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O ČOM JE TÁTO SPRÁVA

Zoči-voči bezprecedentným krízam a obrovským potrebám nemá význam fungovať ako zvyčajne. 
Reakcia musí byť inovatívna. Musí ponúkať nové riešenia, ktoré smerujú k odlišnej budúcnosti.

Európska investičná banka čelila v roku 2021 dvom veľkým hrozbám, klimatickej kríze a pandémii 
koronavírusu, aj keď výzvy, ktoré predstavuje rozvoj, boli čoraz naliehavejšie. Banka EÚ riešila tieto 
nebezpečenstvá dôkladným zvažovaním a rýchlym pohybom – novými smermi.

Mohla investovať do inovatívnych spoločností alebo vytvoriť inovatívny finančný nástroj na 
preklenutie krízového obdobia pre firmy, ktoré boli pred vypuknutím pandémie zdravé. Ale v prvom 
rade premýšľala, ako ísť na to odlišným, efektívnejším spôsobom – ako pripraviť novú cestu, ktorá 
vedie k udržateľnej, zelenej a inkluzívnej budúcnosti.

Táto správa poukazuje na našu reakciu na núdzovú situáciu spôsobenú ochorením 
COVID‑19 prostredníctvom jedinečného Európskeho záručného fondu, ako aj na našu 
podporu pre spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré pracujú na 
vývoji liekov a  liečby tohto ochorenia. Vykresľuje rozmery našej podpory pre 
spoločnosti, ktoré posúvajú hranice opatrení v oblasti klímy – niekedy až do kozmického 
priestoru. Dokazuje náš záväzok k lepšej budúcnosti pre všetkých Európanov v rámci 
našich investícií do súdržnosti a pre všetkých občanov sveta prostredníctvom našej 
práce v oblasti rozvoja.

Inovácie sú rámcom budúcnosti. Táto správa, ktorá má tri hlavné časti, načrtáva budúcnosť, ktorú sa 
snažíme vytvoriť. Pôjde o zdravý svet. A zelený svet. Inkluzívny svet.

Zvyšné časti správy predstavujú kontext pre tieto investície. Od strategického uvažovania 
prezidenta v úvodnom slove po údaje o úverovej a výpožičnej činnosti banky a pohľad na 
nasledujúci rok v hlavných bodoch operačného plánu skupiny.

Správa rozpráva príbeh kľúčovej finančnej inštitúcie, ktorej ambíciou je pomôcť riešiť 
problémy, ktorým v  súčasnosti čelíme – inšpirovaní víziou zdravej, zelenej 
a inkluzívnej budúcnosti.

AKO ČÍTAŤ TÚTO SPRÁVU
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S kupina Európskej investičnej banky bola v prvej línii globálnej reakcie Európskej únie na 
pandémiu COVID-19. Na výnimočné časy sme reagovali okamžitým a flexibilným zásahom. 

Poskytli sme núdzovú podporu pre malé a stredné podniky a inovatívne startupy a financovali sme 
vakcíny a projekty v oblasti verejného zdravia.

Skupina EIB uvoľnila investície v situácii extrémnej neistoty. Náš Európsky záručný fond zabezpečil 
otvorené úverové kanály pre mnohé projekty, ktoré sa komerčným bankám zdali uprostred krízy 
príliš riskantné. Náš ekonomický výskum ukazuje, že táto podpora bola pri záchrane spoločností 
pred veľkými škrtmi v  investíciách zásadná. Namiesto toho mohli pokračovať v  investovaní, 
napríklad do digitalizácie, ktorá im umožnila adaptovať sa na krízu. Naše masívne financovanie 
biologických vied a zdravotníctva, ktoré by v súčasnosti sotva mohlo byť dôležitejšie, zahŕňa 
niektoré projekty podporované týmito nástrojmi.

V budúcnosti sme odhodlaní naďalej používať nástroje na rozdelenie rizika a uplatňovať logiku 
tohto mocného nástroja na iné projekty s vysokou sociálnou a ekonomickou pridanou hodnotou.

Isteže, ochorenie COVID-19 nie je ani zďaleka jedinou veľkou výzvou, ktorej svet čelí. Klimatická kríza 
je čoraz naliehavejšia a ako klimatická banka EÚ hráme kľúčovú úlohu v úsilí Európy stať sa uhlíkovo 
neutrálnou. Sme odhodlaní podporiť investície do opatrení v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti v objeme 1 bilióna EUR do konca tohto desaťročia. Väčšina z týchto investícií musí byť 
určená pre inovácie: čelíme bezprecedentnej výzve a musíme jej čeliť novými komerčnými nápadmi. 
Náš plán klimatickej banky sa začal realizovať v roku 2021, čím sme sa stali prvou multilaterálnou 
rozvojovou bankou, ktorej financovanie je v plnom súlade s cieľmi Parížskej dohody. To zahŕňa aj 
úplné zastavenie podpory pre nezmenené energetické projekty na báze fosílnych palív vrátane 
zemného plynu. Náš nový adaptačný plán oznámený na konferencii COP26 zahŕňa opatrenia, ktoré 
vychádzajú z plánu klimatickej banky, a zaviedli sme rámec v snahe zabezpečiť, aby naše protistrany 
podnikli kroky smerom k dekarbonizácii svojich podnikov. V rámci opatrení v oblasti klímy sme išli 
nad rámec našej primárnej úlohy financovania nových a vyspelých technológií, čím sa banka stala 
aj centrom znalostí, z ktorých môžu čerpať celé trhy. Toto je zjavné pri našej spolupráci s partnermi, 
ako je partnerstvo s Európskou komisiou a s iniciatívou Billa Gatesa Breakthrough Energy Catalyst, 
ktorá podporuje používanie zelených technológií na celom svete.

