišla vhod podpora v podobě 
dlouhodobého úvěru EIB ve výši 150 milionů EUR pro indický Úřad pro rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie.

Tato nová úvěrová linka v hodnotě 150 milionů EUR podporuje investice ve výši 500 milionů EUR do obno-
vitelných zdrojů energie a výstavby solárních a větrných elektráren po celé Indii. Ve státech Telangana 
a Ándhrapradéš zajistily tyto investice místním občanům spolehlivé obnovitelné zdroje energie a zlepšily 
kvalitu života žen a dívek. Díky lepšímu veřejnému osvětlení se ženy cítí v noci venku bezpečněji a mohou 
si najít čas na studium. Projekt rovněž přináší čistou energii do více než 1,1 milionu indických 
domácností.

Bezpečnost žen je důležitou otázkou i u velkých infrastrukturních projektů. Vezměte si metro v Bangalore, 
jednom z nejrychleji rostoucích měst na světě. Tento dopravní prostředek zde využívá více než 
400 000 cestujících denně, což odpovídá více než 150 milionům ročně. Je přitom populární také díky 
zvláštním opatřením pro ženské cestující, jež byla přijata po konzultaci s místními ženami. Metro vyčlenilo 
v každé soupravě dva vagony výhradně pro ženy, což je obzvláště důležité v dopravní špičce. „Zvlášť vlaky 
jedoucí ve směru Mysore Road bývají hodně plné a je v nich, jak se říká, hlava na hlavě. Ženy se tam pak 
cítí dost nepříjemně,“ říká jedna z cestujících žen.

Margaret Anyango
Majitelka prodejny potravin v Nairobi

Obchod s potravinami paní Margaret Anyango se při západu slunce dříve většinou vylidnil. Teď už je 
tomu ale jinak. Díky solární sadě od společnosti D-light její obchůdek v Nairobi září do dálky. „Ať jsou 
jakkoli daleko, zákazníci vidí, že mám stále otevřeno, protože je tu světlo,“ říká. Společnost D-light nabízí 
celý sortiment osvětlovacích zařízení na solární energii, která se nepřipojují do sítě, včetně solárních panelů, nabíječek na 
mobilní telefony, solárních svítidel, vypínačů, kapesních svítilen, rozhlasových přístrojů a dokonce televizorů. Panely se 
snadno používají a mohou fungovat jako osobní elektrická síť. Díky systému splátek navíc nejsou drahé. Zatím si takovou 
sadu pořídilo v Keni 200 000 zákazníků. Společnost D-light získala v březnu 2018 od EIB finanční prostředky ve výši 
25 milionů USD. „Díky projektu D-light mohu déle pracovat,“ říká Margaret, „a i moje budoucnost se zdá světlejší.“

SVĚTLEJŠÍ BUDOUCNOST
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U ž 20 let zajišťuje tzv. Mikrofond pro ženy financování pro ženy-podnikatelky po celém Jordánsku, 
kde dokázal vyplnit mezeru, kterou zde zanechaly místní banky, jež často nemají vhodné 

 prostředky pro poskytování úvěrů malým firmám. Přítomnost Mikrofondu mění jordánskou kulturu. Jeho 
úvěry povzbuzují ženy, aby pracovaly a podnikaly, a podporují tak snižování nerovnosti mezi pohlavími.

Ženy tvoří v Jordánsku 70 % lidí žijících v chudobě. Mají nižší příjmy než muži, nemají prakticky kontrolu 
nad majetkem a často nesou dvojí břemeno, když se starají o domácnost a zároveň zajišťují většinu jejích 
příjmů. Mikrofond pracuje také se syrskými uprchlíky, kterých se v Jordánsku na útěku před občanskou 
válkou usadilo 1,4 milionu.

EIB poskytla Mikrofondu pro ženy nový úvěr ve výši 5 milionů USD, zejména na 
pomoc podnikatelkám, samostatně výdělečně činným ženám a skupinám 
 mikropodnikatelek, jako je například skupina syrských uprchlic. S podporou tohoto 
úvěrového rámce EIB bude možné poskytnout úvěry 146 000 příjemců, z nichž 
96 % by měly být ženy.

Úvěr je zajištěn z mikrofinančního nástroje pro jižní sousedství. Tento úvěrový nástroj v hodnotě  
71,3 milionu EUR kombinuje vlastní zdroje EIB s prostředky Evropské komise, které jsou k dispozici v rámci 
investičního nástroje sousedství. Zmíněný úvěrový rámec je druhý úvěr EIB pro Mikrofond pro ženy, který 
následoval po 2 milionech EUR poskytnutých v roce 2014.

