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AKO ČÍTAŤ SPRÁVU ZELENÁ NIŤ

Kdekoľvek ste, všade nájdete počasie. Aj v našej správe, pretože klíma je ZELENÁ NIŤ, ktorá 
sa vinie prácou Európskej investičnej banky v roku 2019, najmä OPATRENIAMI NA BOJ 
PROTI ZMENE KLÍMY. Opatrenia v oblasti klímy sú už dlho významným faktorom v práci 
banky. V roku 2019 sme reagovali na klimatickú a environmentálnu núdzovú situáciu 
NOVÝMI AMBÍCIAMI PRE INVESTÍCIE V OBLASTI KLÍMY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
v nasledujúcom desaťročí a NOVOU ENERGETICKOU ÚVEROVOU POLITIKOU.

Aby sme obmedzili globálne otepľovanie na 1,5 °C, čo je cieľom Parížskej dohody, uhlíkové 
emisie musia byť nižšie ako 580 gigaton. Pre nás všetkých. Navždy. Pri súčasnom tempe toto 
číslo dosiahneme do roku 2032. S vyššími investíciami to však nie je nevyhnutné. Potreba 
investícií je ale enormná. V Európe sa napríklad investície do energetických systémov musia  
v budúcom desaťročí zdvojnásobiť na 400 miliárd EUR.

V tomto zohráva kľúčovú úlohu Európska investičná banka. Banka EÚ ako verejná banka 
investuje do všetkého, od dlhodobej infraštruktúry až po projekty inovatívnych batérií,  
a VSTUPUJE DO SEKTOROV, KDE JE INVESTOVANIE PRÍLIŠ POMALÉ, ako je napríklad 
energeticky efektívna obnova domov. V novej časti tejto správy sa kľúčoví experti Európskej 
investičnej banky vyjadrujú, čo podľa ich názoru pre nás znamená klimatická kríza, aké  
NOVÉ TYPY FINANCOVANIA budeme vyvíjať na dosahovanie našich cieľov a aké druhy 
PROJEKTOV BUDEME PODPOROVAŤ.

Projekty v tejto správe pokrývajú každú oblasť hospodárskeho rozvoja – infraštruktúru, 
inovácie a malé a stredné podniky. Aby sme názorne ukázali dimenziu našich súčasných 
opatrení v oblasti klímy a náš záväzok k budúcim zeleným investíciám, napísali sme o každej 
z týchto oblastí, pričom dôraz sme kládli na klímu a životné prostredie. KLIMATICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA, ZELENÉ INOVÁCIE A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY PRE MSP. 
Globálne. Dočítate sa napríklad o rumunskom zariadení umelej inteligencie na sekanie 
potravinového odpadu a v tom istom príbehu aj o projekte, ktorý zvyšuje výnosy pestovateľom 
kávy v Peru. Pretože pracujeme po celom svete, aby sme našli RIEŠENIA NA KLIMATICKÚ 
KRÍZU, ktorá nás všetkých ohrozuje, kdekoľvek sme.

Táto správa rozpráva príbehy o vynaliezavosti a odhodlanosti, tvorbe pracovných miest  
a prosperite. Keďže sú utkané zo ZELENÉHO VLÁKNA UDRŽATEĽNÝCH INVESTÍCIÍ EIB, 
sú názorným príkladom príležitosti, ktorú opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia 
predstavujú pre nás všetkých na zachovanie nášho sveta pre budúce generácie a na vybudovanie 
prosperujúceho, čistého a zeleného hospodárstva.
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O úspechoch Európskej investičnej banky v uplynulom roku píšem v čase, keď každý týždeň – každá 
hodina – je dôležitá. Banka EÚ stojí svojimi odbornými znalosťami a silou financovania zoči-voči 

nákaze COVID-19, no zároveň myslíme aj na nadchádzajúce desaťročie, ktoré bude rozhodujúce v boji 
proti zmene klímy. Aj keď mnohí pochybujú o tom, že koronavírus a zmena klímy sa dajú riešiť súčasne, 
sme presvedčení, že ide o absolútnu nevyhnutnosť. Bezodkladný zápas o to, aby sa naše ekonomiky 
vrátili do dobrej kondície, musí položiť základy aj pre udržateľnú budúcnosť.

Banka v roku 2019 investovala do konkurencieschopnosti Európy, do nových technológií a ino-
vácií, ktoré zabezpečia našu kvalitu života pre budúce generácie – a zvýšia našu prosperitu. 
Čoraz väčší podiel našej práce zameranej na boj proti globálnemu otepľovaniu je dôkazom toho, že 
opatrenia v oblasti klímy sú podnikateľskou príležitosťou, ako aj existenčnou nutnosťou. Nová hrozba 
ochorenia COVID-19 robí túto správu ešte aktuálnejšou. Minulý rok sme podpísali niekoľko zmlúv, ktoré 
ilustrujú naše angažovanie sa v boji proti chorobe – záväzok, ktorý sa vzhľadom na našu ústrednú úlohu 
v koordinovanej reakcii Európy na koronavírus stal ešte silnejším.

Minulý rok sme stanovili ambiciózny medzník. Zaväzujeme sa, že od roku 2025 vyčleníme 50 % nášho 
financovania na opatrenia v oblasti klímy a na environmentálnu udržateľnosť. Všetko, čo robíme, 
bude úplne zosúladené s Parížskou dohodou. Napokon, nedávalo by žiadny zmysel investovať 50 % do 
klímy a životného prostredia a zároveň použiť ďalších 50 % na financovanie projektov, ktoré poškodzujú 
životné prostredie.

Je to tak aj s krízou spôsobenou koronavírusom. Každý ekonomický šok urýchľuje dlhodobé štrukturálne 
zmeny. Napĺňanie našich veľkých ambícií v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti je pre Európsku 
investičnú banku najlepším spôsobom, ako pomôcť ekonomike zotaviť sa z pandémie. Energetický pre-
chod môže k zotaveniu prispieť napríklad tvorbou väčšieho počtu pracovných miest, vytvorením nových 
a rýchlo sa rozvíjajúcich odvetví, lepšou konkurencieschopnosťou a nižšou energetickou závislosťou. 

Minulý rok sme schválili našu novú energetickú úverovú politiku. To zahŕňa záväzok ukončiť od konca 
roka 2021 investície do projektov na báze konvenčných fosílnych palív. Európska investičná banka je 
prvou medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá robí takýto záväzok. Je to pozoruhodný príklad 
vedúceho postavenia Európy na klimatickom fronte.

Európska investičná banka ako banka EÚ pôsobí ako finančné rameno politiky EÚ. V rámci veľkého 
európskeho projektu v oblasti klímy, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, úzko spolupracujeme s Európskou 
komisiou a vládami všetkých členských štátov. Práca vyzdvihnutá v tejto správe je ukážkou odbor-
nosti, ktorá z nás robí kľúčový pilier európskej zelenej dohody oznámenej Komisiou v januári 2020.

Jedinečný záber

Opatrenia v oblasti klímy neznamenajú, že budeme zanedbávať iné oblasti našej práce. Táto správa  
ukazuje, že na to, aby boli opatrenia v oblasti klímy účinné, musia byť prepojené s oblasťou súdržnosti,  
inovácií, MSP a infraštruktúry. Ak sa tak nestane, jednoducho zlyhajú. Opatrenia v oblasti klímy zname-
najú napríklad aj tvorbu pracovných miest. V našej správe o investíciách za roky 2019 až 2020 sa odha-
duje, že konkrétne v oblasti zelenej energie vznikne v Európe v nasledujúcich desaťročiach zhruba 
500 000 pracovných miest.

BANKA, KTORÁ REALIZUJE VECI
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Práca v oblasti súdržnosti, ktorá bola od roku 1958 hlavnou prioritou banky, nadobúda vďaka našim  
rozšíreným klimatickým cieľom nový rozmer. V priebehu roka 2019 naši experti podporili vytvorenie 
Mechanizmu spravodlivej transformácie navrhnutého Európskou komisiou, ktorý uľahčí prechod na  
čistejšiu energiu v regiónoch a odvetviach založených na fosílnych palivách. Vďaka nášmu jedinečnému 
postaveniu na spojnici medzi inštitúciami EÚ, národnými vládami a európskymi mestami a regiónmi ide 
o kľúčovú misiu EIB v nadchádzajúcich rokoch.

Rovnako sa aj naša práca v oblasti rozvoja zameriava na odolnosť proti zmene klímy a na adaptáciu na 
zmenu klímy, pretože tieto zachraňujú alebo chránia životy – a pretože budujú ekonomickú prosperitu. 
Zmena klímy je globálna, preto musíme zvýšiť naše investície globálne. Máme na to aj nástroje. 
Naši experti majú skúsenosti s uznávaním skutočných inovácií vďaka rozvojovej práci v teréne – máme 
50 zastúpení po celom svete a aktívne operácie v 43 zraniteľných štátoch. Za posledných 10 rokov tieto 
krajiny, ktoré patria k najmenej rozvinutým krajinám sveta, dostali viac ako 5,5 miliardy EUR z viac ako 
100 operácií EIB.

Záväzok a úspechy

Vďaka nášmu novému záväzku v oblasti klímy a energetickej úverovej politike by mohlo byť jednoduché 
sústrediť sa len na budúcnosť a zabudnúť, čo sme dosiahli. Predtým, ako sa našou hlavnou prioritou 
stala klíma, a pred vypuknutím krízy spôsobenej ochorením COVID-19 bola Európska investičná banka 
poverená obrovskou úlohou, a to podporiť investície do hospodárstva EÚ v objeme pol bilióna EUR  
v priebehu piatich rokov ako súčasť Junckerovho plánu. V roku 2020 sme na dobrej ceste dosiahnuť 
tento ambiciózny cieľ 500 miliárd EUR. A čo je najdôležitejšie, už teraz vieme, že tento skvelý program 
má štrukturálny vplyv na európske hospodárstvo, ktorý povedie k zvýšeniu zamestnanosti a rastu  
v nadchádzajúcich desaťročiach.

Je našou povinnosťou podporovať európsky projekt a udržateľne investovať do budúcnosti Európy. Toto 
sme robili v roku 2019 a budeme to robiť i naďalej. 

Werner Hoyer

ÚVODNÉ SLOVO PREZIDENTA

“ Zaväzujeme sa, že od roku  
2025 vyčleníme 50 % nášho 

financovania na opatrenia  
v oblasti klímy a na environmentálnu 

udržateľnosť. Všetko, čo robíme, 
bude úplne zosúladené s Parížskou 

dohodou. ”



8 SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

HLAVNÉ ÚDAJE ZA ROK 2019

ČINNOSŤ V ROKU 2019

SCHVÁLENÉ PROJEKTY 58,7 mld. EUR
Európska únia 

Mimo EÚ
51,1 mld. EUR
7,6 mld. EUR

PODPÍSANÉ TRANSAKCIE 63,3 mld. EUR
Európska únia

Mimo EÚ
55,4 mld. EUR
7,9 mld. EUR

UVOĽNENÉ PLATBY 48,1 mld. EUR
Európska únia 

Mimo EÚ
43,8 mld. EUR
4,3 mld. EUR

ZÍSKANÉ ZDROJE 50,3 mld. EUR
(PRED SWAPMI) 

Hlavné meny (EUR, GBP, USD) 
Ostatné meny 

42,7 mld. EUR
7,6 mld. EUR

Európska 
investičná 
banka

386 600

Počet MSP/spoločností so 
strednou kapitalizáciou 

podporených skupinou EIB 

Počet pracovných miest 
udržaných v MSP/

spoločnostiach so strednou 
kapitalizáciou (skupina EIB) 

Domácnosti, ktoré môžu 
byť zásobované elektrinou 
z dodatočných výrobných 

kapacít

... dodatočnej elektriny 
pochádza z obnoviteľných 

zdrojov

Klienti s lepšími  
mobilnými službami

4,4 
milióna

7,4  
milióna

98 %

117  
miliónov

Vplyv skupiny EIB
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Európsky  
investičný  
fond

ČINNOSŤ V ROKU 2019

PODPÍSANÉ 
TRANSAKCIE 10,2 mld. EUR

Vlastné imanie 
Záruky 

Mikrofinancovanie 

3,4 mld. EUR
6,7 mld. EUR
0,1 mld. EUR

Obyvateľstvo s 
bezpečnejšou pitnou 

vodou

Obyvateľstvo s lepšími 
hygienickými 
podmienkami

Obyvateľstvo čeliace 
nižšiemu riziku záplav

Ďalšie cesty za rok 
verejnou dopravou 
financovanou EIB

Obyvateľstvo s lepšími 
zdravotníckymi službami

10
miliónov

1,7
milióna

11,5
milióna

631
miliónov

12
miliónov

Číselné údaje sú očakávané výsledky nových financovaných operácií podpísaných prvýkrát v roku 2019. Žiadne číselné údaje neboli predmetom auditu a všetky sú predbežné.

Európsky investičný fond (EIF), ktorý je 
súčasťou skupiny EIB, sa špecializuje na rizikové 
financovanie na podporu mikropodnikov  
a malých a stredných podnikov a stimuluje rast 
a inovácie v Európe. Poskytuje financovanie  
a odborné znalosti pre zdravé, udržateľné 
investície a záručné operácie. Medzi 
akcionárov EIF patrí EIB, Európska komisia, 
verejné a súkromné banky a finančné 
inštitúcie.
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SKUPINA EIB VO VAŠEJ KRAJINE

       

ŠPANIELSKO

PORTUGALSKO

FRANCÚZSKO

BELGICKO

LUXEMBURSKO

HOLANDSKO

DÁNSKO

SPOJENÉ 
KRÁĽOVSTVO

ÍRSKO
1,08 miliardy EUR 0,31 % HDP 

0,78 miliardy EUR 0,03 % HDP 

1,86 miliardy EUR 0,39 % HDP 

0,24 miliardy EUR 0,38 % HDP 

8,50 miliardy EUR 0,35 % HDP 

1,62 miliardy EUR 0,77 % HDP 

8,97 miliardy EUR 0,72 % HDP 

2,82 miliardy EUR 0,35 % HDP 

1,05 miliardy EUR 0,34 % HDP 

0,86 miliardy EUR

VIACERO KRAJÍN EÚ

EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
AKT: Afrika, Karibská oblasť a Tichomorie.
ZKÚ: Zámorské krajiny a územia.
Tmavšie farby znamenajú vyššie investície ako percento HDP.

STREDOZEMIE 2,45 miliardy EUR

ROZŠÍRENIE A KRAJINY EZVO 1,4 miliardy EUR

AKT, ZKÚ A JUŽNÁ AFRIKA 1,4 miliardy EUR

AFRIKA, STREDNÁ ÁZIA  
A LATINSKÁ AMERIKA 2,2 miliardy EUR

VÝCHODNÍ SUSEDIA 1,35 miliardy EUR
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FÍNSKO

ESTÓNSKO

LOTYŠSKO

LITVA

POĽSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

RAKÚSKO
MAĎARSKO

RUMUNSKO

BULHARSKO

GRÉCKO

SLOVINSKO
CHORVÁTSKO

TALIANSKO

NEMECKO

ŠVÉDSKO

CYPRUSMALTA

10,97 miliardy EUR 0,62 % HDP 

0,1 miliardy EUR 0,72 % HDP 

2,06 miliardy EUR 1,09 % HDP 

0,36 miliardy EUR 0,59 % HDP 

0,87 miliardy EUR 0,39 % HDP 
0,57 miliardy EUR 1,05 % HDP 

0,25 miliardy EUR 0,52 % HDP 

1,72 miliardy EUR 0,43 % HDP 

0,77 miliardy EUR 0,54 % HDP 

0,25 miliardy EUR 0,27 % HDP 

1,49 miliardy EUR 0,68 % HDP 

5,42 miliardy EUR 1,03 % HDP 

0,05 miliardy EUR 0,10 % HDP 

0,25 miliardy EUR 0,8 % HDP 

0,28 miliardy EUR 1,00 % HDP 

1,87 miliardy EUR 0,78 % HDP 

2,03 miliardy EUR 0,43 % HDP 

6,15 miliardy EUR 0,18 % HDP 

0,23 miliardy EUR 1,04 % HDP 
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Všetky uvedené číselné údaje sú od spustenia 
EFSI. Tmavšia farba znamená vyššie zmobilizované 
investície z EFSI v porovnaní s HDP  
(na základe schválených operácií).

BELGICKO
1,6 miliardy EUR

DÁNSKO
940 miliónov EUR

FRANCÚZSKO
15 miliárd EUR

ÍRSKO
1 miliarda EUR

LUXEMBURSKO
119 miliónov EUR

HOLANDSKO
3,3 miliardy EUR

PORTUGALSKO
2,7 miliardy EUR

ŠPANIELSKO
10,4 miliardy EUR

SPOJENÉ 
KRÁĽOVSTVO
2,2 miliardy EUR

OSTATNÉ  
(VIACERO KRAJÍN, REGIÓNOV)

8,8 miliardy EUR

CELKOVÉ SCHVÁLENÉ  
OPERÁCIE EFSI
K 31. DECEMBRU 2019
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RAKÚSKO
1,8 miliardy EUR

BULHARSKO
546 miliónov EUR

CHORVÁTSKO
283 miliónov EUR 

CYPRUS
46 miliónov EUR

ČESKÁ REPUBLIKA
874 miliónov EUR

ESTÓNSKO
182 miliónov EUR

FÍNSKO
2 miliardy EUR

NEMECKO
7,9 miliardy EUR

GRÉCKO
2,7 miliardy EUR

MAĎARSKO
788 miliónov EUR

TALIANSKO
11,3 miliardy EUR

LOTYŠSKO
263 miliónov EUR

LITVA
321 miliónov EUR

MALTA
44 miliónov EUR

HOLANDSKO

POĽSKO
3,9 miliardy EUR

RUMUNSKO
735 miliónov EUR

SLOVENSKO
555 miliónov EUR

SLOVINSKO
188 miliónov EUR

ŠVÉDSKO
3,4 miliardy EUR

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) 
je iniciatíva, ktorú spoločne spustili skupina 
EIB a Európska komisia s cieľom pomôcť 
prekonať investičnú medzeru v EÚ. So 
zárukou z rozpočtu EÚ je cieľom EFSI uvoľniť 
do roku 2020 ďalšie investície v objeme 
minimálne 500 miliárd EUR. K 31. decembru 
2019 predstavovali dodatočné investície 
458 miliárd EUR.
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A by sme sa vyhli mnohým veľkým problémom v oblasti klímy, potrebujeme rýchlo eliminovať  
emisie uhlíka. Nasledujúce desaťročie bude kritické.