Pravdou o klimatickej kríze je, že kým niektoré krajiny čelia vážnejšej hrozbe než iné, v súčasnosti 
sme všetci transformujúcimi sa ekonomikami. Musíme sa spolu snažiť o inovácie, vďaka ktorým sa 
naše ekonomiky stanú zelenými. Musíme tiež zabezpečiť, aby bola táto transformácia spravodlivá. 
V roku 2021 sme zintenzívnili našu prácu v oblasti rozvoja vytvorením nového zastúpenia v Nairobi 
a dokončili sme štruktúru EIB Global, nášho nového riaditeľstva pre rozvoj, ktoré začne fungovať 
v roku 2022. Ako jediní spomedzi multilaterálnych rozvojových bánk efektívne exportujeme 
európske technológie a know-how do zvyšku sveta. Vytvára to príležitosť na rozvoj, ktorý preskočí 
znečisťujúce fázy priemyselného rastu a prejde rovno na zelené, čisté hospodárstvo. Naši projektoví 
experti zabezpečujú, aby všetko, čo financujeme, bolo udržateľné – a tento obchodný model 
nezmeníme. V decembri, keď lídri G7 identifikovali druh zmeny, ktorá je potrebná na modernizáciu 
infraštruktúry a na pomoc rozvojovým krajinám nájsť bilióny na financovanie boja proti budúcim 
výzvam, vo svojom vyhlásení vyzdvihli viac projektov spojených s Európskou investičnou bankou 
než s akoukoľvek inou medzinárodnou finančnou inštitúciou.

ÚVODNÉ SLOVO
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Werner Hoyer

“ Pravdou o klimatickej kríze je, že kým niektoré 
krajiny čelia vážnejšej hrozbe než iné, v súčasnosti sme 

všetci transformujúcimi sa ekonomikami. Musíme sa 
spolu snažiť o inovácie, vďaka ktorým sa naše 

ekonomiky stanú zelenými. Musíme tiež zabezpečiť, 
aby bola táto transformácia spravodlivá. ”

Naše riaditeľstvo pre rozvoj nám pomôže ešte viac zlepšiť tieto pôsobivé výsledky s väčším počtom 
miestnych zamestnancov, ktorých úlohou bude vypracúvať nové projekty a  realizovať ich. 
Ako kľúčový prispievateľ do Tímu Európa sa s radosťou podieľame na stratégii Európskej komisie 
Global Gateway v hodnote 300 miliárd EUR s cieľom podporovať na celom svete taký druh 
infraštruktúry, ktorý zabezpečí Európe samostatnosť a nezávislosť. Európska únia, ktorá má v oblasti 
zelených, digitálnych technológií o 75 % viac patentov ako USA a štyrikrát viac patentov ako Čína, je 
svetovým lídrom s odbornými znalosťami, ktoré môže zdieľať v oblastiach, ako je napríklad energia 
z obnoviteľných zdrojov, adaptácia na zmenu klímy, protipovodňové opatrenia, pokročilé nástroje 
na predpovedanie počasia, odolná infraštruktúra a mnohé ďalšie.

Európska investičná banka hrá kľúčovú úlohu pri transformácii podnikania a spoločnosti, ktorá je 
nevyhnutná na zvládnutie našich súčasných výziev. Na vytvorenie udržateľného sveta musíme 
všetci objaviť naše nové, lepšie „ja“. Každou inovatívnou zmluvou, ktorú financujeme, pomáha 
Európska investičná banka dosiahnuť tento cieľ.
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HLAVNÉ ÚDAJE ZA ROK 2021

SCHVÁLENÉ PROJEKTY 55,8 mld. EUR
Európska únia

Mimo EÚ
51,3 mld. EUR
4,5 mld. EUR

PODPÍSANÉ TRANSAKCIE 65,4 mld. EUR
Európska únia

Mimo EÚ
57,9 mld. EUR
7,5 mld. EUR

UVOĽNENÉ PLATBY 41,6 mld. EUR
Európska únia

Mimo EÚ
35,3 mld. EUR
6,3 mld. EUR

ZÍSKANÉ ZDROJE 55,2 mld. EUR
(PRED UPLATNENÍM SWAPOV)

Hlavné meny (EUR, GBP, USD)
Ostatné meny

48,4 mld. EUR
6,8 mld. EUR

PODPÍSANÉ 
TRANSAKCIE 30,5 mld. EUR

Vlastné imanie
Záruky

Inkluzívne financovanie

5,2 mld. EUR
25,1 mld. EUR
0,2 mld. EUR

SKUPINA EIB

PODPÍSANÉ 
TRANSAKCIE 

PRE 
COVID-19 

SPOLU

33,26 mld. EUR

Európsky investičný fond (EIF), ktorý je súčasťou 
skupiny EIB,  sa špecializuje na r iz ikové 
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. 

EURÓPSKA  
INVESTIČNÁ BANKA

ČINNOSŤ V ROKU 2021

EURÓPSKY  
INVESTIČNÝ FOND

ČINNOSŤ V ROKU 2021

HLAVNÉ ÚDAJE ZA ROK 2021 ÚDAJE O ÚVEROVEJ ČINNOSTI A VPLYVE
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431 000 4,5 milióna

6,8 milióna   3,5 milióna   

94,3 milióna 12 miliónov 10 miliónov 3,8 milióna

783 miliónov

8,1 milióna

826 000   170 0006 300   346 miliónov

163 000

11 400 MW
99,7 % 

z obnoviteľných 
zdrojov

Počet podporených MSP/
spoločností so strednou 

kapitalizáciou*

Domácnosti, ktoré môžu 
byť napojené na elektrinu

Obyvatelia využívajúci 
lepšiu infraštruktúru

Počet ľudí 
využívajúcich lepšie 
zdravotnícke služby 
vrátane vakcín proti 
ochoreniu COVID-19

Obyvatelia čeliaci 
nižšiemu riziku záplav

Počet pracovných miest 
udržaných v MSP/spoločnostiach 

so strednou kapitalizáciou*

Domácnosti v nových alebo 
obnovených energeticky 

efektívnych obytných jednotkách

Obyvatelia využívajúci nové 
systémy zberu odpadu

Nové alebo obnovené 
železničné vozidlá

Kapacita výroby 
elektriny

Noví odberatelia 
s aktivovanými 5G službami

Obyvatelia s bezpečnejšou 
pitnou vodou

Ďalšie cesty cestujúcich 
verejnou dopravou 
financovanou EIB

Vybudované/
zmodernizované 

elektrické vedenia

Domácnosti s pevným 
optickým pripojením

Obyvatelia s lepšími 
hygienickými podmienkami

Študenti vo vzdelávacích 
zariadeniach 

financovaných EIB

82 200 km

Číselné údaje predstavujú očakávané výsledky financovaných nových transakcií podpísaných 
prvýkrát v roku 2021 na základe dostupných údajov v tejto fáze. Žiadne číselné údaje neboli 
predmetom auditu a všetky sú predbežné.