MIKROÚVĚRY S VELKÝM 
DOPADEM3

Ženy tvoří 
v Jordánsku 70 % lidí 
žijících v chudobě.

 S podporou tohoto 
úvěrového rámce 
EIB bude možné 
poskytnout úvěry  
146 000 příjemců, 
z nichž 96 % by měly 
být ženy.
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Pouze 10 % investic v EU jde do start-upů vedených ženami. Cílem EIB je tuto 
mezeru vyplnit tím, že bude takové společnosti podporovat v každé fázi jejich 
podnikatelské cesty.

“ Máme globální cíl 
a tím je zlepšit životy 
miliard lidí. ”

4 V SAMÉM ČELE UMĚLÉ 
INTELIGENCE A ZDRAVÍ

F ragmenty bílkovin nazývané peptidy mohou omezit šíření nemocí v lidském 
těle. Problém je však tyto peptidy najít. Koneckonců jde jen o pár molekul 

mezi miliardami v jediné rostlině. Irská společnost Nuritas vyvinula technologii 
založenou na umělé inteligenci, která umožňuje vědcům peptidy rychleji deteko-
vat a dostat je dříve na trh, a to zároveň s podstatně nižšími náklady.

„Klíč k prevenci celé řady nemocí leží v datech o potravinách,“ říká Nora Khaldi, zakladatelka a vedoucí 
vědecká pracovnice společnosti Nuritas. Paní Khaldi, která má irské a francouzské občanství, vystudovala 
matematiku a zároveň získala doktorát v oboru molekulární evoluce a bioinformatiky. „Máme globální cíl 
a tím je zlepšit životy miliard lidí.“

Nora Khaldi je velmi disciplinovaná a soustředěná, pokud jde o využití jejích znalostí v praxi. Její společ-
nost byla první, která použila umělou inteligenci a analýzu DNA k nalezení a odemčení peptidů z přírod-
ních zdrojů, jako jsou potraviny.

Pouze 10 % investic v EU jde do start-upů vedených ženami. Cílem EIB je tuto mezeru vyplnit tím, že bude 
takové společnosti podporovat v každé fázi jejich podnikatelské cesty. EIB se zavázala poskytnout společ-
nosti Nuritas – první irské biotechnologické společnosti, která získala podporu z Evropského fondu pro 
strategické investice v rámci Investičního plánu pro Evropu – částku 30 milionů EUR na urychlení vývoje 
její platformy umělé inteligence pro nalezení peptidů, které by mohly zabránit nemocem nebo je 
 případně léčit s rekordní rychlostí a přesností.

„Udělalo na nás dojem, jak inovativně využívají technologie, a jakého globálního dosahu se jim už poda-
řilo dosáhnout,“ říká Stefano Marzario, investiční pracovník EIB, který pracuje se společností Nuritas. 
„Naším cílem je najít inovativní a rychle rostoucí společnosti, zejména ty, které vedou ženy. Nuritas těmto 
kritériím přesně odpovídá.

Nora Khaldi
Zakladatelka a vědecká pracovnice společnosti Nuritas
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CO BUDE DÁL

Banka si stanovila pro rok 2019 
nový cíl ve výši 63 miliard EUR, 
pokud jde o objem nově 
podepsaných úvěrů. V rámci 
tohoto cíle se očekává, že se 
podaří nahradit splacený kapitál 
ve výši 3,5 miliard EUR, jejž by 
mělo stáhnout Spojené království 
v důsledku brexitu.

ŘÍZENÍ

Banka v poslední době podstatně 
rozšířila svou činnost, když 
převzala důležitější úlohu při 
realizaci politických iniciativ 
Evropské unie. Naše spolupráce 
s Evropským fondem pro 
strategické investice při 
mobilizaci soukromého 
financování pro klíčové 
projekty, spolu s důrazem na 
náš mandát v oblasti 
financování, nevedla k ničemu 
menšímu než ke změně DNA 
skupiny EIB.

EIB je jednak subjektem Evropské unie nesoucím 
odpovědnost vůči členským státům a také bankou, jež při 
rozhodování, řízení a kontrole uplatňuje nejlepší 
použitelnou bankovní praxi.

Rada guvernérů sestává z ministrů vlád každého 
z 28 členských států, zpravidla ministrů financí. Guvernéři 
vydávají obecné směrnice týkající se úvěrové politiky 
banky a jednou ročně schvalují její roční účetní výkazy. 
Rozhodují o zvýšení kapitálu a o účasti banky na 
financování operací mimo EU. Jmenují také správní radu, 
řídící výbor a výbor pro audit.