Podľa Parížskej dohody takmer všetky vlády na svete súhlasili s udržaním globálneho otepľovania  
pod 2 °C a so snahou znížiť ho na 1,5 °C. Na dosiahnutie týchto cieľov musíme produkovať menej ako 
580 gigaton oxidu uhličitého. Pri súčasnom tempe približne 37 gigaton ročne tento limit prekročíme do 
roku 2032.

Pokračovať tam, kde súkromný sektor prestal

Súkromný sektor neberie na svoje plecia náklady na zastavenie zmeny klímy. To je dôvod, prečo verejný 
sektor prijíma viac opatrení, zvyšuje investície a nabáda ľudí a podniky, aby zmenili svoje návyky.  
V Európe je napríklad potrebné, aby sa investície do energetických systémov v nasledujúcom desaťročí 
takmer zdvojnásobili – a dosiahli sumu až 400 miliárd EUR ročne.

Verejné banky môžu investovať do dlhodobých infraštrukturálnych projektov a do inovácií potrebných 
na prechod na udržateľnú budúcnosť. Môžeme napríklad investovať do veľkokapacitnej batérie, ktorá 
sa nabíja počas veterných alebo slnečných dní a vybíja sa, keď nie je slnečno ani veterno. Verejné banky 
môžu pomôcť sektorom, kde sú investície pomalé, napríklad transformácia domov na energeticky 
efektívnejšie.

Čo bude Európska investičná banka robiť

Až 31 % nášho financovania podporilo v roku 2019 opatrenia v oblasti klímy. Do roku 2025 zvýšime našu 
podporu pre klimatickú a environmentálnu udržateľnosť na 50 %, čo predstavuje viac ako 30 miliárd EUR 
ročne. Ale to nebude stačiť a väčšina nových finančných zdrojov na pomoc pre klímu bude musieť prísť 
zo súkromného sektora. Európska investičná banka priťahuje dodatočné financovanie pre každý projekt 
– zo súkromného a verejného sektora. Naše odobrenie motivuje ďalších investorov, najmä súkromné 
banky, aby videli, že projekt je zdravý.

Naším cieľom je podporiť v desaťročí do roku 2030 viac ako 1 bilión EUR na boj proti zmene klímy 
a na pomoc životnému prostrediu.

Do konca roka 2020 bude celé naše financovanie zosúladené s Parížskou dohodou. Naše financovanie 
bude smerovať k nižším emisiám a rozvoju odolného proti zmene klímy. V odvetviach, kde je ťažké znížiť 
emisie, podporíme projekty, ktoré pomáhajú spoločnostiam pri prechode na nízkouhlíkový model. 
Takisto zabezpečíme, aby všetky projekty riadili budúce riziká vyplývajúce zo zmeny klímy.

VIAC AKO 1 BILIÓN EUR PRE  
MENEJ AKO 1,5 °C

V roku 2019 Európska investičná banka stanovila svoje ambície v oblasti klímy 
a životného prostredia na ďalšie desaťročie. Tu je náš plán, ako zvládnuť výzvu 
v oblasti klímy.
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Naša nová energetická politika

Do konca roka 2021 prestaneme podporovať projekty na báze konvenčných fosílnych palív, ako je 
výroba ropy a zemného plynu alebo tradičné plynárenské siete.

Zameriame sa na:

•  energetickú efektívnosť, ako je obnova budov a domov, lepšie cestné osvetlenie a zelená doprava,
•  dodávky energie, ktoré neprodukujú emisie, čo pomôže Európe dosiahnuť svoj cieľ získavať minimálne 

32 % všetkej energie z obnoviteľných zdrojov,
•  elektrické siete, ktoré sú napojené na nové zdroje energie s nízkymi emisiami CO2,
•  inovácie vo výrobe, uskladňovaní a využívaní energie.

Inkluzívna transformácia

Regióny, ktoré sú najviac závislé od fosílnych palív, potrebujú viac podpory. Projekty v oblasti zelenej 
energie vytvoria státisíce pracovných miest, ale osobitnú pozornosť musíme venovať regiónom, kde 
uhoľné bane a iné odvetvia s vysokými emisiami CO2 zamestnávajú veľké množstvo ľudí a podporujú 
hospodárstvo. Musíme zintenzívniť odbornú prípravu pre nové povolania a podporiť projekty, ktoré do 
týchto oblastí pritiahnu nové odvetvia.

Energetická politika šetrná voči klíme môže pomôcť spoločnosti. V Európskej únii si 11 % obyvateľstva 
nemôže dovoliť vykurovať svoje príbytky. Milióny ľudí majú problémy platiť účty za plyn a elektrinu či 
primerane vykurovať svoje domovy. Staršie ženy trpia najviac, pretože majú nižší príjem a trávia doma 
viac času. Ak zlepšíme energetickú efektívnosť bývania na celom kontinente, zníži to emisie a účty za 
energie a zlepší kvalitu života.

Podobne, projekty čistej mestskej dopravy poskytujú cenovo dostupnú dopravu, ale zlepšujú aj  
ovzdušie a zdravie spoločnosti. Investície do poľnohospodárstva šetrného voči klíme v regiónoch, ktoré 
nemajú veľa vody, znížia riziko premeny pôdy na púšť a presunu pracovných miest inde.

Udržateľný rozvoj

Musíme podporovať zelené projekty, ktoré pomáhajú svetu dosahovať ciele udržateľného rozvoja.

Investovanie do životného prostredia a do boja proti zmene klímy môže zvýšiť príjmy ľudí, zlep-
šiť ich životné podmienky a zaistiť im dostatok jedla a čistej vody a dostatočnú hygienu. Môžeme 
takisto znížiť potrebu vysťahovania z obydlí v dôsledku nových nebezpečenstiev, akými je ničivé počasie 
a záplavy. Môžeme znížiť počet ľudí, ktorí sú vystavení klimatickým rizikám a ktorých ohrozuje chudoba, 
o 62 miliónov až 457 miliónov na celom svete.

Budeme investovať do projektov zameraných na zmiernenie zmeny klímy, ktoré majú veľký vplyv na 
ľudí. Mimosieťové riešenia malého rozsahu na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú napríklad 
domy so solárnymi súpravami na africkom vidieku, prinášajú elektrinu ľuďom, ktorí neboli nikdy napo-
jení na elektrické vedenia. V rámci projektov zameraných na adaptáciu na zmenu klímy sa budujú  
pevnejšie mosty a cesty, aby sa počas búrok nepodmývali a aby ľudia mohli stále cestovať na trhy,  
k lekárovi alebo do práce.

Ľuďom musíme dať aj silu na zmenu. EIB naďalej investuje do sektorov, ktoré zlepšujú spoločnosť, naprí-
klad do zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, a budeme aj naďalej podporovať podnikanie žien  
a sprístupňovať pôžičky pre väčší počet ľudí na realizáciu nových nápadov alebo expandovanie 
podnikov.

NÁŠ PLÁN TÝKAJÚCI SA KLÍMY  
A ENERGETICKÁ ÚVEROVÁ POLITIKA
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Klimatická a environmentálna udržateľnosť je už dlho 
prioritou Európskej investičnej banky, ale tvárou v tvár 
bezprecedentnej klimatickej kríze a obrovským investíciám 
potrebným na prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť vieme, 
že pokračovať tak ako doteraz nie je riešenie. Preto sme sa 
zaviazali zvýšiť naše financovanie v oblasti klímy a životného 
prostredia s cieľom podporiť investície v objeme 1 bilión EUR 
na tieto ciele v ďalšom desaťročí. Z toho dôvodu hrá EIB 
ústrednú úlohu pri implementácii európskej zelenej dohody. 
Túto výzvu sme pripravení zvládnuť.

Emma Navarrová, viceprezidentka zodpovedná za opatrenia  
v oblasti klímy, EIB

Som obzvlášť spokojná  
s pokrokom, ktorý 
[Európska investičná banka] 
dosiahla pri posilňovaní 
svojej úlohy ako klimatickej 
banky EÚ. Zvýši to investície 
do európskych technológií  
a riešení, ktoré svet hľadá.

Ursula von der Leyenová, 
predsedníčka Európskej komisie

Európska investičná banka už nejaký čas  
úspešne realizuje opatrenia v oblasti klímy.  
V roku 2019 predstavovalo poskytovanie úverov 
zameraných na klímu 31 % celkového objemu 
financovania skupiny. Plán banky v oblasti klímy 
sa v súčasnosti pripravuje a práca na ňom nám 
pomôže presmerovať naše úsilie tak, aby sme ešte 
viac podporili poskytovanie úverov zameraných 
na klímu. V nadchádzajúcom roku banka zvýši 
svoju angažovanosť v projektoch prispievajúcich 
k dekarbonizácii odvetví a dopravy, k inováciám 
týkajúcim sa klímy a k energetickej efektívnosti. 
Aby mala banka vplyv, musí použiť nové, 
inovatívne spôsoby riešenia trhových potrieb  
a dosahovania politických cieľov.

Elina Kamenitzerová, vedúca oddelenia,  
Kancelária pre klímu, Operácie, EIB

ZELENÁ NIŤ

Ako Európska investičná banka reaguje na politický vývoj v klimatickej kríze

POLITICKÉ HLASY

Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa 
stanoveného európskou zelenou 
dohodou sú potrebné značné 
investície. Tieto investičné potreby 
budeme môcť uspokojiť len vtedy, ak 
zmobilizujeme verejný aj súkromný 
sektor. V tejto súvislosti bude EIB 
hlavným partnerom fungujúcim ako 
spoločný fond a katalyzátor verejných 
investícií a ako dodatočná zábezpeka 
pre súkromné investície.

Frans Timmermans, viceprezident 
Európskej komisie
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Na ceste k dosiahnutiu našich nových cieľov 
týkajúcich sa udržateľnosti klímy a životného 
prostredia do roku 2025 budeme musieť užšie 
spolupracovať s našimi klientmi a kľúčovými 
zainteresovanými stranami s cieľom identifikovať 
nové príležitosti. Bude to znamenať zintenzívniť to, 
čo robíme dobre, a rozvíjať nové projekty  
a produkty, kde sme neboli takí silní. Očakávam, že 
budem svedkom väčšieho zamerania na energetickú 
efektívnosť a adaptáciu vzhľadom na potrebu 
veľkých investícií do oboch sektorov. Nové produkty, 
ako napríklad zelené úvery a kombinované finančné 
nástroje na mobilizovanie súkromných investícií,  
by mali tiež hrať väčšiu rolu.

Martin Berg, vedúci útvaru, Environmentálne fondy  
a politika financovania v oblasti klímy, Operácie, EIB

Aby sa veľmi náročné ciele stanovené na roky 2030 a 2050 dosiahli, investície 
súvisiace s klímou budú čoraz dôležitejšie vo všetkých sektoroch a zemepisných 
oblastiach. Za posledných niekoľko rokov sme už podporili dekarbonizačné úsilie 
vyvinuté európskymi verejnoprospešnými službami a posilnili sme využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie a zariadenia a infraštruktúru, ktorá to uľahčuje, 
pričom sme sa zamerali na všetky technológie a štruktúry trhu. V nadchádzajúcich 
rokoch bude musieť Európska investičná banka zvýšiť svoju ambíciu a prispôsobiť 
svoju ponuku financovania, aby uľahčila transformáciu širokého spektra sektorov, 
najmä energeticky náročných sektorov. Banka bude musieť okrem toho hrať 
kľúčovú úlohu v tých trhových segmentoch, kde je potrebné zaviesť nové inovatívne 
technologické a finančné riešenia, ako je energetická účinnosť alebo obnoviteľné 
zdroje energie. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa môžeme opierať o naše bohaté 
odborné znalosti a musíme byť pripravení rýchlo reagovať na trhové potreby  
a očakávania predkladateľov, aby sme prebrali úlohu inkubátora, prípadne 
záchranného finančníka, schopného katalyzovať iné zdroje financovania.

Birthe Bruhn-Leonová, riaditeľka, Pyrenejský región, Operácie, EIB

Bola by som rada, keby sa termín „klimatické 
úverovanie“ chápal dostatočne široko s cieľom 
pokryť finančné nástroje venované rôznym 
častiam ľudského prostredia, prírodného aj 
sociálneho. To znamená poskytovanie úverov 
smerom k udržateľnému rozvoju, ktorý by, 
samozrejme, zahŕňal ochranu prírodného 
prostredia, adaptáciu na zmenu klímy  
a zmiernenie zmeny klímy, ale aj rozvoj 
vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ďalších 
prvkov sociálnej infraštruktúry. Toto je 
dôležité najmä v menej rozvinutých krajinách, 
ktoré sa stretávajú s prekážkami v ich 
udržateľnom rozvoji pochádzajúcimi z rôznych 
strán a veľmi potrebujú komplexný súbor 
finančných nástrojov, ktoré by im pomohli na 
mnohých frontoch.

Rafal Rybacki, riaditeľ oddelenia, Susedné krajiny 
EÚ, Verejný sektor – východná a stredná Ázia, 
Operácie, EIB
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M ožno ste už počuli o studenej jadrovej syntéze, t. j. myšlienke, že atómy sa môžu zlučovať bez 
použitia značného tepla alebo iného typu energie, a pritom stále produkovať veľké množstvo 

energie. Tento kameň mudrcov je predmetom bádania mnohých moderných alchymistov, takže by sme 
to mali nechať na nich.

Horúca jadrová syntéza je však reálna. Prebieha vo vnútri slnka a ostatných hviezd. Atómové jadrá do 
seba veľkou rýchlosťou narážajú, čo vedie k jadrovej syntéze a k uvoľneniu oveľa väčšieho množstva 
energie. Výskum a vývoj v oblasti energie jadrovej syntézy sa pokúša vytvoriť tu na Zemi podobné  
reakcie pri teplote viac ako 100 miliónov stupňov Celzia.

Opak jadrového štiepenia

Energia jadrovej syntézy je istým spôsobom opakom toho, čo tradične nazývame jadrová energia, hoci 
energia jadrovej syntézy sa tiež týka atómových jadier. V dnešných jadrových elektrárňach pochádza 
energia zo štiepenia atómu. Jadrová syntéza, ako už z názvu vyplýva, neprodukuje energiu delením  
atómov, ale ich zlučovaním.

Skutočný rozdiel spočíva v druhu prvkov zapojených do týchto procesov. Jadrová energia, ktorú 
poznáme, si vyžaduje prvky s veľkými, ťažkými atómami, ako je napríklad urán alebo plutónium, ktoré 
sa dokážu deliť na menšie atómy. Urán, plutónium a produkty ich štiepenia sú však rádioaktívne, čo zna-
mená, že pri svojom rozpade uvoľňujú ionizujúce žiarenie, ktoré by mohlo byť za určitých okolností 
nebezpečné pre ľudí.

Namiesto toho energia jadrovej syntézy je založená na spájaní dvoch ľahkých atómov, zvyčajne vodíka. 
Keď sa dva atómy vodíka zlúčia, vytvoria hélium. Energia jadrovej syntézy sa teda nielenže opiera  
o najrozšírenejší prvok vo vesmíre, ale hlavným nebezpečenstvom vedľajšieho produktu je iba to, že po 
jeho vdýchnutí bude váš hlas znieť smiešne.

Skúste k sebe pritlačiť dva magnety

Ako zlúčite dva atómy? Problémom je skutočnosť, že atómové jadro obsahuje kladne nabité protóny  
a záporne nabité neutróny, ako si určite spomínate z hodiny fyziky. Atómové jadro preto vždy nesie 
kladný náboj. Snažiť sa o jeho spojenie s iným jadrom s kladným nábojom je ako snažiť sa pritlačiť k sebe 

STUDENÁ JADROVÁ SYNTÉZA? 
SME ČORAZ BLIŽŠIE

Obnoviteľné zdroje energie nemusia stačiť ako náhrada za fosílne palivá a na 
uspokojenie dlhodobého dopytu. Musíme hľadať ďalšie zdroje energie. Ale čo 
je energia jadrovej syntézy, ako funguje a existuje niečo ako studená jadrová 
syntéza?
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“ Vedecký pokrok smerom k energii jadrovej syntézy 
pravdepodobne nenastane tak, ako keď Newtonovi spadlo 
na hlavu jablko. Potrebujete oveľa viac zdrojov. ”

Istvan Szabo, senior inžinier pre energetickú bezpečnosť, EIB

dva magnety. Budú klásť odpor. Z tohto dôvodu energia jadrovej syntézy používa čo najľahšie atómy.  
Je to však stále veľmi ťažké.

Vo vnútri slnka prebieha jadrová syntéza, pretože obrovská gravitácia priťahuje atómy k sebe, pričom 
vytvára extrémnu hustotu a obrovské teplo, čo vedie k tomu, že atómy do seba narážajú vysokou  
rýchlosťou. Na Zemi je gravitačná sila oveľa menšia kvôli relatívne malej veľkosti tejto planéty a teplota 
sa napriek globálnemu otepľovaniu nikde nepribližuje teplote slnka. Ako tu teda môžeme vytvoriť 
podobné podmienky na to, aby prebehla jadrová syntéza?

Teplejšie ako slnko

Odpoveď je celkom zjavná. Aby sme vykompenzovali našu menšiu gravitáciu, musíme vytvoriť vyššiu 
teplotu ako na slnku. Šesť až desaťkrát vyššiu, až 150 miliónov stupňov Celzia. Toto obrovské teplo tu na 
Zemi vytvorí podmienky na to, aby atómy vodíka do seba narážali, čo bude mať za následok jadrovú 
syntézu a produkciu ešte väčšieho množstva energie. Znie to jednoducho? Existuje pár detailov, ktoré 
treba doriešiť.