*  Číselné údaje sa týkajú MSP/spoločností so strednou kapitalizáciou, ktoré v roku 2021 využili 
podporu EIB alebo podporu EIF v období od októbra 2020 do septembra 2021 v dôsledku 
transakcií podpísaných so sprostredkovateľmi do konca roka 2021.

VPLYV EIB
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SKUPINA EIB VO VAŠEJ KRAJINE

       

ŠPANIELSKO

PORTUGALSKO

FRANCÚZSKO

BELGICKO

LUXEMBURSKO

HOLANDSKO

DÁNSKO

ÍRSKO
1,14 miliardy EUR 0,27 % HDP 

13,92 miliardy EUR 0,56 % HDP 

1,34 miliardy EUR 0,41 % HDP 

0,97 miliardy EUR 1,39 % HDP 

12,77 miliardy EUR 1,07 % HDP 

5,32 miliardy EUR 2,52 % HDP 

3,42 miliardy EUR 0,69 % HDP 

2,80 miliardy EUR 0,33 % HDP 

0,90 miliardy EUR

VIACERO KRAJÍN EÚ

Tmavšie farby znamenajú vyššie investície ako percento HDP.

SKUPINA EIB VO VAŠEJ KRAJINE ÚVEROVÁ ČINNOSŤ PODĽA KRAJÍN



11

       

FÍNSKO

ESTÓNSKO

LOTYŠSKO

LITVA

POĽSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

RAKÚSKO
MAĎARSKO

RUMUNSKO

BULHARSKO

GRÉCKO

SLOVINSKO
CHORVÁTSKO

TALIANSKO

NEMECKO

ŠVÉDSKO

CYPRUS
MALTA

13,53 miliardy EUR 0,76 % HDP 

4,77 miliardy EUR 2,70 % HDP 

0,95 miliardy EUR 1,43 % HDP 

0,91 miliardy EUR 0,38 % HDP 

0,89 miliardy EUR 0,59 % HDP 

0,76 miliardy EUR 1,37 % HDP 

0,26 miliardy EUR 0,51 % HDP 

0,47 miliardy EUR 0,48 % HDP 

6,50 miliardy EUR 1,16 % HDP 

0,45 miliardy EUR 0,84 % HDP 

0,11 miliardy EUR 0,35 % HDP 

0,35 miliardy EUR 1,16 % HDP 

3,01 miliardy EUR 1,21 % HDP 

2,47 miliardy EUR 0,47 % HDP 

5,50 miliardy EUR 0,16 % HDP 

1,26 miliardy EUR 0,53 % HDP 

1,56 miliardy EUR 0,39 % HDP 

0,30 miliardy EUR 1,30 % HDP 

0,11 miliardy EUR 0,80 % HDP 
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EIB VO VAŠOM SVETE

ROZŠÍRENIE  
A KRAJINY EZVO   
1,37 miliardy EUR

SPOJENÉ  
KRÁĽOVSTVO  
0,37 miliardy EUR

JUŽNÉ  
SUSEDSTVO  
2,03 miliardy EUR

AKT, ZKÚ  
A JUŽNÁ AFRIKA  
2,15 miliardy EUR

EIB VO VAŠOM SVETE ÚVEROVÁ ČINNOSŤ MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE
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Európska investičná banka nepotvrdzuje, neakceptuje ani nehodnotí právny stav žiadneho územia, hranice, farby, pomenovania ani informácie zobrazené na tejto mape.
Po uložení sankcií EÚ proti Sýrii v novembri 2011 EIB pozastavila všetky platby z pôžičiek a poradenskú činnosť v krajine. EIB je však súčasťou hlavnej skupiny darcov v Sýrii, ktorá monitoruje situáciu 
pod spoločným vedením EÚ a OSN. 

VÝCHODNÉ  
SUSEDSTVO  
0,67 miliardy EUR

ÁZIA A SEVERNÁ  
A JUŽNÁ AMERIKA  
1,54 miliardy EUR

EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
AKT: Afrika, Karibská oblasť a Tichomorie.
ZKÚ: Zámorské krajiny a územia.
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ZDRAVÝ SVET

“ Kríza spôsobená ochorením COVID-19 je bezprecedentná. Aj Európsky záručný fond fungoval 
inak ako zvyčajne. Bol nekonvenčný, pokiaľ ide o rozsah, časový plán a základné nástroje, ako aj 
riadenie, pričom výbor prispievateľov zastupoval zúčastnené členské štáty ako ručiteľov. Tak ako 
samotný vírus nepozná hranice, nepoznajú ich ani hospodárske dôsledky ochorenia COVID-19. 
Podpora pre spoločnosti zasiahnuté hospodárskym poklesom môže byť efektívnejšia, keď 
presahuje hranice jednotlivých krajín. ”
Ioanna-Victoria Kyritsiová, vedúca oddelenia implementácie Európskeho záručného fondu, EIB

“ Biologické vedy sú kľúčovým riešením naliehavých globálnych potrieb. Európska investičná 
banka priamo podporila 80 vysoko inovatívnych európskych biotechnologických a medicínsko-
technologických projektov v ranej fáze sumou viac ako 2 miliardy EUR, od nových liekov na 
zriedkavé a infekčné choroby a imuno-onkologickej liečby až po vývoj presnejších chirurgických 
implantátov a sofistikovaných diagnostických nástrojov. Podpora odolných systémov 
zdravotníctva, prístupu k primárnej zdravotnej starostlivosti a výrobných kapacít pre základné 
zdravotnícke produkty vrátane vakcín je kľúčovou oblasťou našej činnosti. ”
Felicitas Riedlová, vedúca oddelenia biologických vied a zdravia, EIB

Ako funguje Európsky záručný fond1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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Odborníci na biologické vedy v Európskej investičnej 
banke hrali kľúčovú úlohu v  snahe bojovať proti 
ochoreniu COVID-19 a vytvárať zdravšiu budúcnosť. Táto 
časť obsahuje vyjadrenia niektorých z nich o vakcínach, 
ktoré sme financovali v roku 2021 – a o práci, ktorú už 
robíme na ochranu pred budúcimi pandémiami.