Správní rada rozhoduje o úvěrech, programech půjček 
a dalších otázkách financování. Schází se desetkrát ročně, 
aby zajistila fungování banky v souladu se Smlouvami EU, 
vlastním statutem banky a všeobecnými směrnicemi 
stanovenými Radou guvernérů. Správní rada má 29 členů, 
z nichž po jednom nominují všechny členské státy 
a jednoho Evropská komise. Má také 19 zastupujících 
členů. Za účelem rozšíření odborných kapacit správní rady 
může být do rady kooptováno šest odborníků bez 
hlasovacího práva. Rozhodnutí se přijímají většinou 
představující alespoň 50 % kapitálu upsaného členskými 
státy a jednou třetinou členů správní rady s hlasovacím 
právem, nestanoví-li statut jinak. Správní radě předsedá 
předseda, který se neúčastní hlasování. 

Řídící výbor je stálým rozhodovacím orgánem banky. 
Dohlíží na její běžný provoz, připravuje rozhodnutí správní 
rady a zajišťuje jejich provádění. Schází se jednou týdně. 
Řídící výbor pracuje pod dohledem prezidenta a pod 
kontrolou správní rady. Dalších osm členů tvoří 
viceprezidenti EIB. Členové jsou jmenováni i opakovaně na 
dobu šesti let a jsou odpovědní výhradně bance.

Kromě toho má banka nezávislý výbor pro audit, který 
se zodpovídá přímo Radě guvernérů. Tento výbor 
odpovídá za audit účetnictví banky a prověřuje, zda 
činnosti banky odpovídají nejlepší bankovní praxi. 
Stanovisko výboru pro audit se předkládá Radě guvernérů 
společně s výroční zprávou správní rady. Výbor pro audit 
sestává z šesti členů jmenovaných na dobu šesti po sobě 
jdoucích finančních let. Členové nemohou být jmenováni 
opakovaně.
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Klíčové údaje z operačního plánu EIB na rok 2019

Rizikovější „zvláštní činnosti“ banky, 
které zahrnují projekty spojené 
s Evropským fondem pro strategické 
investice, i nadále posunují banku nad 
rámec tradičních zákazníků a trhů 
a často vyžadují více pracovních sil. 
S ohledem na přetrvávající trend 
z posledních let bude značný podíl 
operací – okolo 50 % – realizován 
s novými klienty. Tento údaj vzrůstá 
u nových produktů a iniciativ v rámci 
zvláštních činností až na 80 %.

Důležitou součástí naší činnosti jsou i 
nadále poradenské služby. V roce 2019 
očekáváme 528 nových žádostí, tedy 
přibližně stejně jako v roce 2018, na 
podporu investic v hodnotě 45 miliard 
EUR. Zavázali jsme se každoročně 
vyčlenit alespoň 25 % všech našich 
úvěrů na projekty v oblasti ochrany 
klimatu a zvýšit podíl financování pro 
rozvojové země určeného na ochranu 
klimatu z 25 % na 35 %. Zavázali jsme 
se financovat v období 2016-2020 
celosvětově investice na ochranu 
klimatu v celkové hodnotě 100 miliard 
USD. Banka se bude rovněž nadále 
soustředit na infrastrukturní projekty, 
zejména ty, které snižují produkci 
odpadů a chrání zdroje.

Banka nadále uplatňuje ambiciózní cíle pro 
úvěry určené malým a středním podnikům 
a společnostem se střední kapitalizací, 
přičemž rostoucí podíl financování směřuje 
inovativním podnikům. Výsledkem je, že 
reálná podpora pro malé podniky 
a společnosti se střední kapitalizací by měla 
v roce 2019 dosáhnout hodnoty 
17,4 miliard EUR. Započte-li se financování 
z Evropského investičního fondu, mohla by 
podpora skupiny EIB pro malé podniky 
přesáhnout v letech 2019 a 2020 částku 
22 miliard EUR.

Banka, která v roce 2018 oslavila 
60. výročí svého vzniku, se 
neustále mění. I nadále je však 
odhodlána mít co největší vliv 
v oblastech sociální soudržnosti, 
konkurenceschopnosti 
a klimatické změny a podporovat 
Evropskou unii jako stabilizující 
sílu ve světě.
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společně
za lepší život

let





 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Evropská investiční banka
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
www.eib.org –  U info@eib.org

Skupina EIB se skládá z Evropské investiční 

banky a z Evropského investičního fondu.

Evropský investiční fond
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
www.eif.org –  U info@eif.org CS   06/2019
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