Po prvé: kde by ste mohli vytvoriť takú teplotu, aby zohriata látka nezničila všetko, čoho sa dotkne? 
Opäť, riešenie je jednoduché: zabrániť jej v kontakte s čímkoľvek. Na dosiahnutie toho ruskí vedci  
v polovici 20. storočia vyvinuli tokamak, komoru v tvare americkej šišky s otvorom v strede, obklopenú 
silnými magnetmi.

Vo vnútri tejto komory sa zohrieva vodíkový plyn na extrémne vysokú teplotu a premieňa sa na plazmu. 
Plazma je jedným zo štyroch základných skupenstiev hmoty, v ktorom sa plynná látka stáva ionizova-
nou, pretože elektróny, ktoré obiehajú okolo atómového jadra, sa odtrhnú. Ionizovaná hmota je  
elektricky vodivá, a preto môžu magnetické polia riadiť správanie hmoty. V tejto fáze vstupujú do hry 
magnety. Magnety môžu zabrániť tejto elektricky vodivej látke priblížiť sa k stenám tokamaku  
vznášaním sa nad ňou. Vo vnútri plazmy sú podmienky vhodné na to, aby atómy do seba narážali a zlu-
čovali sa, čím sa uvoľní energia.

Najväčší experimentálny tokamakový reaktor na jadrovú syntézu na svete, nazývaný ITER, sa v súčas-
nosti buduje vo Francúzsku, aby sa dokázala uskutočniteľnosť termojadrovej syntézy ako rozsiahleho  
a bezuhlíkového zdroja energie. ITER je medzinárodný výskumný a inžiniersky megaprojekt, do ktorého 

INOVATÍVNA VÝROBA ENERGIE
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je zapojená Európska únia, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Rusko a USA. Ak bude zariadenie úspešné,  
premení výkon 50 MW vložený do systému – na počiatočný ohrev plazmy – na výkon jadrovej syntézy 
500 MW.

Veľa šišiek

Reaktor ITER bude obrovský:

•  tokamak reaktora ITER bude ťažký ako tri Eiffelove veže,
•  konštrukcia 1 000-tonového elektromagnetu v strede stroja musí byť dosť silná na to, aby odolala sile 

rovnajúcej sa dvojnásobku ťahu raketoplánu pri štarte (60 meganewtonov alebo viac ako 6 000 ton sily),
•  okolo komory tokamak v tvare americkej šišky sa bude nachádzať 18 elektromagnetov v tvare  

písmena D, pričom každý z nich bude vysoký 17 metrov a široký 9 metrov a bude vážiť 310 ton, čo sa 
rovná približne hmotnosti plne naloženého lietadla Boeing 747-300.

Ale ako by sme mohli dostať takúto obrovskú energiu zo šišky a bezpečne ju dopraviť do našich domo-
vov v podobe elektrickej energie? Toto sa realizuje prostredníctvom hlavnej steny komory a časti nazý-
vanej divertor umiestnenej v spodnej časti tokamaku. Divertor riadi odvádzanie tepla, odpadového 
plynu a nečistôt z reaktora a vydrží najvyššie povrchové tepelné zaťaženie. Povrch divertora je pokrytý 
volfrámom, kovom s najvyššou teplotou topenia (3 422 °C).

Európska investičná banka podpísala v roku 2019 s podporou z Európskeho fondu pre strate-
gické investície pôžičku vo výške 250 miliónov EUR pre taliansku výskumnú agentúru ENEA  
s cieľom pomôcť vybudovať divertor a tokamakové testovacie zariadenie. Zariadenie bude  
testovať rôzne alternatívy na odvádzanie obrovského množstva tepla prúdiaceho do divertora reaktora 
na jadrovú syntézu.

Ospevovaná parná turbína

Výskumní pracovníci naďalej hľadajú alternatívy, ale v súčasnej podobe sa celý proces premeny tepla na 
elektrickú energiu stáva dosť zastaraným. Teplo prijaté stenou, ktorú lemuje plazma, a divertorom sa 
použije na premenu vody na paru, ktorá bude poháňať parnú turbínu. Turbína je napojená na generátor 
vyrábajúci elektrickú energiu, ktorá sa má dodávať do siete.

„Vedecký pokrok smerom k energii jadrovej syntézy pravdepodobne nenastane tak, ako keď Newtonovi 
spadlo na hlavu jablko,“ hovorí Istvan Szabo, senior inžinier na oddelení Európskej investičnej banky pre 
energetickú bezpečnosť. „Potrebujete oveľa viac zdrojov.“

Szabo pripúšťa možnosť, že zajtra niekto príde s úplne odlišným riešením na využitie energie jadrovej 
syntézy alebo s odlišnou odpoveďou na potrebu udržateľnej energie, ktorou by sme boli zásobovaní  
v budúcnosti. „Existujú aj iné nápady, ako stlačiť hmotu a zlúčiť atómy. Napríklad použitím laserov alebo 
mechanického stlačenia. A možno niekto jedného dňa vyrieši studenú jadrovú syntézu,“ hovorí Szabo. 
„Ale testovanie týchto riešení si bude vyžadovať enormné zdroje. Termojadrová syntéza sa vo fáze 
výskumu a vývoja dostala najďalej. Je najsľubnejšia.“
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Investovanie do elektrickej energie

Takže sme čoraz bližšie k získaniu energie jadrovej syntézy, ale energia jadrovej syntézy je len jedným  
z niekoľkých inovatívnych projektov v oblasti energetiky, ktoré EIB financuje.

EIB investovala viac ako 30 miliónov EUR do prioritných a kmeňových akcií Fondu pre zodpovednosť za 
prístup k čistej energii (responsAbility Access to Clean Power Fund). Očakáva sa, že z fondu sa budú 
financovať spoločnosti ponúkajúce priebežne splácané solárne svietidlá a iné mimosieťové solárne  
systémy pre domácnosti a podniky, väčšinou v subsaharskej Afrike a juhovýchodnej Ázii. Tieto systémy 
umožňujú rodinám s nízkymi príjmami používať napríklad malé chladničky a iné spotrebiče. Za systémy 
solárnej energie môžu platiť v malých splátkach, zatiaľ čo fond platí poskytovateľovi počiatočné náklady 
na nákup systému.

V dôsledku vysokého rizika investícií má fond niekoľko úrovní akcií. Najrizikovejšou úrovňou je úroveň 
kmeňových akcií, do ktorých EIB investovala. Nákup kmeňových akcií preto znižuje riziko fondu pre iných 
investorov, ktorí nakupujú prioritné akcie. Týmto spôsobom zapojenie EIB priťahuje do fondu značný  
súkromný kapitál. Počas životného cyklu fondu sa očakáva, že čistú energiu bude mať k dispozícii viac ako 
150 miliónov ľudí.

EIB takisto investovala 50 miliónov EUR z nástroja InnovFin, ktorý podporuje Európska komisia, do  
kapitálového fondu zameraného na inovácie, ktoré by mohli značne znížiť emisie skleníkových plynov. 
Medzi ďalších investorov do tohto fondu, nazývaného Breakthrough Energy Ventures Europe, patrí Bill 
Gates a niekoľko ďalších veľmi majetných fyzických osôb.

Spojitosť medzi týmito rôznymi projektmi: robia budúcnosť šetrnejšou voči klíme.

“ Zariadenie bude testovať rôzne alternatívy na odvádzanie 
obrovského množstva tepla prúdiaceho do divertora reaktora 
na jadrovú syntézu. ”
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5G PRE BUDÚCE GENERÁCIE

A k máte fungujúce pripojenie na internet, za posledný rok ste videli množstvo titulkov o piatej 
generácii mobilných komunikácií. Možno ste sa sami seba pýtali: Naozaj si mám na chvíľu prestať 

prezerať Instagram, počúvať hudbu na Spotify či ťažiť bitcoiny na mojich zariadeniach so 4G pripojením 
a venovať tomuto všetkému pozornosť?

Ak vám záleží na klíme tak ako Európskej investičnej banke, odpoveď je áno. To je dôvod, prečo sme 
minulý rok podpísali druhú pôžičku vo výške 250 miliónov EUR podporenú Európskym fondom pre  
strategické investície so spoločnosťou Ericsson na výskum a vývoj systémov spoločnosti pre ďalšiu 
generáciu mobilných komunikácií.

Nižšie náklady na energie pre siete

Experti EIB klasifikovali 23 % tejto pôžičky ako opatrenie v oblasti klímy založené na investíciách do 
vývoja energeticky efektívnych funkcií 5G. Nedávna správa z výskumu ukazuje, že v závislosti od toho, 
či sa mobilná stanica nachádza v oblasti s nízkou, strednou alebo vysokou dátovou prevádzkou,  
a v závislosti od jej konkrétnej konfigurácie by mohla migrácia celej tejto prevádzky na sieť 5G priniesť 
zníženie jej energetickej spotreby o 50 % až 95 %.

„Náklady na energie spolu s nákladmi na prenájom priestorov sú dva najväčšie prevádzkové výdavky 
pre tieto základne mobilných sietí, takže toto je veľká príležitosť pre operátorov,“ hovorí Anders Bohlin, 
hlavný ekonóm EIB na oddelení digitálnej infraštruktúry. „Technológia 5G teda poskytuje operátorom 
ekonomický stimul, ako aj klimatický stimul. To je pre nich dôležité, keďže veľa zákazníkov svojich  
operátorov kritizuje za všetky tieto ponuky, ktoré ich nabádajú, aby každé dva roky vymenili telefón, čo 
sa nepovažuje za veľmi udržateľné. Operátori sa snažia zvýšiť svoju environmentálnu uvedomelosť.“

Nižšie telefónne účty? Počkajte s touto myšlienkou

Zákazníci sa teda vďaka 5G dočkajú aj nižších telefónnych účtov? Pravdepodobne nie, predpokladá 
Bohlin. Zákazníci len získajú rýchlejšiu, lepšiu službu a budú môcť využívať viac dát.

Je tomu tak preto, lebo lepšia energetická efektívnosť nie je jedinou výhodou, ktorú prináša 5G v porov-
naní so 4G. Výkonnostné požiadavky Medzinárodnej telekomunikačnej únie pre komunikácie ďalšej gene-
rácie vykazujú 10 až 100-násobné zlepšenie oproti technológii 4G. Napríklad počet zariadení, ktoré sa 
môžu pripojiť k sieti na jednom kilometri štvorcovom, by sa mal zvýšiť zo 100 000 na jeden milión. To  
znamená jedno zariadenie na meter štvorcový. Dátová rýchlosť v špičke by sa mala zvýšiť na 20 gigabajtov 
za sekundu.

Piata generácia mobilnej technológie prinesie lepšiu energetickú efektívnosť, 
čo je dobrou správou pre prvé generácie ľudí, ktoré sa budú starať o zmenu 
klímy



23POLITICKÉ HLASY

Čo teda urobíme so všetkou touto vyššou rýchlosťou a efektívnosťou?

Manuel Tarazona Cano, senior inžinier na oddelení digitálnej infraštruktúry Európskej investičnej banky, 
hovorí, že hoci už existuje virtuálna realita, rozšírená realita, internet vecí a prepojené autá, väčší výkon 
5G by mohol konečne uvoľniť ich skutočný revolučný potenciál.

Dotykový internet

Jednou z najsľubnejších nových oblastí, ktoré sa skúmajú, je podľa Tarazonu dotykový internet. Doty-
kový internet je starostlivé monitorovanie malých pohybov vášho tela s cieľom umožniť vám ovládať 
fyzické predmety na diaľku pri súčasnom poskytovaní zmyslovej spätnej väzby v reálnom čase.

„Pomyslite si na telechirurgiu alebo robotov diaľkovo ovládaných joystickom, tlačidlami alebo dokonca 
vašimi vlastnými gestami,“ hovorí Tarazona. „Budeme môcť diaľkovo ovládať predmety prostredníctvom 
našich vlastných pohybov a dostávať dôveryhodnú spätnú väzbu napodobňujúc fyzický kontakt  
s predmetom – ale iba ak bude daný predmet v dosahu mobilného signálu a ak nám poskytne spätnú 
väzbu zhruba v reálnom čase.“

Čas, ktorý je potrebný na to, aby bezdrôtový signál prešiel sieťou, sa 
nazýva oneskorenie a ide o ďalší parameter 5G, ktorý sa zlepší desaťkrát 
– na jednu milisekundu.

Zabránenie interferencii z mačacích videí

Ďalšia funkcia technológie 5G, „rozdelenie siete“, umožní sieťam dať  
prioritu službám vyžadujúcim si reakciu v reálnom čase a zároveň pokra-
čovať v riadení služieb, ktoré si vyžadujú iba štandardný čas na odpo-
veď, ako napríklad pozeranie videí na YouTube. Táto funkcia by sieti 
umožnila identifikovať napríklad prevádzku telechirurgie a nasmerovať 
túto prevádzku na „úsek“ na „zrýchlenej“ ceste:

Tarazona hovorí, že telekomunikačný priemysel a verejné subjekty vyvíjajú veľké úsilie o stimulovanie 
inovatívnych služieb zavádzaním plnohodnotných skúšobných sietí 5G pre expertov v odvetví  
a vývojárov aplikácií, aby preskúmali svoje najbláznivejšie a najkreatívnejšie nápady bez toho, aby boli 
limitovaní súčasnými mobilnými technológiami. Vďaka tomu je pravdepodobné, že vznikne ešte  
viac inovácií.

Výška investícií

Čo je ďalší dôvod, prečo Európska investičná banka nadšene financuje prijímanie technológie 5G.

Banka v roku 2019 podpísala tranžu vo výške 300 miliónov EUR z pôžičky v objeme 450 miliónov EUR  
pre spoločnosť Telefonica a pôžičku vo výške 275 miliónov EUR pre spoločnosť Deutsche Telekom na 
zavedenie 5G v Nemecku. Podpísali sme aj pôžičku vo výške 300 miliónov EUR pre spoločnosť KPN na 
vyvinutie 5G v Holandsku a zmluvu na 90 miliónov EUR s operátorom DNA na 5G vo Fínsku.

V štúdii EIB uverejnenej minulý rok sa náklady na zavedenie 5G a optickej infraštruktúry na kontinente 
odhadujú približne na 350 miliárd EUR, pričom asi tretina z tejto sumy bude potenciálne pochádzať z už 
očakávaného súkromného financovania. Európa stále investuje do telekomunikácií a technológií menej 
ako ostatné regióny objemom ročných investícií do mobilných sietí, ktorý sa odhaduje približne na  
polovicu objemu USA na obyvateľa, takže EIB očakáva, že v blízkej budúcnosti zostane v tomto sektore 
aktívna.

“ Technológia 5G teda 
poskytuje operátorom 

ekonomický stimul, ako 
aj klimatický stimul. ”

Anders Bohlin, hlavný ekonóm pre 
digitálnu infraštruktúru, EIB

DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ
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PRETEKY V ELEKTRIFIKÁCII

S poločnosť QEV má v krvi dve veci: preteky a inovácie.

Jedným z jej zakladateľov bol bývalý jazdec Formuly 1 Adrián Campos a ešte stále pracuje na prete-
kárskej technológii pre súťaže ako Formula E, ktorá je elektrickou obdobou Formuly 1. Ale spoločnosť so 
sídlom v Barcelone nedávno presunula svoju pozornosť na menej atraktívne vozidlo: minibus. Konkrétne 
na dieselový druh, ktorý je možné nájsť v niektorých z najväčších miest rozvojového sveta.

Myšlienka je jednoduchá. Spoločnosť QEV vyvíja a poskytuje kompletné hnacie ústrojenstvo (motor  
a ďalšie komponenty, ktoré poháňajú a ovládajú vozidlo) a sadu batérií pre elektromobily. Miestni  
výrobcovia autobusov položia navrch svoju novú minibusovú karosériu.

„Ľudia, ktorí konštruujú autobusy, skutočne kladú karosérie na konštrukcie,“ hovorí Miguel Valldecabres, 
generálny riaditeľ spoločnosti QEV. „Poskytujeme im nízkonákladovú elektrickú platformu, ktorá im 
umožňuje pokračovať v tom, čo robia dnes: klásť karosériu na platformu.

Na Filipínach spoločnosť QEV spolupracuje s miestnym partnerom, spoločnosťou Global Electric Trans-
port, na elektromobile, ktorý má nahradiť kultový filipínsky jeepney, farebný minibus, ktorý tvorí základ 
verejnej dopravy. Vláda postupne vyraďuje z prevádzky približne 220 000 dieselových vozidiel jeepney, 
ktoré boli pôvodne prestavané z vojenských vozidiel USA, ktoré tam zostali z druhej svetovej vojny.

Manila, jedno z najviac znečistených mestských centier na svete, nie je jediným mestom v rozvojom 
svete, ktoré prechádza na elektromobily. Spoločnosť QEV má tiež objednávku na 150 autobusových  
platforiem od mesta Lima v Peru a jej pozornosť sa upriamuje na Malajziu a Indonéziu. Európska  
investičná banka podporí spoločnosť QEV investíciou v objeme 17 miliónov EUR.

Valldecabres tvrdí, že prechod na elektromobily sa deje rýchlejšie, než si ľudia myslia. „Nebude to 
10-ročná transformácia,“ tvrdí. „Bude to trojročná revolúcia.“

Elektrický rast

Revolúcie prídu a odídu a elektrická doprava nie je žiadnou výnimkou. Odvetvie čelí veľkým výzvam, 
najmä vysokým nákladom na elektromobily, nedostatku nabíjacej infraštruktúry a obmedzenej škále 
modelov, ktoré by lákali spotrebiteľov. Hoci predaj osobných elektromobilov v Európe rýchlo rastie –  
v roku 2019 predaj stúpol o 45 % – prenikanie na trh zostáva nízke.