Mimo Európskej únie naša rozvojová práca zahŕňa 
projekty určené na spravodlivú a celosvetovú vakcináciu.

Skupina EIB podporila malé a stredné podniky v Európe 
prostredníctvom svojho Európskeho záručného fondu. 
Od reštaurácie v Chorvátsku až po banku vo Fínsku tu 
predstavujeme príbehy podnikov, ktoré dostali životne 
dôležité financovanie počas krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19.
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PREČO SÚ RISKANTNÉ 
NÁPADY V KRÍZE DOBRÉ

Aby sme sa dostali z tejto pandémie a predišli budúcim krízam, musíme 
viac riskovať a zvýšiť inovácie v oblasti vakcín proti ochoreniu COVID-19 
a všetkých typov výskumu týkajúceho sa biologických vied

Autorky: Cristina Niculescová a Nadya Veliková

Č lovek by mohol povedať, že vakcíny sa stali obeťou vlastného úspechu. Vakcíny proti ochoreniu 
COVID-19 boli vyvinuté v rekordnom čase, ale bolo ťažké získať všeobecnú podporu na ich 

používanie. Celé desaťročia sme boli zvyknutí na očkovanie. Vyrastali sme však aj vo väčších 
obavách o bezpečnosť vakcín. Mnoho ľudí v súčasnosti zabúda na prínosy vakcinačných programov 
alebo ich berie ako samozrejmosť. Falošné správy a jednoduchý prístup ku všetkým druhom 
informácií cez sociálne médiá spôsobujú, že ľudia neveria lekárom a vede v takej miere ako pred 
50 rokmi.

Vakcíny a programy hromadnej vakcinácie prispeli v bohatých krajinách k vyhubeniu určitých 
chorôb. V súčasnosti sú mnohé infekčné ochorenia z minulosti zriedkavé alebo takmer zabudnuté. 
Imunizácia v detstve prispela k vyhubeniu kiahní a takmer vyhubila záškrt, nákazu Haemophilus 
influenzae typu B spôsobujúcu meningitídu, osýpky, mumps, detskú obrnu, rubeolu a tetanus. 
V rozvojovom svete nedostatok vakcín stále spôsobuje úmrtia detí, zatiaľ čo vo vyspelých krajinách 
vakcíny máme, ale čoraz viac váhame dať sa zaočkovať. Tento odpor ohrozuje prínosy dosiahnuté 
po desaťročiach tvrdej práce komunity lekárov, výskumných pracovníkov a vlád.

Napriek hrozbe, ktorú prenosné ochorenia predstavujú pre verejné zdravie, sa vývoj nových vakcín 
v posledných pár rokoch oneskoril kvôli nedostatku investícií pre vývojárov a výrobcov zapojených 
do výskumu a výroby. Vysoké náklady na vývoj, nízka návratnosť investícií a všetky obchodné výzvy 
vyplývajúce z vývoja a výroby vakcíny donútili niektoré biofarmaceutické spoločnosti zanechať 
oblasť vývoja vakcín. Všetky tieto problémy mali mnoho rokov negatívny vplyv na vývoj vakcín.

Všetko v súbore nástrojov

Keď bolo jasné, že koronavírus spôsobí veľkú krízu, Európska investičná banka sa rozhodla využiť 
všetky svoje finančné nástroje a všetky technológie, ktoré môže veda ponúknuť, na pomoc 
podnikom a spoločnosti. Nezameriavali sme sa na jednu spoločnosť alebo na jednu techniku. 
Zamerali sme sa na tradičných aj nových vývojárov vakcín, napríklad na nemeckú spoločnosť 
BioNTech, ktorá vytvorila jednu z hlavných mRNA vakcín. Technológia mRNA je novou technológiou, 
ktorá môže pripraviť pôdu pre vakcíny proti mnohým ďalším chorobám vrátane rakoviny.

Nie každý projekt, ktorý banka počas krízy podporila, bol úspešný, ale nemohli sme si dovoliť dúfať, 
že jedno riešenie bude fungovať pre každého, a nemohli sme si dovoliť investovať veľa času do 
výberu a podpory len tých najlepších projektov. Namiesto toho sme urobili ťažké a niekedy 
riskantné rozhodnutia. V súčasnosti máme veľa vakcín, ktoré na celom svete odvádzajú dobrú prácu.

RIEŠENIA NA COVID-19: PREČO SÚ RISKANTNÉ NÁPADY V KRÍZE DOBRÉ
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Stále hľadáme nové príbehy úspechu. V októbri sme schválili pôžičku vo výške 45 miliónov EUR na 
pomoc španielskemu výrobcovi vakcíny proti ochoreniu COVID-19, spoločnosti Hipra. Táto vakcína, 
ktorá je stále v tretej fáze skúšania, je založená na tradičnej technológii rekombinantného proteínu. 
Bola upravená tak, aby bola účinnejšia proti variantom ochorenia COVID-19. Možno ju skladovať 
v štandardnej chladničke, čo je výhodné v rozvojových krajinách a vzdialených oblastiach, kde je 
ťažké dodať špeciálne chladničky potrebné na vakcínu od spoločnosti BioNTech.

Teraz alebo nikdy

Žijeme v dobe, ktorá je rozhodujúca na zlepšenie spôsobu, akým sa vakcíny vyrábajú a distribuujú. 
Medzi riešenia, ktoré by banka mohla preskúmať, patrí budovanie zásob základných liekov, podpora 
výroby vakcín v iných lokalitách, zdieľanie znalostí a technológií, rozvoj flexibilných výrobných 
jednotiek a investovanie do pokročilejších výrobných metód. Cieľom je rozsiahla, globálna dodávka 
vakcín, ktorá zabezpečí rýchlu a efektívnu reakciu na krízy.

V banke začíname preraďovať rýchlosť tým, že venujeme viac času distribúcii vakcín 
a  spoločnostiam, ktoré môžu budovať zásoby vakcín vytvorených inými firmami. 
Potrebujeme hľadať spôsoby výroby vakcín na viacerých miestach, keďže by sme tak mohli pomôcť 
vzdialenejším lokalitám, najmä v chudobnejších krajinách. Užšie spolupracujeme s Európskou 
komisiou, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Koalíciou pre inovácie v oblasti pripravenosti na 
epidémie (CEPI) a ďalšími zdravotníckymi skupinami na zvýšení výroby vakcín.

V  júni 2021 sme podpísali zmluvu s belgickou biotechnologickou spoločnosťou Univercells 
o globálnej distribúcii vakcín. Spoločnosť plánuje rozšíriť veľkoobjemovú výrobu vakcín proti 
ochoreniu COVID-19 v novom belgickom závode a pomôcť vybudovať ďalšie závody na celom svete 
na budovanie zásob vakcín. Medzitým spoločnosť BioNTech a Európska únia spolupracujú na 
hodnotení závodov na výrobu mRNA vakcín v Afrike. Medzi možné lokality patrí Rwanda a Senegal.

Financie za prísľub

EIB má dlhú históriu podpory sektora biologických vied. Do tejto oblasti investujeme ročne viac ako 
800 miliónov EUR. V priebehu posledného desaťročia sme ročne požičali viac ako 1 miliardu EUR na 
zdravotnícku infraštruktúru. Naše portfólio pre COVID-19 zahŕňa viac ako 20 najlepších európskych 
spoločností so sľubnými vakcínami, liečebnými postupmi a  testami, čo predstavuje celkové 
investície v objeme približne 770 miliónov EUR.

V najbližších rokoch by sme radi videli výrazné zvýšenie investícií na vedecký výskum a inovácie zo 
strany širších biologických vied, ako aj väčšiu podporu pre zdravotnícke vzdelávanie a zdravotnú 
starostlivosť. Okrem ochorenia COVID-19 je potrebné riešiť mnohé ďalšie zdravotné problémy. 
Musíme podporovať netradičné myslenie a viac sa spoliehať na vieru. Táto nová chuť riskovať je pre 
nás ako vedcov vzrušujúca a zrýchľuje nám pulz. Vďaka tomu bude svet lepším miestom a vyhneme 
sa budúcim krízam, ktoré si zatiaľ nevieme ani predstaviť.

Cristina Niculescová a Nadya Veliková sú špecialistky na biologické vedy v Európskej investičnej banke

“ Keď bolo jasné, že koronavírus spôsobí veľkú krízu, Európska investičná 
banka sa rozhodla využiť všetky svoje finančné nástroje a všetky technológie, 

ktoré môže veda ponúknuť, na pomoc podnikom a spoločnosti. ”
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PANDÉMIA V BUDÚCNOSTI

Ešte predtým, ako bude ochorenie COVID-19 porazené, si musia vlády, 
vedeckí pracovníci, zdravotnícke systémy a finančné a rozvojové inštitúcie 
vziať ponaučenie z  koronavírusu a  stanoviť nové štandardy pre 
pripravenosť na pandémie

Autorky: Dana Burdujová a Anna Lynchová

M usíme sa tomu postaviť čelom: príde ďalšia pandémia – a nedá sa jej zabrániť. Prirodzená 
tendencia osôb s rozhodovacími právomocami však je, že konajú tak, ako keby nemala nikdy 

prísť. Je tomu tak preto, že príprava je nákladná a dlhý čas sa nemusí vyplatiť. Musíme zabezpečiť, 
aby tvorcovia politík podporili pripravenosť teraz, kým je vplyv ochorenia COVID-19 ešte čerstvý 
a kým sa u nich nezačne proces vytúženého zabúdania.

Ochorenie COVID-19 ešte nie je, samozrejme, preč. Môžeme sa tešiť na koniec pandémie, ale 
ochorenie s  nami zostane. Možno sa stane endemické. Jeho vplyv na život, spoločnosť 
a hospodárstvo je aj tak veľký. Ak chceme zabezpečiť, aby mala ďalšia pandémia menej 
epochálny a katastrofický vplyv, vedeckí pracovníci a tvorcovia politík sa musia spojiť 
a pripraviť sa na nový a odlišný druh zdravotnej krízy. Nevieme presne predvídať, aký 
druh ochorenia môže prísť, ale zobrali sme si ponaučenie z tejto pandémie, ktoré možno 
zužitkovať pri našom plánovaní do budúcnosti – teraz.

Inkubátor agentúry pre núdzové situácie

Európska únia začína nový veľký projekt, ktorý má byť prípravou na ďalšiu pandémiu a ktorý sa 
nazýva európsky plán pripravenosti na biologickú obranu. Plán sa zrodil na stretnutí hláv 
európskych štátov vo februári a Inkubátor Európskeho úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové 
zdravotné situácie (HERA) má za cieľ zmobilizovať národných aktérov v koordinovanom úsilí. Pri jeho 
formovaní sa môže vyvinúť do rôznych podôb. Jedným z jeho cieľov by bolo zabezpečiť zvýšenú 
koordináciu pri posudzovaní hrozieb a výmene znalostí. Mohol by viesť aj ku vzniku samostatného 
orgánu na zosúladenie iniciatív EÚ a riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb. Jeho cieľom je 
riešiť problém fragmentácie, ktorá ovplyvnila snahy v celej Európskej únii, ako aj pracovať na 
predvídaní budúcich hrozieb, posudzovaní rizík, modelovaní, monitorovaní potrieb a dohľade. 
Dohľad bude v súvislosti s novou pandémiou kľúčový, pretože nám umožní reagovať rýchlejšie 
v  boji proti ochoreniu. Úrad HERA bude počas núdzových situácií takisto pripravovať 
a financovať protiopatrenia.

Európska investičná banka viedla diskusie s Európskou komisiou s cieľom pochopiť najlepší model 
financovania úradu HERA, ktorý môže zahŕňať InvestEU, prispôsobené nástroje, ako napríklad 
finančný nástroj pre infekčné choroby InnovFin a ďalšie inovatívne nástroje. Úloha je zložitejšia, 
pretože nejde len o nájdenie projektu na financovanie a poskytnutie peňazí. Je dôležité identifikovať 
najlepší spôsob, ako využiť financovanie a  zmobilizovať súkromné investície. Poskytujeme 
financovanie pri zlyhaní trhu, podporujeme alternatívne investície a zabezpečujeme doplnkovosť 
prostredníctvom zabezpečenia sociálneho a hospodárskeho vplyvu.