„Začali sme z ničoho, ale dostali sme sa do bodu, kedy predaj každoročne rastie o takmer 50 %,“ hovorí 
Stéphane Petti, špecialista EIB pre inovatívnu dopravu. „Teraz zaznamenávame jasný nárast.“

Jedným zo spôsobov, ako orientovať trh na elektromobily, je podporovať v tomto prechode lízingové 
spoločnosti. Lízing predstavuje približne 15 % predaja nových áut v Európe. Z toho dôvodu Európska 
investičná banka podporí spoločnosť ALD Automotive, najväčšiu firmu v oblasti lízingu áut v Európe, 

Elektrická doprava sa vyvíja rýchlejšie, než by ste si mysleli

https://insideevs.com/news/394870/plugin-sales-europe-record-december-2019/
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investíciou 250 miliónov EUR, aby pomohla zaplatiť za 15 000 nových elektromobilov. Spoločnosť ALD 
plánuje zvýšiť počet zelených vozidiel vo svojom vozovom parku zo 118 000 v polovici roka 2019 na 
200 000 na konci roka 2020.

Pre spoločnosť ALD je prechod na zelené vozidlá riskantný. Obchodný model lízingových spoločností 
do veľkej miery závisí od ďalšieho predaja alebo zvyškovej hodnoty ich áut po skončení lízingu, ale trh 
ďalšieho predaja elektromobilov je mladý. „Ak kúpim auto za 40 000 EUR, za koľko ho predám?  
Za 25 000 EUR? Za 15 000 EUR?“, hovorí Petti. „Ak sa ukáže, že môj odhad nebol správny, môžem s pod-
nikaním dosť rýchlo skončiť.“

Vyriešenie elektrickej skladačky

Trh s elektromobilmi sa v Európe vyvíja pomaly v porovnaní s inými trhmi, ako je napríklad Čína. Nedo-
statočný vývoj (spolu s nedostatkom dostupnej infraštruktúry) obmedzil počet dostupných elektrických 
modelov. „Mnoho rokov každý výrobca automobilov pracoval na svojom vlastnom malom projekte, ale 
nič väčšie z toho nebolo,“ hovorí Aris Pofantis, hlavný inžinier na 
oddelení EIB pre inovácie a konkurencieschopnosť. Výrobcovia auto-
mobilov si teraz uvedomili, že na to, aby dodržali nariadenia o emisi-
ách oxidu uhličitého, musia podstatne zvýšiť elektrifikáciu. „Dokonca 
aj výrobcovia áut, ktorých elektromobily veľmi nezaujímali, začínajú 
do nich teraz investovať veľa peňazí,“ tvrdí Pofantis.

Petti očakáva, že o ďalšie dva až tri roky bude na trh uvedených 
200 nových modelov áut. „Tento sortiment ďalej urýchli zavádzanie,“ 
hovorí.

Posledná časť elektrickej skladačky, nabíjacia infraštruktúra, môže byť 
najtvrdší oriešok. Počet nabíjacích staníc v Európskej únii vzrástol, ale 
Európa bude aj tak musieť radikálne expandovať, ak sa elektromobily 
naozaj ujmú.

Európska investičná banka v posledných dvoch rokoch podpísala niekoľko projektov so spoločnosťami 
ako Allego, Greenway, BeCharge a Enel X na podporu budovania tejto infraštruktúry v celkovej sume 
200 miliónov EUR. Dosiahnutie ambiciózneho cieľa EÚ jeden milión nabíjacích staníc do roku 2025 by si 
vyžadovalo investície vo výške takmer 10 miliárd EUR, hovorí Petti. Hoci 10 miliárd EUR vyznieva ako 
obrovská suma, je „veľmi nízka“ v porovnaní s celkovými nákladmi na investície do dopravnej infraštruk-
túry v Európe, tvrdí.

Mobilita ako služba

Nové služby zdieľanej dopravy sa objavujú každý deň a väčšina z nich je elektrická. Dokonca aj elektrický 
bicykel je na vzostupe. Malá nemecká spoločnosť Fazua vyvinula elektrické pohonné ústrojenstvo pre 
bicykle obsiahnuté v jednej malej kompaktnej jednotke, ktorá váži len 3,3 kg. Umožňuje, aby pretekár-
ske bicykle zostali aerodynamické a zároveň sa zvýšila ich mobilita. Banka v roku 2019 podpísala pre 
firmu Fazua pôžičku vo výške 12 miliónov EUR.

Pri všetkých možnostiach, ktoré majú k dispozícii mladšie generácie, ako sú zdieľané bicykle, skútre, autá 
a dokonca nablýskané závodné bicykle, ktoré dopĺňajú verejnú dopravu, prejavujú menší záujem  
o kúpu auta než prejavovali ich rodičia. Auto je pre nich služba, za ktorú platia, nie vec, ktorú vlastnia. „Je 
výhodnejšie a praktickejšie uvažovať v zmysle: ako sa dostanem z bodu A do bodu B,“ hovorí Aleksandar 
Mihajlovic, úverový analytik EIB, ktorý má na starosti spoločnosť QEV. „Budúcnosť spočíva v mobilite ako 
službe.“

“ Dokonca aj výrobcovia 
áut, ktorých veľmi 

nezaujímali elektromo-
bily, začínajú teraz do 

nich investovať veľa 
peňazí ”

Aris Pofantis, hlavný inžinier pre 
inovácie a konkurencieschopnosť, EIB

BUDÚCA MOBILITA

https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
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Musíme prísť s hodnotnými návrhmi, ktoré pôjdu nad rámec priameho financovania.  
To znamená prijímanie rizík, zdieľanie rizík a kvalitné poradenstvo. Aby sme vytvorili 
nové, flexibilnejšie produkty, musíme počúvať našich klientov a vychádzať z ich návrhov. 
Úzka spolupráca s ďalšími finančníkmi, a v rámci skupiny EIB najmä s Európskym 
investičným fondom, bude kľúčom k dosiahnutiu našich ambicióznych cieľov.

Heinz Olbers, riaditeľ, Západná Európa, Operácie, EIB

Očakávame, že poradenské služby budú hrať 
čoraz väčšiu úlohu pri príprave a vývoji 
produktov na podporu ambícií skupiny EIB  
v oblasti klímy a udržateľnosti. Hoci budeme 
určite aj naďalej pomáhať pri príprave 
projektov týkajúcich sa energetickej 
transformácie, rovnako plánujeme poskytovať 
viac poradenstva týkajúceho sa inovácií  
v tejto oblasti, a to nielen preto, že  
z obehového hospodárstva sa stáva norma,  
ale aj preto, že nové technológie a digitálne 
obchodné modely prispievajú k riešeniu 
výziev spojených so zmenou klímy. Aby sme 
tento vývoj podporili, vnímame tiež potrebu 
podporovať vznik nových foriem partnerstva 
medzi súkromným a verejným sektorom, 
využívajúc vynaliezavosť podnikateľov pri 
súčasnom uznávaní verejnej úlohy pri pomoci 
kryť riziko spojené s ranou fázou.

Simon Barnes, riaditeľ, Poradenské služby, EIB

ZELENÁ NIŤ

Európska investičná banka pracuje na nových nápadoch týkajúcich sa financovania 
na zvládnutie výzvy v oblasti klímy

Budeme čeliť výzve ďalej zvyšovať naše 
financovanie v oblasti energetickej 
efektívnosti. Dúfame, že budeme svedkom 
vyššieho financovania pre inovatívne 
technológie a poskytovateľov služieb pri 
podpore opatrení v oblasti klímy, napríklad  
v oblasti správy budov, riešení týkajúcich sa 
reakcie na strane spotreby a nízkouhlíkových 
plynov. V oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov budeme naďalej poskytovať veľkú 
podporu tomuto sektoru, podľa možnosti 
tým, že budeme viac spolupracovať  
s developermi a verejnoprospešnými 
službami a budeme sa viac angažovať  
v krajinách, ktoré zaostávajú, hľadaním 
spôsobov, ako zvládať zvyšujúce sa trhové 
riziko v štruktúrovaní projektov.

Dirk Roos, vedúci oddelenia, Programy pre 
energetickú transformáciu, Projekty, EIB

FINANČNÉ HLASY
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Na efektívne pôsobenie v oblasti zmeny 
klímy je potrebná hlboká transformácia 
spôsobov výroby a spotreby. 
Transformáciu, ktorú je možné uskutočniť 
len vývojom, rozširovaním a prenikaním 
nízkouhlíkových technológií a digitálnych 
technológií. V tomto môže Európska 
investičná banka zohrať kľúčovú úlohu: 
vynaložením nášho úsilia o odstránenie 
rizík v projektoch s cieľom urýchliť 
prelomové (t. j. vysokorizikové) inovácie.

Laura Piovesan, riaditeľka, Inovácie a konku-
rencieschopnosť, Projekty, EIB

Európska investičná banka v roku 2019 
značne zintenzívnila svoju úverovú činnosť 
v Latinskej Amerike s cieľom rozšíriť svoju 
podporu pre politiky Európskej únie  
v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce – 
so zvýšeným dôrazom na opatrenia  
v oblasti klímy. Podpísané transakcie 
zahŕňali rámcový úver na opatrenia  
v oblasti klímy pre rozvojovú banku,  
úver pre regionálnu vodárenskú spoločnosť 
a rámcový úver pre európsku spoločnosť , 
ktorá buduje veterné parky. Naše operácie  
v Latinskej Amerike sú v súlade s prioritami 
EÚ, ktorými sú opatrenia v oblasti klímy  
a životné prostredie, udržateľné investície  
a najnovšie aj podpora úsilia krajín, ktoré 
prijímajú vysťahovaných ľudí z Venezuely.

Kristin Lang, vedúca oddelenia, Verejný sektor – 
Latinská Amerika a Karibik, Operácie, EIB

Poradenská a technická pomoc bude kľúčovým faktorom úspechu ambícií skupiny 
EIB v oblasti klímy, pričom pomôže identifikovať trhové príležitosti buď inovovať, 
alebo rozšíriť našu intervenciu. Bude tiež o pomoci našim partnerom – bankám  
a ďalším subjektom – lepšie porozumieť príležitostiam na zelené investície a využiť 
ich, čo zasa pomôže ich klientom na mieste. Napríklad v oblasti energetickej 
efektívnosti všetci vieme, že nefinančné prekážky sú dôležitejšie než tie finančné – 
preto je potrebná cielenejšia technická pomoc spojená s identifikáciou, prípravou  
a agregáciou projektov na investovanie. Vidím to ako našu veľkú príležitosť do 
budúcnosti v rámci európskej zelenej dohody.

Frank Lee, vedúci oddelenia, Európske centrum investičného poradenstva, EIB
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ZVYKNÚŤ SI NA ŇU

V eľká časť opatrení v oblasti klímy je zameraná na znižovanie uhlíkových emisií. Niektoré účinky 
zmeny klímy sa už ale dejú a často majú katastrofálne následky. Projekty zamerané na adaptáciu 

ľudí a miest na tieto klimatické vplyvy sú životne dôležité na boj proti globálnemu otepľovaniu. Táto 
adaptácia na zmenu klímy nepriťahuje pozornosť médií v takom rozsahu ako elektromobily, solárna 
energia alebo veterné farmy, ale je rovnako dôležitá.

Adaptácia sa týka infraštruktúry, napríklad pevnejších mostov, ktoré odolajú záplavám, nových kance-
lárií, ktoré spotrebúvajú menej energie, alebo lepších ciest, ktoré sa počas búrok nepodmývajú. Môže to 
byť jednoduché, ako je napríklad pridanie klimatizácie do škôl v Ázii, alebo komplikované, ako je nain-
štalovanie búrkových odvodňovacích systémov po celom africkom meste. Adaptácia sa tiahne od  
poľnohospodárstva a vzdelávanie, cez zdravotnú starostlivosť a zásobovanie vodou, až po boj proti 
dezertifikácii a pobrežnej erózii.

Ostrovné štáty alebo zraniteľné regióny v Ázii a Afrike potrebujú pri adaptácii osobitnú pomoc, pretože 
ich zmena klímy zasiahne najviac. Už teraz trpia v dôsledku stúpajúcej hladiny morí, prírodných požiarov 
a čoraz ničivejších búrok.

„Adaptácia pomáha ľuďom vyhnúť sa najhorším vplyvom zmeny klímy,“ hovorí Nancy Saichová, hlavná 
expertka Európskej investičnej banky v oblasti zmeny klímy. „Táto práca však nie je ľahká, takže viac  
spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme porozumeli ich zraniteľnosti voči zmene klímy a spôsobu, 
ako im môžeme pomôcť prijať opatrenia na vybudovanie ich odolnosti proti zmene klímy.“

Viac technickej pomoci a viac peňazí

Krajiny a mestá na celej planéte spúšťajú projekty, aby sa pripravili na účinky zmeny klímy. Mnohé  
z týchto projektov potrebujú technickú pomoc a oveľa viac financií na to, aby boli úspešné.

V Laose spôsobujú zaplavené cesty každý rok obrovské problémy. Zosuvy pôdy a záplavy v krajine  
spôsobujú časté uzávierky ciest, ktoré môžu trvať až niekoľko týždňov a ktoré bránia ľuďom nakúpiť si 
potraviny na trhu alebo navštíviť lekára, pričom deti často nemôžu chodiť do školy. Vláda vylepšuje 
1 400 kilometrov ciest vo vidieckych oblastiach na boj proti záplavám a na nápravu škôd z predchádza-
júcich dažďov. Nové cesty budú silnejšie, budú vybudované z lepších materiálov a budú mať lepší  
systém odvodňovania, aby sa znížil počet uzávierok ciest počas ničivých búrok.

„Rozvojové krajiny sú zraniteľné, pretože opravy a návrhy nie sú vždy založené na predpovediach 
extrémneho počasia a stavebné normy môžu byť z dôvodu rozpočtových obmedzení nižšie,“ hovorí 
Meryn Martensová, senior špecialistka Európskej investičnej banky v oblasti dopravy.

Aj keď investujeme do inovatívnych opatrení v oblasti klímy, dôsledky globálneho 
otepľovania budú napriek tomu vážne. Projekty zamerané na pomoc ľuďom  
a miestam v rozvojových krajinách prispôsobiť sa týmto dramatickým účinkom sú 
čoraz dôležitejšie.
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“ Rozvojové krajiny sú zraniteľné, pretože opravy a návrhy nie sú 
vždy založené na predpovediach extrémneho počasia a stavebné 

normy môžu byť z dôvodu rozpočtových obmedzení nižšie. ”
Meryn Martensová, senior špecialistka na dopravu, EIB

Európska investičná banka podpísala v roku 2018 pôžičku na 20 miliónov EUR a v roku 2019 na  
100 miliónov EUR s cieľom pomôcť Laosu vybudovať tieto nové cesty, lepšie dopravné značenia, chod-
níky, prechody pre chodcov a osvetlenie. Z investície bude mať úžitok 1,6 milióna ľudí. „Z tohto projektu 
budú mať prospech komunity v celom Laose,“ hovorí Kikeo Chanthaboury, zástupca ministra pre  
plánovanie a investície pre krajinu.

Adaptácia na hurikány

V rámci podobného projektu adaptácie v Dominikánskej republike sa rekonštruujú cesty a ďalšia 
infraštruktúra, ktoré poškodil hurikán v roku 2016 a nárazové záplavy v roku 2017. Cieľom tohto projektu 
je vybudovať 1 100 cenovo dostupných domov, 55 kilometrov ciest a štyri kilometre protipovodňovej 
infraštruktúry. Projekt tiež pomôže komunitám začleniť adaptáciu na zmenu klímy do mestského pláno-
vania. Európska investičná banka podpísala v roku 2019 pôžičku vo výške 50 miliónov USD pre tento 
projekt a Európska únia poskytla grant vo výške 20 miliónov EUR. Na ostrove Haiti Európska investičná 
banka schválila pôžičku vo výške 25 miliónov EUR na opätovnú výstavbu ciest a mostov, ktoré zničil  
hurikán Matthew. Tento projekt dostane aj grant EÚ.

Častejšie výpadky vody

Voda je ďalšou dôležitou problematikou spojenou s adaptáciou. Napríklad Lesotho zažíva v dôsledku 
zmeny klímy dlhšie suchá a častejšie výpadky vody. Veľa ľudí v tejto africkej krajine nemá prístup  
k bezpečnej vode a často musí ísť hodiny pešo, aby sa dostalo k pitnej vode. Jeden projekt v nížine  
krajiny, kde žijú zhruba dve tretiny obyvateľstva, zlepšuje prístup k pitnej vode a hygiene. Projekt zlepší 
riečne nasávacie systémy, čističky vody, dopravné potrubia a čerpacie stanice. Európska investičná 
banka schválila v roku 2019 pre tento projekt pôžičku vo výške 82 miliónov EUR.

EIB takisto podporuje inovatívne investičné fondy, ktoré riešia problémy spojené s adaptáciou. Nový 
fond s názvom CRAFT, Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer Facility (nástroj 
na financovanie a prenos technológií v oblasti odolnosti proti zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy) 
vyvíja nové technológie a špecializované služby na pomoc rozvojovým krajinám riešiť suchá, nepriaz-
nivé počasie, choroby a veternú a solárnu energiu. Európska investičná banka investovala do fondu 
CRAFT 30 miliónov USD a takisto poskytla 5 miliónov EUR prostredníctvom platformy Luxembursko-EIB 
na financovanie v oblasti klímy ako rizikový kapitál, ktorý zmobilizuje viac peňazí prilákaním súkrom-
ných investorov.

Adaptácia je naozaj dobrým príkladom toho, ako rozvojová práca Európskej investičnej banky umožňuje 
banke zdieľať európske znalosti a inovácie a zároveň poskytovať poradenstvo k projektom, ktoré je  
prispôsobené rozvojovým krajinám.

ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY
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ZMENA KLÍMY V MESTE

R iziko záplav a iných, čoraz extrémnejších prejavov počasia je hlavným problémom pre plánovačov 
v historických mestách, ktorí môžu urobiť len málo, aby zmenili husté, úzke ulice historických  

centier. Preto Florencia so svojím svetoznámym historickým centrom realizuje plán na vytvorenie oblastí 
okolo rieky Ema, prítoku najväčšej rieky v meste Arno, ktorá bude absorbovať budúce povodne ako 
špongia. Keď rieka nebude v povodňovom stave, tieto oblasti budú parkmi, ktoré budú môcť využívať 
občania.

Je to múdry plán a je to niečo, čo bude robiť čoraz viac miest na celom svete. Mestá sa prispôsobujú 
dôsledkom zmeny klímy riešeniami blízkymi prírode, ktoré zároveň robia mesto atraktívnejším 
a príjemnejším pre obyvateľov. Európska investičná banka má dlhodobý vzťah s Florenciou vďaka 
mnohým pôžičkám, ktoré tomuto toskánskemu mestu po desaťročia poskytovala. Banka nedávno  
reagovala na zmenu klímy tým, že podnietila všetky kategórie dlžníkov, aby premýšľali o tom, čo pre 
nich znamená klimatická kríza.

Florencia a mestská adaptácia na zmenu klímy

Mestá musia čeliť častému katastrofálnemu vplyvu zmeny klímy, keďže na nich už má vplyv – a keďže 
tak budú pravdepodobne robiť aj v nadchádzajúcich desaťročiach, a to aj pri najpriaznivejších scená-
roch. Táto adaptácia na zmenu klímy je v mestách dôležitá kvôli hospodárskym a sociálnym 
dôsledkom záplav alebo vĺn extrémnych horúčav pre nepripravené obyvateľstvo.

Tu opisujeme, ako Európska investičná banka spolupracovala s Florenciou pri poradenskom projekte 
dokončenom v roku 2019, ktorý sa týkal definície jej stratégie v oblasti klímy a projektov odolných proti 
zmene klímy, ktoré by mohla banka financovať.

Prostredníctvom Európskeho centra investičného poradenstva, partnerstva medzi bankou a Európ-
skou komisiou, sme najali konzultanta na spoluprácu s mestom Florencia s cieľom vylepšiť plánovaný 
protipovodňový systém tak, aby riešil aj ďalšie riziká vyplývajúce zo zmeny klímy. Štúdia bola zameraná 
na vytvorenie novej zeleno-modrej infraštruktúry na rieke Ema pre celé spektrum opatrení, od zníže-
nia efektov teplotného ostrova po lepšiu kvalitu vody a vyššiu biodiverzitu. Stručne povedané, v rámci  
štúdie sa vypracoval plán na zlepšenie kapacity oblasti okolo rieky Ema mimo centra mesta na pohlco-
vanie zvyšujúcich sa vodných hladín. To by viedlo k menej škodlivým záplavám v centre mesta.

Mestská adaptácia na zmenu klímy je ďalší krok pre európske mestá, ktoré 
potrebujú chrániť seba a svojich občanov pred neodvratnými účinkami zmeny 
klímy. Tu je pár nápadov, ako to urobiť.
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Za pomoci štúdie Florencia spolupracovala s dvoma menšími mestami na jej hraniciach a vytvorila  
projekt, ktorý využíva park okolo brehov rieky Ema na riešenie problému, ktoré je blízke prírode. 
Namiesto vybudovania betónových nádrží na zbieranie vody zo záplav vybudovali v parku 
kopce a údolia, ktoré dokážu pohlcovať záplavy, a keď záplavy nie sú, zdvojnásobiť plochu ako 
priestor na rekreáciu vrátane cyklotrás.

Adaptácia v Aténach

Atény sú dobrým príkladom mesta, ktoré si vytýčilo adaptáciu ako prioritu svojej stratégie odolnosti.

Mestskú štruktúru Atén tvoria husté zástavby, ktoré pokrývajú 80 % plochy mesta. Toľko asfaltu  
a betónu zadržiava teplo počas dlhších vĺn horúčav, ktorým je mesto čoraz viac vystavené. Tieto  
mestské teplotné ostrovy v centre mesta môžu byť až o 10 °C teplejšie ako predmestia. Asfalt a betón 
nie sú problémom iba za horúceho počasia. Takisto bránia presakovaniu vody do pôdy počas búrok.  
Výsledkom sú časté miestne nárazové záplavy.

Mesto si predsavzalo vyriešiť tieto problémy, ktoré sú výsledkom zmeny klímy. Atény vstupujú do 
súboru inovatívnych projektov v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktoré sú financované z nástroja na 
financovanie prírodného kapitálu, programu realizovaného Európskou investičnou bankou  
v spolupráci s Európskou komisiou, ktorý sa zameriava na ochranu prírody, biodiverzitu a adaptáciu na 
zmenu klímy prostredníctvom riešení blízkych prírode. Projekt zahŕňa aj poradenskú prácu zo strany 
Európskeho centra investičného poradenstva, ktorá bola dokončená v roku 2019.

Očakáva sa, že v rámci projektu Atén financovaného z nástroja na financovanie prírodného kapitálu sa 
vytvorí minimálne o 25 % viac zelených oblastí a zavedie sa niekoľko opatrení v oblasti adaptácie na 
zmenu klímy, ktoré zahŕňajú vtáčie búdky a stromy. Zelené koridory sú pre biodiverzitu veľmi dôležité, 
pretože umožňujú pohyb živočíšnych druhov a vzduchu.

Sú takisto veľmi príjemné pre obyvateľov mesta.

“ Florencia vytvorila projekt, ktorý využíva park okolo brehov rieky 
Ema na riešenie problému, ktoré je blízke prírode. ”

MESTSKÁ ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY
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Sektor dopravy prechádza obdobím hlbokej zmeny, keďže čelí dvojitej výzve dekarbonizácie  
a digitalizácie. Zároveň riešime desaťročie nedostatočných investícií do základnej infraštruktúry. 
Úloha Európskej investičnej banky a príležitosti v sektore budú preto najbližších niekoľko rokov 
ešte dôležitejšie a banka má dobré postavenie na to, aby hrala rozhodujúcu úlohu pri 
transformácii dopravy. Naša podpora sa zintenzívni v záujme čistejšej a bezpečnejšej dopravy  
a bude zahŕňať nové produkty a klientov. Podpora základnej dopravnej infraštruktúry potrebnej 
na fungovanie nového zeleného hospodárstva zostane zároveň prioritou. Najbližších pár rokov 
bude rozhodujúcich a náročných a môžeme sa tešiť na to, že EIB v tom bude hrať hlavnú úlohu.

Gavin Dunnett, riaditeľ, Mobilita, Projekty, EIB

Očakávame, že budeme financovať viac projektov 
súvisiacich s adaptáciou na zmenu klímy, ktoré 
doplnia veľmi dobré výsledky Európskej 
investičnej banky pri projektoch  
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v Afrike, 
Karibiku a Tichomorí, Ázii a Latinskej Amerike. 
Rozvojové krajiny si čoraz viac uvedomujú 
katastrofálne dôsledky zmeny klímy pre svojich 
obyvateľov a hospodárstvo a pozorujeme väčší 
dopyt po projektoch, ktoré budujú odolnosť – 
lepšie využívanie vody, infraštruktúra odolná 
proti extrémnym poveternostným podmienkam, 
adaptácia plodín, obnova lesa, ekonomická 
diverzifikácia atď. Ďalšou výzvou pre tieto 
regióny je začleniť úvahy o energetickej 
efektívnosti a riešenia týkajúce sa obehového 
hospodárstva do svojich plánov mestského 
rozvoja a industrializácie.

Maria Shawová-Barraganová, riaditeľka, Globálni 
partneri, Operácie, EIB

ZELENÁ NIŤ

Európska investičná banka realizuje veci. Na akých klimatických a environmentálnych 
projektoch plánujú pracovať naši experti v blízkej budúcnosti?

Kladiem veľký dôraz na dôležitosť adaptácie na zmenu 
klímy. Dobrým príkladom je ochrana pred povodňami. 
Mnohí z príjemcov banky žijú v pobrežných oblastiach  
a sú mimoriadne citliví na účinky zmeny klímy. Adaptácia 
znamená všímať si aj zásobovanie vodou. Do roku 2025 
bude musieť 800 miliónov ľudí čeliť nedostatku vody.  
Vždy uvažujeme nad tým, ako sa časom vyvinie 
dostupnosť vodných zdrojov, a prispôsobujeme sa 
diverzifikáciou zdrojov. Voda je nevyhnutná na udržanie 
života a hospodárskeho rozvoja. Pokles zdrojov vody má 
vplyv na všetko, nielen na vodu z vodovodného kohútika. 
Bez vody sa priemyselná a poľnohospodárska výroba, ako 
aj podnikateľský rast spomalia a zvýši sa sociálne napätie. 
Spoločnosť ako celok – nielen tí, ktorí pracujú v sektore 
vodohospodárstva – musí myslieť na vodu a zásobovanie 
ňou v budúcnosti.

Karine Meassonová, vedúca oddelenia, Vodohospodárstvo, 
Projekty, EIB

PROJEKTOVÉ HLASY 



33PROJEKTOVÉ HLASY

V Egypte má banka široké portfólio projektov  
v sektoroch súvisiacich so zmierňovaním zmeny 
klímy (úprava vody, znižovanie vplyvov na 
životné prostredie a doprava). V nadchádzajúcich 
rokoch banka zvýši a rozšíri svoju prítomnosť  
v týchto sektoroch, najmä v doprave. Krajina 
vykazuje vysokú úroveň znečistenia a zažíva 
rýchlo rastúci demografický tlak – egyptská 
populácia v roku 2020 dosiahne 100 miliónov  
a predpokladá sa, že do konca storočia presiahne 
200 miliónov. Verejné orgány zvyšujú opatrenia 
na poskytovanie spoľahlivých a udržateľných 
služieb, ktoré sú efektívne a bez obsahu uhlíka. 
Technická a finančná podpora banky v týchto 
oblastiach je naozaj ocenená.

Alfredo Abad, vedúci zastúpenia v Káhire, EIB

Mestá čoraz viac zavádzajú svoje stratégie v oblasti klímy, pričom chápu, kde sú ich slabé miesta v súvislosti 
s klímou, a o to viac sú schopné navrhovať na financovanie projekty orientované na klímu. Zároveň 
pozorujeme inovácie prostredníctvom nových druhov projektov (napríklad začlenenie riešení blízkych 
prírode do mestských investícií), nových obchodných modelov (napríklad spoločnosti poskytujúce služby 
obehového hospodárstva) a sprostredkovateľov, ktorí sa viac zaujímajú o štruktúrovanie nástrojov 
zameraných na opatrenia v oblasti klímy. Zelená dohoda kladie veľký dôraz na obnovu – v mestskom 
kontexte môžeme očakávať, že budeme svedkami väčšieho dôrazu na obnovu budov, napríklad v oblasti 
sociálneho a cenovo dostupného bývania. Zvyšujú sa aj iniciatívy v oblasti obehového hospodárstva  
a obehových miest a myslíme si, že to by mohlo zvýšiť recykláciu, oživenie opustených priemyselných 
pozemkov a počet zelených budov, čo môže prispieť k opatreniam v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti. Aj mimo EÚ sme svedkami úsilia miest a sietí miest zamerať sa na plánovanie opatrení  
v oblasti klímy a očakávame, že budeme svedkami rastu investícií prispievajúcich k mestským opatreniam  
v oblasti klímy prostredníctvom udržateľnej mobility, opatrení v oblasti mestskej odolnosti, ako sú 
protipovodňové opatrenia alebo odolnosť proti suchu, alebo energeticky efektívnych budov.

Gerry Muscat, vedúci oddelenia, Mestský rozvoj, Projekty, EIB

Zmena klímy sa prejavuje prevažne  
nižšími alebo vyššími zrážkami, ktoré sú 
nad hodnotou normálnych sezónnych 
odchýlok, takže vodohospodárstvo je 
jedným z najviac postihnutých sektorov. 
Sektor bral vždy do úvahy klimatické 
odchýlky, ale hydrologický súbor údajov  
sa teraz v dôsledku dlhších období sucha  
a väčších záplav mení. Už existujú 
inteligentnejšie riešenia, napríklad 
obetovanie pôdy na vytvorenie priestoru 
pre rieku v čase vrcholiacich záplav alebo 
úprava odpadových vôd na ich ďalšie 
použitie na zavlažovanie. S pokračujúcou 
urbanizáciou a tlakom na naše 
environmentálne systémy sa dá vodná 
bezpečnosť zaručiť iba predvídaním zmien 
v tom, čo už je hlavným parametrom 
návrhov v sektore, a tým je klíma.

Thomas van Gilst, vedúci oddelenia, Bezpečnosť 
a odolnosť vody, Projekty, EIB

V prípade podnikov v Španielsku stále vidíme určitý potenciál 
pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie a pre 
investície do obnovy súvisiacej s energetickou efektívnosťou 
prostredníctvom realitných investičných trustov. Vidíme 
takisto určitý potenciál vo financovaní fotovoltických 
zariadení spoločnosťami pre ich vlastnú spotrebu elektriny 
(čo bolo podporené nedávnou zmenou v španielskom práve). 
Mohli by sme vidieť viac investícií do čistejšieho vozového 
parku zo strany autobusových dopravcov alebo iných 
spoločností prevádzkujúcich vozidlá. Nástroj financovania 
pre tieto korporácie (najmä so strednou kapitalizáciou) bude 
primárne pozostávať z prednostných úverov.

Martin Arnold, vedúci oddelenia, Pyrenejské podniky, Operácie, EIB
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LEKÁRSKY PREDPIS NA 
OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY

Dobré nápady v oblasti zdravotnej starostlivosti majú ťažkosti so získavaním 
peňazí na fázy po prvotnom výskume. Investície EIB tento problém riešia

Zmena klímy môže zhoršiť problémy, ktorým mimovládne organizácie a vedci čelia v snahe bojovať 
proti závažným ochoreniam. Zoberte si maláriu. Vyššie teploty zvyšujú populácie komárov, takže 

biotechnologické spoločnosti investujú do nových nástrojov na prevenciu a liečbu malárie v Afrike.

Každý deň zomrie v Afrike na maláriu, ktorá je jedným z najsmrteľnejších infekčných ochorení na konti-
nente, približne 700 detí. Výskum a vývoj týkajúci sa malárie brzdí deficit vo financovaní vo výške 
1,8 miliardy EUR až 2,7 miliardy EUR, najmä pre rozširovanie produktov. Tento nedostatok zhoršuje  
zvýšená rezistencia na insekticídy používané na posteľné siete a na niektoré z najúčinnejších liekov.

„Extrémne sucho je priamo spojené s niektorými chorobami vrátane kardiovaskulárnych  
a respiračných chorôb a astmy,“ hovorí Felicitas Riedlová, vedúca oddelenia EIB pre biologické 
vedy. „Nárast teploty je dôsledkom zmeny klímy a vplyv na zdravie spoločnosti bude čoraz väčší. 
Konkrétne má zmena klímy vplyv na sociálne a environmentálne determinanty zdravia – čistý 
vzduch, bezpečnú pitnú vodu, dostatočnú výživu a bezpečné prístrešie. Naše projekty sa snažia 
riešiť dôsledky zmeny klímy.“

Existuje veľa sľubných projektov biotechnologických a farmaceutických spoločností, ktoré sa venujú 
výskumu vakcín a ďalších biologických prístupov k prevencii malárie. Tieto projekty v ranej fáze majú 
problém nájsť financie. Dostali však podporu z fondu EÚ na boj proti malárii, investičného nástroja  
v hodnote 240 miliónov EUR zahŕňajúceho Európsku komisiu, medzinárodné organizácie, korporácie  
a občiansku spoločnosť. Fond bol vytvorený v roku 2014 nadáciou KENUP, svetovou organizáciou  
podporujúcou inovácie v Európe.

Európska investičná banka podpísala v roku 2019 investíciu do fondu EÚ na boj proti malárii vo 
výške 111 miliónov EUR. „Chceme vyplniť medzeru na trhu a urýchliť nové riešenia, ktoré sú životne 
dôležité na boj proti malárii a na ochranu globálneho verejného zdravia,“ hovorí Anna Lynchová, 
expertka EIB v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Banka takisto podporuje vakcínovú alianciu Gavi, ktorá pracuje na zvyšovaní imunizácie voči 17 infekčným 
chorobám v chudobných krajinách. Každý rok milióny detí nedostávajú rutinné vakcíny, v dôsledku čoho 
sú náchylné na choroby. Aliancia Gavi od svojho vzniku pred 20 rokmi zaočkovala viac ako 760 miliónov 
detí. Jej cieľom je znížiť vplyv zmeny klímy na zdravie zvýšením odolnosti komunít, ktoré sú vystavené  
najväčším rizikám. V období rokov 2021 až 2025 chce imunizovať o 300 miliónov viac detí v najchudobnej-
ších krajinách sveta a zachrániť tak viac ako sedem miliónov životov.
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Vakcinačné programy v chudobných krajinách čelia mnohým výzvam, medzi ktoré patrí identifikovanie 
osôb, ktoré neboli imunizované, skladovanie vakcín počas prepravy pri správnej teplote a zabezpečenie 
správneho zaškolenia zdravotníckych pracovníkov podávajúcich vakcíny. Všetky krajiny podporované 
alianciou Gavi platia za časť vakcín na základe ich príjmu na obyvateľa. Európska investičná banka podpo-
ruje vakcinačný program aliancie Gavi prostredníctvom záručného nástroja 
v hodnote 200 miliónov USD.

Modernizácia nemocníc

Čo má zmena klímy spoločné s nemocnicami? Viac ako si myslíte. Na jed-
nej strane nemocnice liečia pacientov s chorobami spôsobenými zmenou 
klímy. Na druhej strane k zmene klímy prispievajú.

Klimatická kríza má vplyv na verejné zdravie, ako aj na spôsob poskytova-
nia starostlivosti. Nemocnice potrebujú ustáť výpadky služieb a dočasné 
evakuácie spôsobené vlnami horúčav, prírodnými požiarmi, suchom  
a povodňami. Lekári a zdravotné sestry na celom svete musia predvídať  
a liečiť nové choroby.