RIEŠENIA NA COVID-19: PANDÉMIA V BUDÚCNOSTI
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“ Keď podporujeme spoločnosť,  
vždy vidíme potenciál na revolučný vývoj. ”

Vývoj liekov či vakcín však zvyčajne trvá desať až dvanásť rokov. Existuje riziko, že ak ich stratíme 
z dohľadu, pozornosť – a peniaze na výskum – sa presunú inde, len čo sa ochorenie COVID-19 stane 
nepríjemnou spomienkou.

Iné hrozby

Ďalšiu pandémiu, samozrejme, nemusí nutne spôsobiť vírus.

Antimikrobiálna rezistencia je reálna hrozba, ktorá by mohla byť naším ďalším 
celosvetovým problémom. Veľmi málo spoločností však investuje do antimikrobiálneho 
výskumu alebo má pripravené aktíva, ktoré by mohli viesť k  novým inovatívnym 
antibiotikám. Európska investičná banka podporuje antimikrobiálny výskum prostredníctvom 
Akčného fondu pre AMR, pri zrode ktorého zohrala banka EÚ kľúčovú úlohu a do ktorého sme 
investovali 20 miliónov EUR.

Na vytvorení fondu sme spolupracovali s Federáciou farmaceutických výrobcov a združení, 
farmaceutickými firmami a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Prispelo do neho 20 veľkých 
farmaceutických spoločností vrátane Eli Lilly, Roche a Teva, ako aj nadácia Wellcome. Cieľom fondu 
je do roku 2030 uviesť na trh dve až štyri antimikrobiálne látky. Je to neľahká úloha, pretože celý 
tento veľký tlak je zameraný na vývoj lieku, ktorý snáď nebudeme musieť nikdy použiť.

Politika pred ziskom

Pri tomto druhu investície je, samozrejme, Európska investičná banka kľúčová. Tam, kde súkromní 
investori vidia príliš veľké riziko, je našou úlohou identifikovať potrebu založenú na verejnej politike, 
a nie na zisku a poskytnúť finančnú podporu a inovatívne fiškálne nástroje na vývoj technológií – až 
kým nebudú mať aj súkromní investori dostatok dôkazov o  tom, že sa im ich investícia 
pravdepodobne vyplatí. Banka EÚ pred pandémiou investovala do spoločnosti BioNTech, napríklad 
na podporu výskumu tejto spoločnosti v oblasti rakoviny. V snahe podporiť priekopníkov sa 
zameriavame na využívanie interných nástrojov podporovaných Európskou komisiou.

Definíciou priorít tejto politiky je dohoda medzi Európskou investičnou bankou a Európskou 
komisiou. Náš špeciálny tím pre biologické vedy pochádza z rôznych oblastí sektora biologických 
vied, pričom každý člen má svoje vlastné záujmy a kontakty z predchádzajúcej praxe v tomto 
odvetví. Sledujeme trh a študujeme vedeckú literatúru s cieľom zistiť, čo by malo byť hnacou silou 
našich investícií. Keďže máme pracovať s priekopníkmi, niekedy vyhráme, niekedy prehráme. 
Keď však spoločnosť podporíme, vždy vidíme potenciál na revolučný vývoj.

Dana Burdujová je senior zdravotná ekonómka a Anna Lynchová je senior špecialistka na biologické 
vedy na oddelení biologických vied a zdravia v Európskej investičnej banke
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OČKOVANIE V AFRIKE

Africký závod na výrobu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Senegale je 
súčasťou plánu na posilnenie regionálnej zdravotnej starostlivosti a na 
dosiahnutie toho, aby bol kontinent menej závislý na dovážaných vakcínach

V Afrike bolo podaných menej než 2 % z 3 miliárd dávok vakcíny podaných na celom svete. Nové 
zariadenie na výrobu vakcín pri Institut Pasteur de Dakar v Senegale je súčasťou kontinentálnej 

stratégie na preklenutie tejto priepasti a na zvýšenie kapacity Afriky vyrábať vakcíny. „Pandémia 
kovidu zdôraznila potrebu zvýšiť očkovanie v Afrike,“ hovorí Dr. Amadou Sall, riaditeľ inštitútu. 
„Ak chcete zastaviť prenos alebo obmedziť závažnosť ochorenia, musíte zaočkovať viac ľudí.“

Na zvýšenie miery zaočkovanosti potrebuje Afrika zabezpečiť viac dávok. Nové výrobné zariadenia 
na kontinente sú kľúčové, keďže Afrika v súčasnosti 99 % svojich vakcín dováža. Nové zariadenie 
na výrobu vakcín pri Institut Pasteur de Dakar plánuje do roku 2022 každý mesiac vyrobiť 
až 25 miliónov dávok schválenej vakcíny proti ochoreniu COVID‑19. „Afrika sa v súvislosti 
s výrobou vakcín a ich sprístupňovaním Afričanom plne spolieha na iné krajiny,“ hovorí Ramon 
Ynaraja, zástupca Európskej investičnej banky v Senegale. „Veľa afrických krajín, dokonca aj tie, ktoré 
majú finančné prostriedky, jednoducho nedokáže získať prístup k vakcínam na trhu. Preto je závod 
v Senegale, ktorý bude pokrývať celý výrobný reťazec, pre kontinent taký dôležitý.“

Nákladný a komplikovaný proces

Programy v oblasti výroby vakcín sú drahé a zložité, dokonca aj pre sofistikované organizácie ako 
Institut Pasteur de Dakar, ktorý má viac ako 80-ročnú prax vo vývoji vakcín a v súčasnosti je jediným 
zariadením v Afrike, ktoré vyrába vakcínu akceptovanú Svetovou zdravotníckou organizáciou. 
Inštitút nedávno spolupracoval aj s Európskou investičnou bankou a nemeckou rozvojovou bankou 
KfW na masovej výrobe rýchlych testov na COVID-19 pre zdravotníckych pracovníkov.

Na spustenie vývoja nového zariadenia banka a jej partneri Tímu Európa z Európskej komisie, 
Francúzska a Nemecka poskytli granty, technickú pomoc a odbornú prípravu. Ďalší člen tímu, 
Belgicko, spolupracuje so Senegalom na pláne rozvoja krajiny ako regionálneho centra pre 
farmaceutiká, pričom regionálna vláda Valónska tiež podporuje belgickú biotechnologickú 
spoločnosť, ktorá pomôže inštitútu s  budovaním kapacít a  s transferom technológií. Ďalší 
medzinárodní partneri vrátane Spojených štátov amerických a Svetovej banky podporia projekt 
počas fázy vývoja, kedy by celkové náklady mohli dosiahnuť až 200 miliónov EUR.