Väčšina zdravotníckych zariadení nie je šetrná voči klíme. Produkuje veľké 
množstvo zdravotníckeho odpadu a spotrebúva veľa energie na vetranie, vykurovanie, ochladzovanie, 
osvetlenie a prístroje. Niektoré nemocnice prijímajú kroky na znižovanie ich klimatickej stopy.

Klinické centrum v meste Rijeka, ktoré je hlavnou nemocnicou v Chorvátsku, je roztrúsené medzi 60 sta-
rých budov na troch miestach po celom meste, čo spôsobuje zbytočné výjazdy sanitiek v dopravných 
zápchach. Nemocnica slúži 600 000 rezidentom Rijeky a státisícom dovolenkárov.

Nemocnica v roku 2019 položila základy novej, modernej budovy, kde bude vykonávať všetky svoje  
aktivity na jednom mieste. V rámci projektu sa zmodernizujú a vybudujú moderné zariadenia na posky-
tovanie služieb vrátane tepelnej elektrárne, kuchyne a parkovacích miest. Očakáva sa, že nová budova 
zníži spotrebu elektrickej energie o 40 %, plynu o 50 % a vody o 30 %. Novorodenci sa už nebudú pre-
súvať medzi útvarmi nemocnice, ktoré sú od seba vzdialené deväť kilometrov. Namiesto toho sa budú 
pohodlne prenášať z jednej miestnosti do druhej. Nemocnica dostala v roku 2019 od EIB pôžičku vo 
výške 50 miliónov EUR a poradenstvo od Európskeho centra investičného poradenstva.

Celostný investičný prístup

Pri úvahách o tom, ako zlepšiť zdravie, nás zvyčajne napadne vyvážená strava a nové lieky. Nemusí nám 
hneď prísť na myseľ kvalita sveta okolo nás. Eiffel Essentiel, investičný fond vo Francúzsku, pomáha pod-
nikom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľného poľnohospodárstva – a zdravotnej 
starostlivosti.

Počas svojho až 15-ročného životného cyklu bude poskytovať dlhodobý rastový kapitál inovatívnym 
firmám. Fabrice Dumonteil, generálny riaditeľ skupiny Eiffel Investment Group, hovorí, že inovatívne 
spoločnosti realizujúce ambiciózne priemyselné investičné projekty potrebujú čas na rast a rozvoj. Fond 
plánuje podporiť 20 firiem. Medzi prvé potenciálne investície patrí agropotravinárska spoločnosť, 
ktorá sa špecializuje na liečbu konkrétnych ochorení.

Fond Eiffel Essentiel v počiatočnom investičnom kole získa 200 miliónov EUR až 250 miliónov EUR, ale 
cieľová suma je 400 miliónov EUR. Európska investičná banka prispeje sumou 80 miliónov EUR v rámci 
Európskeho fondu pre strategické investície.

“ Každé dve minúty 
zomrie jedno dieťa na 

maláriu. Je našou 
povinnosťou, aby sme 
zmenili status quo. ”

Anna Lynchová, expertka na 
zdravotnú starostlivosť, EIB

ZDRAVIE A KLÍMA
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CHUŤ NA OPATRENIA V OBLASTI 
KLÍMY

E xistuje veľa spôsobov, ako môžeme zmeniť spôsob pestovania alebo prípravy potravín s cieľom 
pomôcť klíme. Niekedy si tieto zmeny vyžadujú moderné technológie umelej inteligencie v ele-

gantných kuchyniach reštaurácií. Inokedy len jednoducho zahŕňajú nový spôsob organizácie malých 
kávových fariem v Amazonskom pralese.

Výborným príkladom technologického spôsobu boja proti zmene klímy je zariadenie s názvom Winnow 
Vision, ktoré využíva strojový zrak a umelú inteligenciu na identifikáciu jedla, ktoré sa vyhadzuje,  
a potom vygeneruje správu, ktorú môžu reštaurácie použiť na zníženie odpadu.

Systém Winnow fotografuje jedlá, keď ich reštaurácie vyhadzujú. Za použitia týchto obrázkov sa stroj 
trénuje v rozpoznávaní toho, čo sa vyhadzuje, a to presnejšie ako ľudia.

„Komerčné kuchyne vyhadzujú 20 % až 25 % svojho obsahu,“ hovorí Kevin Duffy, spoluzakladateľ 
firmy Winnow. „Umelá inteligencia spoločnosti Winnow sleduje potravinový odpad tak ľahko a presne, 
že by sa to mohlo stať normou v každej komerčnej kuchyni.“

Kuchyne nie sú jediným miestom, kde jedlo putuje do odpadu. Odhaduje sa, že až jedna tretina potra-
vín na svete končí v odpadkovom koši. Podľa Organizácie Spojených národov zdroje použité na 
výrobu týchto vyhodených potravín predstavujú 3,3 miliardy ton emisií oxidu uhličitého.

Prvý produkt spoločnosti Winnow zameraný na potravinový odpad bol manuálny nástroj s názvom 
Waste Monitor. Denné správy tohto nástroja môžu pomôcť kuchyniam prijímať inteligentnejšie rozhod-
nutia, čím ušetria až polovicu potravín, ktoré by sa inak vyhodili. Spoločnosť, ktorého výskumné kance-
lárie sa nachádzajú v meste Cluj v Rumunsku, hovorí, že jej produkt druhej generácie Winnow Vision má 
v sebe zabudovaný strojový zrak a umelú inteligenciu, aby sa ešte menej plytvalo potravinami. Časom 
sa Winnow Vision stane inteligentnejším a nakoniec bude plne automatizovaný, pričom kuchyniam 
poskytne bezchybnú presnosť bez akéhokoľvek vstupu zo strany kuchynského personálu.

„Ide o technológiu strojového učenia,“ hovorí Maria Lundqvistová, ekonómka Európskej investičnej 
banky. „Čím viac ju používate, tým je efektívnejšia.“

Na zvýšenie počtu svojich zamestnancov a na ďalší vývoj svojej technológie podpísala spoločnosť  
Winnow minulý rok pôžičku od Európskej investičnej banky vo výške 7,5 milióna EUR.

Reštaurácie a farmy zisťujú, že umelá inteligencia a investičné fondy im môžu 
pomôcť pri vytváraní udržateľnejšieho sveta
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Investovanie do ochrany pôdy

Potraviny môžu mať na klímu veľký vplyv. Takisto na ňu môže mať vplyv aj spôsob, akým zaobchádzame 
s pôdou, na ktorej produkujeme potraviny.

Veľké časti Amazonského pralesa boli zničené a vyklčované na poľnohospodárske využitie. Peru sa snaží 
zvrátiť tento trend prostredníctvom vzdelávania a investícií. Cieľom je obnoviť 3,2 milióna hektárov  
znehodnotenej pôdy v krajine.

Podľa Organizácie Spojených národov je znehodnotených približne 30 % svetovej pôdy a každoročne 
sa znehodnotí približne 12 miliónov hektárov produktívnej pôdy – oblasti veľkej približne ako Grécko. 
Deje sa to preto, lebo ľudia využívajú pôdu a neinvestujú dosť do jej ochrany.

Jedným príkladom pozitívnych zmien v Peru je severná provincia Uctubamba, kde sa stovky pestovate-
ľov kávy spojili, aby získali pôžičky a špecializované poradenstvo, ktoré im pomôžu obnoviť znehodno-
tenú pôdu a urobiť ju produktívnejšou. Jedno družstvo v oblasti si osvojilo nové spôsoby sadenia  
stromov, aby tienili kávovníky, a tým regulovali teplotu plantáží a zvyšovali výnosy a zároveň pomáhali 
pôdu udržať.

Poľnohospodári dostávajú pomoc od kanadskej spoločnosti Ecotierra, ktorá navrhuje projekty v oblasti 
agrolesníctva po celom svete. Európska investičná banka podporila spoločnosť Ecotierra investovaním 
do Fondu neutrality degradácie pôdy, investičného nástroja, ktorý vytvorila Organizácia Spojených 
národov a ktorý spravuje francúzska investičná správcovská spoločnosť Mirova s cieľom zachraňovať 
poškodenú pôdu po celom svete.

Európska investičná banka v roku 2019 odsúhlasila investície až do výšky 45 miliónov USD do Fondu 
neutrality degradácie pôdy, pričom luxemburská vláda poskytla 5 miliónov EUR. Fond získal polovicu zo 
svojho cieľa 300 miliónov USD.

Martin Berg, vedúci oddelenia Európskej investičnej banky pre finančnú politiku v oblasti životného  
prostredia a klímy, hovorí, že investície od EIB a Luxemburska zohrali dôležitú úlohu v úspechu fondu  
a v prilákaní súkromných investorov. „Vďaka tomu je fond atraktívnejší pre investorov, ktorí sa obávajú 
rizika,“ hovorí.

“ Ide o technológiu strojového učenia.  
Čím ju viac používate, tým je efektívnejšia. ”

Maria Lundqvistová, ekonómka EIB

UMELÁ INTELIGENCIA V KUCHYNI
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DOBRÉ BAKTÉRIE A ŤAHAVÁ 
MOZZARELLA

B ez ochrany plodín, a to aj pesticídmi, by viac ako polovicu svetových plodín zničil hmyz, choroby  
a burina. Smernica EÚ o udržateľnom používaní pesticídov presadzuje integrovanú ochranu proti 

škodcom a uprednostňuje alternatívne spôsoby ochrany proti škodcom s cieľom minimalizovať  
syntetické pesticídy a hnojivá potrebné na zachovanie poľnohospodárskej produktivity.

Poľnohospodári teda stále hľadajú efektívne alternatívy ku klasickým pesticídom. Spoločnosť CHR Hansen 
vyvinula riešenia v oblasti biologickej ochrany proti škodcom a biostimulátorov, ktoré podporujú priro-
dzené obranné mechanizmy rastlín, pričom posilňujú systém koreňov a umožňujú plodinám odolávať 
stresu vyvolanému vonkajšími faktormi, napríklad suchom a škodcami. Ošetrenie produktmi vyvinutými 
dánskou spoločnosťou môže zvýšiť výnosy z plodín až o 10 %. „Namiesto chemikálií používame dobré 
baktérie,“ hovorí Camilla Lerckeová, manažérka spoločnosti Hansen pre vzťahy s médiami. „Výsledkom je, 
že znížite chemickú stopu poľnohospodárskeho ekosystému v pôde a podzemnej vode.“

Biologické ochranné riešenia pre plodiny boli vyvinuté počas posledných piatich rokov. Majú 
potenciál radikálne zreformovať poľnohospodárstvo znížením potreby chemikálií. Môžu tiež  
znížiť potravinový odpad, ktorý zasa ušetrí emisie skleníkových plynov vytváraných poľnohospodárskou 
výrobou. Spoločnosť CHR Hansen napríklad vkladá „dobré baktérie“ do kultúr, ktoré udržiavajú mliečne 
výrobky dlhšie čerstvé, čo by mohlo znížiť jogurtový odpad o 30 %. Pri 70 % všetkého vyhodeného 
šalátu predĺžia baktérie spoločnosti trvanlivosť šalátu o päť dní.

Spoločnosť CHR Hansen vyvinula biologické riešenia pre cukrovú trstinu, kukuricu a sóju, ako aj pre odvet-
vie vína a piva. Spoločnosť vyrába aj krmivové doplnky, ktoré využívajú dobré baktérie alebo probiotiká 
na podporu zdravia zvierat. „Podobne ako jogurt to pomáha podporovať zdravší tráviaci trakt,“ hovorí  
Lerckeová. „Probiotiká podávané zvieratám zaisťujú prirodzenejšie fungovanie a nižšiu potrebu 
antibiotík.“

Inovácie pre veľký dopyt

Poľnohospodárstvo je pod obrovským tlakom vyrábať viac – a viac zdravých – potravín a záro-
veň znížiť svoj vplyv na životné prostredie. Očakáva sa, že svetová populácia do roku 2050 dosiahne 
9,8 miliardy a na uspokojenie budúcich potrieb bude musieť potravinárska výroba vzrásť minimálne  
o 30 %. Bude sa musieť udržať krehká rovnováha medzi ochranou posledných prírodných zdrojov sveta 
a zabezpečením prístupu k dostatočnému množstvu kvalitných a cenovo dostupných potravín.

Poľnohospodárstvo sa inovuje, aby uspokojilo tieto požiadavky. Pokrok dosiahnutý v šľachtení  
rastlín a priemyselných hnojivách a pesticídoch poskytol rámec pre stabilnú a spoľahlivú potravinársku 

Sektor poľnohospodárstva čelí veľkému dopytu po zvýšenej produkcii. Ako to 
robiť – a chrániť životné prostredie?
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výrobu. Poľnohospodársky sektor sa teraz pokúša nahradiť časť alebo všetky z týchto nástrojov  
prostredníctvom synergií s existujúcimi prírodnými systémami, biologickou ochranou proti škodcom  
a látkami na podporu zdravia rastlín.

Výskumní pracovníci v oblasti poľnohospodárstva vytvorili aj digitálne platformy, ktoré ponúkajú poľ-
nohospodárom najlepšie ceny za krmivá, hnojivá a vybavenie, vďaka čomu sa emisie z fariem premie-
ňajú na čistý bioplyn alebo výrobu mozzarelly z kráv, ktoré sa kŕmia trávou. EIB na podporu výskumu  
a vývoja spoločnosti CHR Hansen podpísala v roku 2019 pôžičku vo výške 120 miliónov EUR. Okrem všet-
kých týchto inovácií spoločnosti tvrdo pracujú aj na tom, aby im tieto nové projekty priniesli peniaze.

Digitálne družstvo

Vo Francúzsku a vo väčšine západnej Európy poľnohospodári v minulosti predávali svoju produkciu 
svojmu miestnemu družstvu, ktoré im zasa predávalo všetky svoje poľnohospodárske materiály, ako 
napríklad hnojivá, osivá a pesticídy. Obchodní zástupcovia prijímali od poľnohospodárov objednávky  
a tovar bol dodaný do najbližšieho obilného sila, ktoré bolo často vybavené distribučnými skladmi. Tieto 
zberné miesta boli centrom miestnej poľnohospodárskej komunity.

V priebehu rokov sa družstvá zlučovali a zväčšovali sa. Napokon stratili svoju agilnosť, efektívnosť  
a schopnosť reagovať na potreby poľnohospodárov. Nová generácia poľnohospodárov, ktorá je viac  
digitálne gramotná a menej verná duchu družstva, hľadá alternatívy – a touto alternatívou je často  
digitálne trhovisko.

„Poľnohospodári sa stávajú mimoriadne digitalizovanými,“ hovorí Antoine Pajot, inžinier EIB v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. „Dnes majú smartfón a chcú prístup k okamžitým cenám. Chcú 
nakupovať za najlepšiu cenu v najlepšej chvíli.“

Jedno z najväčších francúzskych družstiev Invivo Group reaguje na potreby poľnohospodárov svojou 
vlastnou digitálnou platformou, ktorá im umožní nakupovať produkty a materiály online a účinne 
porovnávať ceny. Táto platforma bude dostupná väčšine členov družstva Invivo. Je to krok smerom  
k ochrane trhového podielu družstva pred veľkými technologickými spoločnosťami, akými sú napríklad 
Alibaba a Amazon, ktoré pomaly obsadzujú trh s poľnohospodárskymi dodávkami v ostatných častiach 
sveta, a pred startupovými digitálnymi platformami, ako sú Agrileader alebo Agriconomie, ktoré už 
teraz ohrozujú dominantné postavenie družstiev.

Európska investičná banka poskytne 37,5 milióna EUR na financovanie projektu spoločnosti Invivo  
v hodnote 75 miliónov EUR na vytvorenie digitálnej platformy Aladin.farm a softvéru na riadenie fariem. 

“ Poľnohospodári sa stávajú mimoriadne digitalizovanými. ”
Antoine Pajot, inžinier pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, EIB

POĽNOHOSPODÁRSTVO A KLÍMA
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Táto pôžička je možná vďaka záruke z Európskeho fondu pre strategické investície. Výhodou platformy 
Aladin je, že už má distribučnú sieť so skladmi vzdialenými maximálne 10 km od všetkých fariem  
v družstve. Platforma Aladin môže okrem silných vzťahov s poľnohospodármi a poradenstvu poskytnúť 
členom družstva na mieru šité ponuky. Pajot hovorí, že stratégiou družstva Invivo je „sprevádzať poľno-
hospodárov digitalizáciou pri súčasnom zachovaní ich trhového podielu a navrhovaní nových digitál-
nych služieb, akými sú napríklad blogy alebo poradenstvo.“

Digitálna podpora družstva Invivo SMAG ponúka cloudový softvér s názvom Agreo and Atland. Poľno-
hospodárom pomáha sledovať údaje o pestovaní plodín, chove dobytka a produkcii vína s cieľom splniť 
regulačné a environmentálne normy. Projekt SMAG zvýši IT mobilitu softvéru a umožní hĺbkovú analýzu 
údajov a využívanie údajov v snahe pomôcť poľnohospodárom robiť informovanejšie rozhodnutia.

Projekty družstva Invivo sú súčasťou tretej zelenej revolúcie, využívania prelomových technológií, 
ako je umelá inteligencia, robotika, blockchain a vysokovýkonná výpočtová technika, na transfor-
máciu poľnohospodárstva a na radikálne zlepšenie jeho efektívnosti a udržateľnosti. Revolúcia je  
dôležitá najmä pre európsky poľnohospodársky sektor, ktorý je jedným z vedúcich svetových výrobcov 
potravín a významným zamestnávateľom.

Znižovanie emisií, zvyšovanie príjmov

Európski poľnohospodári čelia tvrdej medzinárodnej konkurencii v oblasti komodít. Musia sa adaptovať 
na zmenu klímy a v Európe aj na nižšie priame dotácie. Aby to vykompenzovali, zvyšujú svoje príjmy 
prostredníctvom nových produktov s vyššou maržou alebo bočnými obchodnými aktivitami, ktoré 
nesúvisia s potravinárskou výrobou.

„Každý poľnohospodár sa musí neustále zaoberať udržaním a/alebo ďalším zvyšovaním svojich príjmov 
prostredníctvom diverzifikácie,“ hovorí Sebastien Collot, špecialita EIB v oblasti biohospodárstva. „Exis-
tuje potreba prechodu zo súčasného modelu založeného na výrobe komodít na udržateľnejší model.“

Jedným z alternatívnych zdrojov príjmu je bioplyn. Zariadenia na výrobu bioplynu zoberú organický 
odpad, napríklad hnoj, vedľajšie rastlinné a potravinárske produkty a dokonca splašky a premenia ich 
na organické hnojivo a biometán na čistú energiu. Biometán sa môže vstreknúť do elektrickej siete 
alebo použiť na farme na dodávanie energie do skleníkov na zeleninu a ovocie alebo na ich vykurova-
nie. Zariadenia na výrobu bioplynu prispievajú k dekarbonizácii a energetickej bezpečnosti, podporujú 
poľnohospodársky príjem, podporujú regionálny rozvoj a rozvoj vidieka a zvyšujú tvorbu pracovných 
miest. Takisto pomáhajú poľnohospodárom kompenzovať ich vlastné emisie. Poľnohospodárstvo  
v Európe predstavuje 9,58 % všetkých emisií skleníkových plynov spojených s ľudskou činnosťou.

Zariadenia na výrobu bioplynu sú však drahé. Potrebné investície sa môžu pohybovať od 2 miliónov EUR 
do 10 miliónov EUR a väčšinu zariadení vlastnia akciové spoločnosti, ktoré zahŕňajú niekoľko fariem. 
Kvôli rozsahu a typu investícií je to pre poľnohospodárov mimoriadne riskantné. „Hovoríme o investí-
ciách, ktoré sa približujú hodnote ich farmy alebo ju presahujú,“ hovorí Collot. Zariadenia na 
výrobu bioplynu takisto potrebujú neustály dohľad a predstavujú prevádzkové riziko. „Projekty v oblasti 
bioplynu zahŕňajú pozorné denné a nočné monitorovanie biologického a chemického procesu.“

“ Každý poľnohospodár sa musí neustále zaoberať 
udržaním alebo ďalším zvyšovaním svojich príjmov 
prostredníctvom diverzifikácie. ”
Sebastien Collot, špecialista na biohospodárstvo, EIB

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2016_(Percentage_of_total).png&oldid=390740
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“ Naši poľnohospodári sú vysoko environmentálne uvedomelí. ”
Ray O'Connell, kontrolér a pokladník skupiny, Carbery

S cieľom pomôcť poľnohospodárom realizovať výrobu bioplynu alebo iné iniciatívy v oblasti klímy, 
napríklad inštaláciu solárnych panelov, investuje Európska investičná banka do dvoch úverových nástro-
jov poskytnutých francúzskou bankou Credit Agricole: do programu v hodnote 75 miliónov EUR  
zameraného na poľnohospodárov mladších ako 41 rokov a do programu v hodnote 200 miliónov EUR 
na podporu projektov v oblasti klímy a biohospodárstva.

Ťahavá mozzarella

Život pasúcej sa írskej kravy ešte nikdy nemal taký globálny dosah.

Írske mliekarenské družstvo Carbery, ktoré má viac ako 1 200 členov, je najväčším výrobcom prírod-
ného syra čedar v Írsku. Keďže viac ako 60 % syra vyváža družstvo Carbery do Spojeného kráľovstva, 
kvôli Brexitu by mohlo mať obavy o svoju budúcnosť. Spoločnosť sa rozhodla rozšíriť svoje portfólio 
syrov o novú linku vyrábajúcu potravinársku mozzarellu používanú na pizzu so zacielením na ázijský trh. 
Na podporu tohto kroku EIB podpísala v roku 2019 pôžičku vo výške 35 miliónov EUR.

„Mozzarella je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich trhov so syrmi na svete,“ hovorí Ray O’Connell,  
kontrolér a pokladník skupiny Carbery. „Dlho sme posudzovali rôzne možnosti a mozzarella bol veľmi 
dobrý nápad.“

Číňania majú radi, keď sa ich mozzarella naťahuje – aspoň na 50 centimetrov. Organizujú súťaže, kde „ju 
naťahujú, a víťazi zdieľajú momentky na sociálnych médiách,“ hovorí O’Connell. Mozzarella spoločnosti 
Carbery bola vyvinutá s úmyslom čo najviac ju natiahnuť.

A s cieľom podporiť udržateľnosť. „Naši poľnohospodári sú vysoko environmentálne uvedomelí a veľmi 
sa zameriavajú na udržateľnosť z ekologického a finančného hľadiska,“ hovorí O’Connell. „Spoločnosť 
Carbery sústavne pracuje so svojimi členmi z radov poľnohospodárov na vývoji metód založených na 
najlepších postupoch, ktoré pomôžu ďalšej znižovať uhlíkovú stopu.“

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190035
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190036
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Poznáme transformácie, keďže pomáhame 
regiónom transformovať sa. Naše úsilie zvyšujeme. 
V rámci spravodlivej transformácie pomáhame tak, 
že premieňame plány na transformáciu, ktoré 
vypracúvajú mestá alebo regióny, na investičné 
programy. V tomto je jasnou úlohou Európskej 
investičnej banky, investičného centra a nášho 
riaditeľstva pre projekty poskytovať regiónom 
poradenstvo o tom, ako by mohli – na základe 
svojho plánu transformácie a stratégie – toto 
podporiť investíciami.

Leonard Reinard, riaditeľ oddelenia, Regionálny rozvoj, 
Projekty, EIB

V regiónoch, ktoré budú musieť urobiť väčší krok 
než väčšina regiónov, budeme podporovať ľudí a 
podniky prostredníctvom Mechanizmu spravodlivej 
transformácie... Pri dosahovaní tohto cieľa nám 
pomôže Európska investičná banka ako 
dôveryhodný partner.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

Zameriame sa na pomoc krajinám pri ich 
transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo 
a zároveň zabezpečíme udržateľný 
hospodársky rozvoj kohéznych regiónov. 
Očakávame, že s pomocou programu 
InvestEU a Mechanizmu spravodlivej 
transformácie sprístupníme atraktívne 
financovanie pre regióny najviac zasiahnuté 
transformáciou, pričom im pomôžeme 
vysporiadať sa s jej sociálnym rozmerom. 
Určíme klimatických šampiónov a podporíme 
ich prostredníctvom poradenstva  
a financovania.

Anita Fuerstenbergová-Luciusová, riaditeľka, 
Stredná a juhovýchodná Európa, Operácie, EIB

Klíma je systém udržiavajúci život ľudstva. 
Klimatické opatrenia banky pre oceány, vodu  
a biohospodárstvo, ako aj pre rozvoj našich 
biotopov v mestách a regiónoch sú zamerané 
na ochranu tohto systému udržiavajúceho život 
– a na zlepšovanie kvality života nás všetkých. 
Ide koniec koncov o základ života. Aby sme 
zlepšili udržateľnosť miest, plánujeme podporiť 
rozvoj zelených budov a implementovať 
integrované prístupy k opatreniam v oblasti 
klímy v Európe a na celom svete. Pri skúmaní 
širšieho územného rozvoja budeme venovať 
osobitnú pozornosť tým regiónom, ktorých 
zamestnanosť a hospodárska činnosť boli 
doteraz najviac závislé od fosílnych palív.  
V sektore vody očakávam silný dôraz na 
adaptáciu na zmenu klímy, najmä v kontexte 
zvýšeného nedostatku vody, ako aj ochrany 
pobrežia. V sektore poľnohospodárstva takisto 
vidíme veľký potenciál na rozširovanie podpory 
pre investície do environmentálnej 
udržateľnosti a opatrení v oblasti klímy.  
Toto je relevantné najmä pre úverové linky 
poskytované prostredníctvom našich 
finančných sprostredkovateľov na financovanie 
malých a stredných podnikov vrátane fariem.

Werner Schmidt, riaditeľ, Životné prostredie  
a udržateľný územný rozvoj, Projekty, EIB

ZELENÁ NIŤ

Ako sa hospodárstvo stáva zeleným a čistým, Európska investičná banka sa 
snaží o to, aby nikto nezostal opomenutý

SOCIÁLNE HLASY
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Za posledných päť rokov bolo schválených na 
financovanie viac ako 180 väčších investícií  
s podporou nástroja JASPERS s celkovými 
investičnými nákladmi 58 miliárd EUR  
a grantmi EÚ vo výške 31 miliárd EUR. Polovica  
z týchto investícií prispela k opatreniam  
v oblasti klímy, pričom priamo vyčlenených na 
ne bolo viac ako 20 %. Budeme pokračovať  
a zintenzívnime našu prácu s cieľom pomôcť 
regiónom EÚ v ich ambíciách v oblasti klímy. 
Poskytneme poradenstvo, ktoré podporuje 
integrované stratégie, programy a projekty 
založené na plánovaní, napríklad v uhoľných 
regiónoch a v regiónoch spravodlivej 
transformácie. Očakávame, že naša práca sa 
ešte viac etabluje na miestnej úrovni s cieľom 
podporiť súdržné a integrované projekty  
v oblasti klímy a transformácie. Pri prinášaní 
hodnoty ľuďom a presadzovaní zelenšej EÚ 
budú hrať kľúčovú úlohu aj sektory, ako 
napríklad vzdelávanie, výskum a inovácie 
(vrátane inovatívnych riešení, ako napríklad 
obehové hospodárstvo a sociálne inovácie). 
Naše pracovné metódy prispôsobíme tak, aby 
čo najlepšie podporili klimatické ciele EÚ  
a banky na miestnej úrovni.

Eugenia Kazamakiová Otterstenová, vedúca 
oddelenia, Inteligentný rozvoj JASPERS, EIB

Prechod na nízkouhlíkový rozvoj odolný proti 
zmene klímy v Maroku – ako aj v iných 
stredozemských krajinách – je obrovskou 
inštitucionálnou a finančnou výzvou. Vyžaduje 
si, aby sa celý regulačný systém stal šetrnejším 
ku klíme, a to mobilizáciou finančných zdrojov 
a značnou podporou na posilnenie 
technických kapacít. V súlade s Európskou 
komisiou bude EIB posilňovať dialóg na 
technickej úrovni s miestnou vládou a zavedie 
akčný plán na prenos najlepších postupov  
a know-how v zelenom financovaní vyvinutom  
v našich zmluvách v Európe. Je dôležité zvýšiť 
naše investície s politickou podporou zo strany 
EÚ s cieľom zabezpečiť úplnú jednotnosť pri 
implementácii európskej zelenej dohody 
mimo EÚ.

Anna Baroneová, vedúca zastúpenia v Maroku, EIB

Plánujeme podporu vyhradenú pre zelenú/energetickú transformáciu 
niekoľkých odvetví prostredníctvom sprostredkovaného poskytovania úverov. 
Komerčné banky vytvárajú produkty na podporu investícií spoločností 
pôsobiacich v sektoroch ťažko zasiahnutých zelenou/energetickou 
transformáciou, ako sú napríklad automobily, oceľ a plasty. Pozorujeme aj 
rastúci trend smerom k digitalizácii – najmä v poľnohospodárstve – ktorá má 
priamy vplyv na zmierňovanie zmeny klímy. Hľadáme príležitosti  
v obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej efektívnosti, ktoré podľa 
možnosti zahŕňajú prijatie vyššieho (primerane zmierneného) rizika.

Miguel Morgado, riaditeľ, Jadranské more, Operácie, EIB
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PRÍSTREŠIE PRE KLÍMU

D omov je základnou potrebou, ale mnohí Európania si nemôžu nájsť dôstojné, cenovo dostupné 
miesto pre život.

To je zjavne sociálny problém. Možno vás prekvapí, že aj to prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Nedostatok dobrých, energeticky efektívnych obydlí v Európe je citeľný najmä v mnohých mestských 
oblastiach, kde žije 70 % obyvateľstva. Zhoršuje kvalitu života mnohých ľudí, ktorí si môžu dovoliť bývať 
len ďaleko od ich práce. A to poškodzuje klímu, pretože títo ľudia dochádzajú ďaleko a používajú viac 
fosílnych palív. Potom je tu aj hľadisko energetickej spotreby v mestách. Domy a budovy, najmä staré, 
sú jedným z najväčších spotrebiteľov energie.

Veľké kroky pre bývanie a energiu

Keď si ľudia nemôžu dovoliť dobré bývanie, zvyšuje to sociálne rozdiely v európskych komunitách. Vedie 
to k problémom verejného zdravia, slabej verejnej bezpečnosti, nedostatku pracovníkov v centrálnych 
lokalitách a neefektívnym trhom práce. V Írsku napríklad tisíce ľudí čaká na dlhých čakacích zoznamoch 
na získanie lepšieho bývania. Vo Francúzsku je pre zdravotné sestry ťažké nájsť si cenovo dostupné  
ubytovanie v centre Paríža.

Výzva spojená s bývaním a energiou je obrovská. Takmer polovica všetkých európskych obytných 
budov bola postavená pred rokom 1970, keď materiály, normy a techniky nezohľadňovali množstvo 
spotrebovanej energie. Európska komisia odhaduje, že 75 % budov a obydlí sa musí premeniť na  
energeticky efektívnejšie, aby sa dosiahli európske ciele v oblasti klímy.

„Poskytnúť ľuďom domov je najdôležitejšou súčasťou našich projektov sociálneho bývania, ale ak sa to 
robí energeticky efektívne, je to veľký prínos,“ hovorí Gerry Muscat, vedúci oddelenia mestského  
rozvoja v banke. „Mnoho projektov bývania, do ktorých sme zapojení, pomáha ľuďom a klíme.“

Dokonca aj niečo tak obyčajné, ako je výmena žiaroviek, má veľký význam. Rakúska spoločnosť  
Zumtobel Group uskutočňuje rozsiahly výskum v oblasti efektívnejšieho osvetlenia a svetelného 
manažmentu, ktorý zaistí, aby sa systémy osvetlenia využívali len vtedy, keď je to potrebné. Začiatkom 
roka 2019 Európska investičná banka schválila druhú časť dvoch pôžičiek vo výške 40 miliónov EUR na 
rozšírenie výskumu spoločnosti zameraného na to, aby bolo osvetlenie viac prepojené s digitálnymi 
službami.

Rastúce mestá, nedostatok nájomného bývania

Vo Švédsku a v Poľsku rast stredne veľkých miest dramaticky zvyšuje dopyt po cenovo dostupnom 
bývaní. Švédsko rieši tento problém budovaním tisícov cenovo dostupných nájomných bytov. V septem-
bri 2019 Európska investičná banka schválila pôžičku vo výške takmer 300 miliónov EUR na podporu 

Keď si ľudia nemôžu dovoliť žiť blízko svojej práce, ich kvalita života trpí. A trpí 
aj klíma. Tu je séria projektov, ktorých cieľom je bojovať proti nutnosti dlhého 
dochádzania, ktoré produkuje množstvo uhlíka a nezdravých znečisťujúcich 
látok.
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Švédska pri jeho plánoch v oblasti takmer nulovej energie, ktoré dodržiavajú najvyššie štandardy 
efektívnosti.

V meste Poznaň v strednom Poľsku mnoho rezidentov nemá nárok na mestom podporované cenovo 
dostupné bývanie, pretože ich príjem je príliš vysoký. Nemôžu si však kúpiť bývanie ani na normál-
nom trhu, pretože majú nízky úverový rating. Mesto a miestna spoločnosť v oblasti bývania začali 
projekt pre týchto rezidentov, ktorý má aj centrum dennej starostlivosti, materskú školu, ihrisko pre 
deti a parkovacie miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom je vybudovať v tejto novej štvrti 
viac ako 1 000 bytov. Európska investičná banka podpísala pre tento projekt pôžičku vo výške 
34 miliónov EUR.

„Naším cieľom je urobiť z Poznane atraktívne centrum, kde ľudia všetkých príjmových kategórií môžu 
nájsť domov, ľahko dochádzať do práce a využívať modernú a ekologickú úroveň mestských služieb,“ 
hovorí Grzegorz Ganowicz, predseda mestskej rady.

Banka podpísala v Poľsku v roku 2019 aj transakciu vo výške 19 miliónov EUR s bankou BNP Paribas 
Bank Polska na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich domov. Poľská banka použije peniaze 
na poskytovanie úverov poľnohospodárom a vlastníkom domov na inštaláciu solárnych panelov. 
Peniaze takisto pomôžu bytovým družstvám zlepšiť energetickú efektívnosť.

Pre mladých profesionálov vo Francúzsku je mimoriadne ťažké nájsť cenovo dostupné bývanie. Krajina 
rieši tento problém budovaním obydlí pre ľudí, ktorí nemajú nárok na podporu na bývanie, ale ktorí 
nemajú ani dosť peňazí, aby si mohli dovoliť dôstojné bývanie. Banka investovala v krajine spolu 
1,3 miliardy EUR do projektov cenovo dostupného bývania na vybudovanie približne 27 800 bytov.

Veľký dopyt po nových obydliach v Afrike

Tak ako pri všetkom, čo banka robí, sa jej práca v oblasti sociálneho a cenovo dostupného bývania neob-
medzuje iba na Európu. V Afrike a na celom svete pomáhajú projekty EIB budovať lepšie miesta pre život 
– a znižovať spotrebu energie. To je dôležité, pretože koniec koncov africké mestá budú do roku 2055 
domovom ďalších 765 miliónov ľudí, čím vznikne veľký dopyt po cenovo dostupnom bývaní.

Európska investičná banka prispeje sumou takmer 20 miliónov USD na sériu projektov v oblasti cenovo 
dostupného a zeleného bývania v Namíbii a Botswane. Očakáva sa, že toto bývanie zníži spotrebu vody 
a elektriny o 20 %.