„Nielenže to posilní systém zdravotníctva, ale týmto osobitným projektom sa vytvoria pracovné 
miesta, vybudujú sa kapacity z hľadiska know-how a pracovnej sily a zároveň sa prinesú nové 
technológie,“ hovorí Dr. Sall.

PODPORA PRE COVID-19: OČKOVANIE V AFRIKE

1:14
Ako Tím Európa posilňuje výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 a prístup k nim 
v Afrike

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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ŽIVOT A SMRŤ

Napriek tomu, že sa pozornosť sústreďuje na ochorenie COVID-19, je 
zdravie budúcnosti postavené na širokej škále inovácií, ktoré sa dejú 
v súčasnosti. Medicínsko-technologická spoločnosť so sídlom v Barcelone 
vyvinula revolučnú liečbu mŕtvice

F rançois Salmon si živo spomína na moment, keď si na mobilnom telefóne prečítal textovú 
správu: „Všetko je v poriadku. Zrazenina odstránená. Pacient sa má dobre“. Bol koniec roka 

2019 a žena v nemocnici Vall d’Hebron v Barcelone práve úspešne podstúpila trombektómiu, len 
pár hodín po mŕtvici. Operácia bola prvá v rámci klinického skúšania spoločnosti Anaconda 
Biomed, startupu pôsobiaceho v oblasti zdravotníckych pomôcok, ktorá dokázala spôsobiť 
revolúciu v  liečbe mŕtvice. „Som šťastný, že pomáhame zdravotníkom zachraňovať životy 
a znižovať zdravotné postihnutie po mŕtvici,“ tvrdí Salmon, ktorý je od roku 2018 výkonným 
riaditeľom spoločnosti Anaconda.

Aby spoločnosť Anaconda mohla pokračovať v klinickom skúšaní, dostala v októbri od Európskej 
investičnej banky financovanie rizikového dlhu až do výšky 10 miliónov EUR. Pôžička tiež priniesla 
barcelonskej spoločnosti likviditu potrebnú na jej ďalšie fungovanie počas pandémie. „Systém 
spoločnosti Anaconda je osviežujúco jednoduchý“, tvrdí Tom Andersen, inžinier Európskej 
investičnej banky, ktorý na pôžičke pracoval. „Tento systém ponúka nákladovo efektívnu, 
vylepšenú liečbu.“

„Poškodenie sa zastaví“

Krčnice, ktoré vedú zo srdca do mozgu na každej strane krku, môžu zhrubnúť, keď zrazenina 
zablokuje hlavnú krvnú cievu. Prítok krvi do životne dôležitých častí mozgu sa zastaví. To je mŕtvica. 
Čím dlhšie je tepna upchaná, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k trvalému poškodeniu, ako 
je paralýza a problémy s rečou. Tradičné techniky odstraňovania zrazeniny niekedy zanechávajú 
kúsky zrazeniny, ktoré by mohli upchať ďalšie tepny. Spoločnosť Anaconda vyvinula katéter, 
ktorý je navrhnutý na odstránenie celej mozgovej zrazeniny bez jej fragmentácie. 
Lievikovitý katéter, ktorý sa sám rozvinie, dosahuje priemer tepny – maximálne 5 milimetrov. Takto 
môže katéter uchopiť a odstrániť zrazeninu. „Keď je zrazenina vonku, poškodenie sa zastaví,“ 
hovorí Salmon.

Von z pandémie s pomocou Európskej únie

Teraz, keď je klinické skúšanie ukončené, Salmon rekapituluje pokrok: výsledky už potvrdili skoršie 
skúšanie a naplnili všetky očakávania týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti katétrov prvej generácie. 
Pokročilý systém spoločnosti Anaconda má nepochybne dramatický, pozitívny vplyv na život 
pacientov po mŕtvici. „Doterajšie výsledky sú veľmi dobré,“ hovorí Salmon, „ale radšej zostaneme 
opatrní, keďže tu ide o otázku života a smrti.“

PODPORA PRE COVID-19: ŽIVOT A SMRŤ
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PANDEMICKÝ RECEPT 
PRE BANKY

Európsky záručný fond zmierňuje tlak na banky, aby udržali spoločnosti 
v celej Európe nad vodou. Predstavujeme, ako tento nástroj na poskytovanie 
bankových úverov v súvislosti s ochorením COVID-19 funguje vo Fínsku 
a Švédsku

P etri Vartiainen má ako senior poradca v oblasti financovania vývozu plné ruky práce. „Ktovie, 
čo prinesie budúcnosť alebo či sa bude pandémia stále predlžovať,“ hovorí Vartiainen, ktorý 

pracuje vo Finnvera, verejnej finančnej inštitúcii, ktorá poskytuje pôžičky a záruky spoločnostiam 
a podporuje fínsky vývoz.

Pandémia škodí všetkým typom podnikov, najmä vývozcom naviazaným na svetový trh. Ak majú 
spoločnosti zostať konkurencieschopné, neustále potrebujú peňažný tok na úhrady výdavkov 
a investovanie. Európsky záručný fond, záchranná sieť Európskej investičnej banky v súvislosti 
s pandémiou COVID-19, prichádza v správnom čase. „To veľmi pomáha finančným inštitúciám, ako 
je Finnvera, pomôcť miestnym spoločnostiam výrazne zasiahnutým pandémiou COVID-19 
a poskytnúť im prístup k financovaniu,“ uvádza Roxana Popescová, úverová analytička v Európskej 
investičnej banke, ktorá pracuje na pôžičkách v Severskom regióne. Banka EÚ poskytla v apríli 
záruku pre veľkú časť budúceho úverového portfólia inštitúcie Finnvera, čím umožnila 
tejto firme získať nové financovanie v objeme 650 miliónov EUR dostupné stredným 
a veľkým podnikom. Keďže vývoz je pre hospodársky rast taký dôležitý, podpora EIB pre klientov 
inštitúcie Finnvera presadzuje internacionalizáciu v  čase, kedy by to pandémia inak mohla 
znemožniť. EIB podpísala desiatky podobných záruk v celej Európe. Tieto investície by mohli 
zmobilizovať až 200 miliárd EUR pre hospodárstvo Európskej únie.