Naším konečným cieľom je ponúknuť dobrú kvalitu života skupine ľudí, ktorá doteraz nemala  
dostatočný prístup k službám,“ hovorí Cathal Conaty, generálny riaditeľ fondu International Housing 
Solutions II (Medzinárodné riešenia bývania II), podporeného EIB, ktorý získava peniaze na projekty 
v oblasti bývania v Namíbii a Botswane.

SOCIÁLNE BÝVANIE

“ Mnoho projektov v oblasti bývania, do ktorých 
sme zapojení, pomáha ľuďom a klíme. ”

Gerry Muscat, vedúci mestského rozvoja, EIB
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SÚDRŽNÁ A KREATÍVNA

K eď máte deň čo deň problémy udržať v prevádzke starý systém ústredného kúrenia, je ťažké vytvá-
rať plány, ktoré zohľadňujú nový vývoj v energetickej politike EÚ. Mesto Oradea na západe Rumun-

ska sa preto obrátilo na osobitný útvar Európskej investičnej banky so žiadosťou o pomoc pri jeho  
prechode na čistejšiu energiu. „Je ťažké vidieť kvôli stromom les,“ hovorí Ioan Maghiar, vedúci plánova-
nia na mestskom úrade v meste Oradea. „Musíme hľadať kreatívne riešenie na vyššej úrovni.“

Útvar poradenskej podpory pre projekty banky v roku 2019 vypracovalo osemmesačnú štúdiu, ktorú 
mesto Oradea už implementovalo – s pozitívnymi dôsledkami pre hospodárenie mesta a pre opatrenia 
mesta v oblasti klímy. S novými zdrojmi energie a opatreniami týkajúcimi sa efektívnosti, ktoré banka 
odporučila, systém ústredného kúrenia v meste Oradea zníži emisie uhlíka do roku 2050 o 44 %. 
Mesto bude tiež schopné o 10 rokov ukončiť dotácie poskytované súkromnému prevádzkovateľovi sys-
tému vykurovania. „Má to významný vplyv na miestny rozpočet,“ hovorí Emmanuel Morel, vedúci 
expert EIB v oblasti životného prostredia, ktorý pôsobí v Bukurešti.

Projekt je súčasťou dlhej tradície poskytovania úverov EIB, ktoré dávajú chudobnejším európskym  
regiónom spravodlivú šancu na prosperitu. Od roku 2014 do roku 2019 banka EÚ poskytla v kohéznych 
regiónoch financovanie vo výške viac ako 100 miliárd EUR.

Teraz, keď je cieľom EÚ do roku 2050 dekarbonizovať kontinent, existuje nový a naliehavý prvok pre 
investície banky do súdržnosti v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie navrhnutého Európskou 
komisiou, ktorý je súčasťou európskej zelenej dohody. Európska investičná banka bude kľúčovým  
prvkom mechanizmu, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby regionálne ekonomiky a odvetvia 
závislé od fosílnych palív, neboli pri prechode na nižšie emisie opomínané. „Spravodlivá transfor-
mácia je rozšírením oblasti, v ktorej má EIB množstvo odborných znalostí,“ hovorí Leonard, Reinard, 
vedúci oddelenia banky pre regionálny rozvoj. „Pre každé mesto či región bude transformácia  
jedinečná. Neexistuje univerzálny scenár. Každý región si musí nájsť svoj vlastný, na mieru šitý plán 
transformácie založený na konkrétnom mieste a banka ho pomôže premeniť na konkrétne investičné 
plány a projekty.“

Práca oddelenia poradenskej podpory pre projekty pomohla mestu Oradea a ďalším dvom rumunským 
mestám pri plánovaní čistejšej, efektívnejšej budúcnosti pre ich systémy ústredného kúrenia. Mesto 
Oradea už testuje geotermálnu energiu z vody nachádzajúcej sa 2 kilometre pod zemou, ktorá zabez-
pečuje 7 % energie pre jeho systém ústredného kúrenia. Ústredné kúrenie poskytuje teplo a teplú vodu 
70 % z 200 000 obyvateľov mesta. „Bez EIB by trvalo oveľa dlhšie pochopiť, čo sa deje na európskej 
úrovni,“ hovorí Maghiar.

Služba je čoraz spoľahlivejšia, čo zvyšuje schopnosť mesta Oradea prilákať ľudí a podniky. „Mesto, ktoré 
rieši túto výzvu, našlo svätý grál mestského plánovania,“ hovorí Sebastian Hyzyk, vedúci útvaru EIB. 
„Zatraktívňujú svoj priestor pre občanov a občania sú tam, kde sú v dnešnej dobe znalosti a rast.“  

Dlhá história investícií pre súdržnosť v chudobnejších regiónoch Európy je 
základom pre úlohu EIB v Mechanizme spravodlivej transformácie navrhnu-
tom Európskou komisiou
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V roku 2020 sa útvar ujme podobných projektov pre štyri ďalšie rumunské mestá ako súčasť svojho 
sedemročného poradenského programu v hodnote 70 miliónov EUR.

Dobré pre Európu

V regióne ťažby nerastov okolo druhého najväčšieho bulharského mesta Plovdiv spoločnosť KCM už 
dlho zušľachťuje kovy, najmä zinok a olovo. Výrobný proces spoločnosti sa modernizuje tak, aby posky-
tol lepšiu efektívnosť zdrojov, lepšiu ochranu zdravia jej 1 500 pracovníkov a bol v súlade s budúcimi, 
prísnejšími environmentálnymi právnymi predpismi v odvetví hutníctva.

EIB podporila spoločnosť KCM v roku 2019 pôžičkou vo výške 65 miliónov EUR na pomoc pri moderni-
zácii jej procesov a na zvýšenie jej využívania „druhotných materiálov“ – zinku a olova z recyklovaných 
materiálov, ako sú batérie, prach z pecí a oxidy. Nové zariadenia spoločnosti KCM povedú k automatizo-
vanejšej výrobe zinku a olova šetrnejšej k životnému prostrediu a k zvýšeniu recyklačnej kapacity. „Je to 
dobré pre Európu, pretože tento projekt ukazuje, ako by malo hutníctvo vyzerať v 21. storočí,“ hovorí 
Ivan Dobrev, generálny riaditeľ spoločnosti KCM. „Pôžička nám pomôže zvýšiť hodnotu našej technoló-
gie jej rozšírením.“

Pôžička je podporená Európskym fondom pre strategické investície, keďže podporuje inovatívnu  
spoločnosť, ktorá je jediným poskytovateľom olova a zinku v strednej a juhovýchodnej Európe. 
„Tieto materiály sú životne dôležité pre iné odvetvia v regióne, napríklad pre automobilový a stavebný 
sektor,“ hovorí Venra Gandzhova, úverová analytička pre tento projekt. Prinesie to aj niekoľko environ-
mentálnych výhod. „Projekt kopíruje trend v sektore, t. j. prechádzať na viac recyklovaných materiálov, 
ktoré sa spracúvajú vysoko energeticky a zdrojovo efektívnou technológiou,“ hovorí Liesbet Goovaert-
sová, inžinierka EIB. „To je v súlade s Parížskou dohodou.“

Spravodlivá transformácia pre životné prostredie a ľudí

Spravodlivá transformácia nie je iba o podnikaní. Má aj dôležitý sociálny aspekt. Tento aspekt  
znázorňuje projekt EIB podpísaný v roku 2019 na financovanie opatrení v oblasti obnovy a energetickej 
efektívnosti pre 9 600 sociálnych bytových jednotiek v bývalom banskom regióne Nord-Pas-de-Calais  
v severnom Francúzsku. Pôžička vo výške 153 miliónov EUR prispeje k opatreniam v oblasti klímy nižšou 
spotrebou energie zo strany 22 457 príjemcov. Prinesie aj ročné úspory za energie vo výške 1 200 EUR 
na domácnosť.

Pôžička je súčasťou projektu miestnej spoločnosti v oblasti verejného bývania Maisons & Cités v hod-
note 765,2 milióna EUR. „Nie je to iba o vytvorení domu, v ktorom sa lepšie žije alebo ktorý je dobrý pre 
životné prostredie,“ hovorí Souad Farsiová, inžinierka EIB. „Je to pre životné prostredie a aj pre ľudí.“ 
A to je koncepcia spravodlivej transformácie v kocke.

“ Mesto, ktoré rieši túto výzvu, našlo zlatý grál 
mestského plánovania. ”

Sebastian Hyzyk, vedúci útvaru pre poradenskú podporu pre projekty, EIB

SPRAVODLIVÁ TRANSFORMÁCIA
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B anka vydala dlhopisy v 17 menách, 
pričom väčšina bola získaná v hlavných 

menách, t. j. v eure, americkom dolári a brit-
skej libre. Diverzifikované zdroje a splatnosti 
zabezpečujú flexibilitu stratégie financovania 
banky. Multimenový prístup tiež zaisťuje EIB 
prístup k niektorým miestnym menám na 
uvoľnenie prostriedkov.

ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ FINANČNÉ 
ZDROJE

Európska investičná banka, ktorá je najväčším mnohostranným dlžníkom  
a veriteľom na svete, v roku 2019 získala 50,3 miliardy EUR na medzinárodných 
kapitálových trhoch. Emisia dlhopisov banky oslovuje investorov, ktorí by 
možno normálne neinvestovali v Európe a ktorí nepriamo prispievajú k európ-
skym projektom investovaním do dlhopisov EIB.

EUR USD

SEVERNÁ A 
JUŽNÁ AMERIKA

12 %12 % 10 %

45,10 % 27,52 %

EMISIA PODĽA MENY
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GBP OSTATNÉ

BLÍZKY VÝCHOD A AFRIKA

1 %1 % 2 %

EURÓPA

70 %66 % 67 %
ÁZIA

17 %21 % 21 %

na medzinárodných kapitálových trhoch
50,3 miliardy EUR 
V roku 2019 získala EIB 

27,52 % 12,27 % 14,68 %

20192017 2018
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E IB je orgán EÚ, ktorý sa zodpovedá členským štátom, a banka, ktorá sa riadi najlepšími platnými 
bankovými postupmi v rozhodovaní, riadení a kontrole. Rada guvernérov v roku 2019 pozostávala 

z ministrov z každého z vtedajších 28 členských štátov, zvyčajne z ministrov financií. Odchodom Spoje-
ného kráľovstva z EÚ 1. februára 2020 sa tento počet znížil na 27. Guvernéri určujú usmernenia týkajúce 
sa úverovej politiky banky a schvaľujú účtovnú závierku. Rozhodujú o navýšení kapitálu a o účasti banky 
na finančných operáciách mimo EÚ. Taktiež menujú správnu radu, predstavenstvo a výbor audítorov.

Správna rada rozhoduje o pôžičkách, výpožičných programoch a iných finančných záležitostiach. 
Zasadá desaťkrát ročne s cieľom zabezpečiť správu banky v súlade so zmluvami EÚ, štatútom banky  
a všeobecnými smernicami ustanovenými radou guvernérov. Od 1. februára 2020 ju tvorí 28 členov,  
pričom každý členský štát menuje jedného člena a jedného člena menuje Európska komisia. Určených 
je aj 31 zástupcov. V záujme rozšírenia odbornosti správnej rady možno kooptovať šiestich odborníkov, 
ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach rady ako nehlasujúci poradcovia. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou, 
ktorú predstavuje najmenej 50 % kapitálu upísaného členskými štátmi a jedna tretina členov rady 
oprávnených hlasovať, pokiaľ nie je v štatúte stanovené inak. Rade predsedá prezident, ktorý nemá 
právo hlasovať.

Predstavenstvo je rezidentný rozhodujúci orgán banky. Dohliada na bežný chod banky, pripravuje  
rozhodnutia pre správnu radu a kontroluje ich vykonávanie. Zasadá raz týždenne. Predstavenstvo pra-
cuje pod vedením prezidenta a pod dohľadom správnej rady. Ďalší ôsmi členovia predstavenstva sú 
viceprezidenti EIB. Členovia sú menovaní na obnoviteľné obdobie šiestich rokov a zodpovedajú sa 
výhradne banke.

Banka má aj nezávislý výbor audítorov podliehajúci priamo rade guvernérov. Zodpovedá za audit 
účtov banky a za overenie, či činnosti banky prebiehajú v súlade s najlepšími bankovými postupmi. 
Správa výboru audítorov sa predkladá rade guvernérov spoločne s výročnou správou správnej rady. 
Výbor audítorov sa skladá zo šiestich členov menovaných na neobnoviteľné funkčné obdobie šiestich 
po sebe idúcich účtovných rokov.

SPRÁVA A RIADENIE

Nahradenie kapitálu Spojeného kráľovstva

Guvernéri EIB v roku 2019 jednomyseľne súhlasili s tým, že odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie 
nebude mať žiadny vplyv na silnú kapitálovú základňu EIB. Podiel Spojeného kráľovstva na splatenom kapitáli 
EIB pred Brexitom predstavoval 3,5 miliardy EUR popri kapitáli splatnom na požiadanie vo výške 35,7 miliardy 
EUR. Podľa dohody o vystúpení bolo upísané základné imanie Spojeného kráľovstva nahradené úmerným 
navýšením kapitálu 27 členských štátov EÚ. Spojené kráľovstvo poskytne záruku na sumu rovnajúcu sa jeho 
kapitálu splatnému na požiadanie a EIB refunduje splatený podiel Spojeného kráľovstva v 12 ročných splátkach. 
Rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ nebude mať žiadny zásadný vplyv na úverový rating AAA 
skupiny EIB. Skupina EIB bude v plnom rozsahu plniť existujúce zmluvy o financovaní pre projekty a investície  
v Spojenom kráľovstve. Okrem toho sa kapitál EIB upísaný Poľskom a Rumunskom 1. marca 2020 zvýšil, vďaka 
čomu má EIB viac vlastných zdrojov ako pred Brexitom.
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HLAVNÉ ÚDAJE
Z OPERAČNÉHO PLÁNU EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY 
NA ROK 2020

•  Najdôležitejšou prioritou bude práca týkajúca sa opatrení v oblasti klímy a udržateľného rozvoja. 
Vzhľadom na záväzok Európskej investičnej banky vyčleniť na to minimálne 50 % svojho financovania 
a na cieľ skupiny EIB uvoľniť počas nasledujúceho desaťročia investície v objeme viac ako 1 bilión EUR 
začneme v roku 2020 pracovať na potrebných úpravách. Do konca roka 2020 zastavíme všetky činnosti 
financovania, ktoré nie sú v súlade s cieľmi Parížskej dohody. 

•  Hospodárska a sociálna súdržnosť a konvergencia zostávajú pre banku zákonným raison d’être. 
Nasledujúca politika súdržnosti EÚ bude prebiehať v rokoch 2021 – 2027 a v súčasnosti sa odhaduje, 
že viaceré menej rozvinuté a prechodné regióny budú rásť podľa nových kritérií oprávnenosti.  
Európska investičná banka bude spolupracovať s Európskou komisiou, a to najmä na navrhovanom 
Mechanizme spravodlivej transformácie s cieľom pomôcť regiónom, ktoré sú v súčasnosti viac závislé 
od fosílnych palív, pri ich transformácii na nízkouhlíkové a odolné ekonomiky.

•  Skupina EIB bude pokračovať v prípravách na implementáciu mandátov EÚ do viacročného finančného 
rámca po roku 2020 a do rokovaní s Komisiou o finančných produktoch, ktoré sa majú zaviesť. V apríli 
2019 bolo prijaté predbežné znenie nariadenia o programe InvestEU, ktoré potvrdzuje úlohu skupiny 
EIB ako hlavného partnera zodpovedného za realizáciu 75 % programu. Nástroj susedskej, rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce navrhnutý Komisiou bude poskytovať rozpočtové záruky a finančné 
nástroje pre skupinu EIB, aby naďalej zastávala svoju úlohu strategického partnera mimo EÚ.

•  Európska rada začala diskusiu na zvýšenie efektívnosti a vplyvu európskej štruktúry rozvojového 
financovania pri rešpektovaní úlohy Komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej  
investičnej banky. Možnosti vrátane zriadenia dotácie EIB pre rozvojové financovanie budú v roku 
2020 predmetom ďalšieho preskúmania.

•  V nadväznosti na dôkladné preskúmanie jej kapitálových aktivít bude nová kapitálová stratégia  
skupiny zameraná na lepšie riešenie investičných medzier na akciovom trhu a na podporu prilákania 
súkromného kapitálu s cieľom dosiahnuť čo najväčší politický vplyv. Viac diverzifikovaný finančný sek-
tor s vyšším podielom kapitálového financovania pomôže stabilizovať finančný systém a zlepšiť  
prístup k financovaniu pre dynamických a inovatívnych podnikateľov v EÚ.

•  V roku 2020 sa plánujú podpísať transakcie vo výške 63 miliárd EUR a v súčasnosti očakávame, že 
budeme pokračovať na tej istej úrovni aj v období rokov 2021 – 2022.

Úplne verejné znenie operačného plánu na rok 2020 je k dispozícii na https://www.eib.org/en/publica-
tions/operational-plan-2020

https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions

Why climate 
is the world's 
most pressing 
challenge – and 
what you can 
do about it

Vypočujte si podcast Riešenia v oblasti klímy https://www.eib.org/climate-podcast 

Prečítajte si odborný obsah na našom blogu https://www.eib.org/climate-solutions

Stiahnite si e-knihu https://www.eib.org/climate-ebook

Zmena klímy je najväčšou hrozbou pre ľudstvo. Ale toľko ľudí 
musí reagovať toľkými rôznymi spôsobmi, že je ťažké 
povedať, čo by ste mali robiť vy. Riešenia v oblasti klímy 
podrobne opisujú výzvy, navrhujú riešenia a ukazujú vám, čo 
môžete urobiť vy konkrétne pre to, aby sa realizovali. Či už ste 
tvorca politiky, finančná inštitúcia alebo občan, Riešenia  
v oblasti klímy sú vaším kontrolným zoznamom na záchranu 
ľudstva.
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