Nová rana pre vývozcov

Úloha inštitúcie Finnvera ako štátneho poskytovateľa financií je doplniť finančné trhy, zvýšiť počet 
nových spoločností vo Fínsku a zároveň pomôcť starým spoločnostiam rásť. Je to oficiálna fínska 
agentúra pre vývozné úvery, takže pomáha aj svojmu portfóliu s približne 26 000 klientmi predávať 
viac produktov na celom svete. „Keď vypukla pandémia, začali sme pripravovať spôsoby, ako čeliť 
výzvam, ktoré nás čakali,“ hovorí Vartiainen, senior poradca v inštitúcii Finnvera. „EIB bola a je 
cenným partnerom inštitúcie Finnvera a fínskeho finančného sektora.“

Poskytovanie bankových úverov vo Švédsku v súvislosti s pandémiou COVID-19

Európska investičná banka podpísala podobnú záruku so Švédskou korporáciou pre vývozné úvery, 
známou ako SEK, ktorá jej umožní poskytnúť stredným a veľkým spoločnostiam nové pôžičky 
v objeme 467 miliónov EUR. Celkový prínos z tejto transakcie pre švédsku ekonomiku by 
mohol predstavovať až 1,1 miliardy EUR. EIB investuje ročne do švédskych projektov približne 
2 miliardy EUR.

PODPORA PRE COVID-19: PANDEMICKÝ RECEPT PRE BANKY
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DIGITÁLNI PREŽIVŠÍ

Chorvátska reštaurácia a česká realitná aplikácia prežili zákazy vychádzania 
a sú pripravené na budúcnosť

R eštaurácia Batak Grill chce ponúkať gurmánsky gastronomický zážitok vychádzajúci z tradícií 
miestneho grilu. „Chceme na trh priniesť niečo nové,“ hovorí Isabella Paverová, finančná 

riaditeľka skupiny Victus, ktorá reštauráciu vlastní. „Miestny gril, ale v  modernejšom štýle, 
poskytujúci stravovanie pre pracovné obedy a oslavy.“ Reštaurácii sa darilo dobre.

Až kým nevypuklo ochorenie COVID-19. „Keď bol nariadený zákaz vychádzania, bol to pre nás šok,“ 
hovorí Paverová. Reštaurácia Batak Grill zareagovala ponukou donáškovej služby. Chcelo to však 
digitálne prepracovanie a vytvorenie webovej stránky. „Aj predtým sme mali donáškové služby, ale 
teraz sme donášku rozšírili na všetky produkty a vytvorili sme na to určenú platformu.“ Bol to zložitý 
proces, súčasťou ktorého bolo riešenie súladu s nariadeniami o ochrane údajov, zabezpečenie toho, 
aby webové sídlo fungovalo na mobilných telefónoch aj tabletoch, jeho optimalizovanie pre 
vyhľadávače, investovanie do marketingu, vytvorenie systémov riadenia fakturácie a zásob – 
a reklama toho všetkého na sociálnych médiách. Transformácia sa však podarila.

Reštaurácia Batak (čo v chorvátčine znamená „paličky na bubon“) požiadala o podporu od banky 
Erstebank Chorvátsko vo forme pôžičky garantovanej EÚ a podporenej z Európskeho investičného 
fondu. „Pôžička nám pomohla zaviesť všetky tieto zmeny a posilniť našu prítomnosť 
v online priestore,“ hovorí Paverová. „Nakoniec sme nemuseli nikoho prepustiť.“

Digitalizácia budov

Spaceflow je spoločnosť, ktorá je príkladom toho, ako sa digitálna transformácia rozširuje na mnohé 
aspekty nášho života – dokonca aj na budovy. „Naším poslaním je spájať budovy s ich nájomcami,“ 
hovorí Pavel Jiranek, prevádzkový riaditeľ.

Spoločnosť Spaceflow poskytuje digitálne realitné služby týkajúce sa rezidenčných nehnuteľností. 
Jej cieľom je pomôcť prenajímateľom pritiahnuť a udržať si dobrých nájomcov a zvýšiť zisky. Kvôli 
pandémii koronavírusu však trh s nájomcami zaznamenal masívny posun. „Prenajímatelia sú pod 
rastúcim tlakom zatraktívniť svoje budovy, a najmä zaistiť ich bezpečnosť,“ hovorí Jiranek. „Náš 
produkt mohol byť v minulosti niečo, čo bolo dobré mať. Teraz sa z toho stáva nevyhnutný prvok, 
ak chceme zostať konkurencieschopní.“

Spoločnosť Spaceflow podporuje Day One Capital, fond rizikového kapitálu podporený Európskym 
investičným fondom v rámci Investičného plánu pre Európu, ktorý vytvorila Európska únia. 
Táto podpora umožňuje spoločnosti pracovať na vývoji produktov, pričom spoločnosť prijala 
približne 20 nových zamestnancov a jej biznis rýchlo rastie.

PODPORA PRE COVID-19: DIGITÁLNI PREŽIVŠÍ
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NECH ŽIJE ENERGIA

Jeden Talian svoju lásku k vynálezom premenil na spoločnosť, ktorej 
energeticky efektívna elektronika by mohla značne znížiť emisie uhlíka

N amiesto hrania sa s hračkami ako iné deti zaujímali Igora Spinellu domáce spotrebiče, pretože chcel 
vedieť, ako fungujú. Keď sa raz rodičia osemročného Igora vrátili zo zbierania húb v kopcoch 

regiónu Emilia Romagna, spustil sa alarm proti vlamačom, ktorý malý Igor navrhol a nainštaloval v dome.

„Bol som bláznivé dieťa. Popoludnia som trávil v rodinnej garáži prácou na svojich vynálezoch,“ hovorí 
Spinella, ktorý je vo veku 40 rokov zakladateľom a generálnym riaditeľom firmy Eggtronic, ktorá vyrába 
výkonovú elektroniku. Spoločnosť za menej ako desaťročie podala viac ako 240 patentových prihlášok.

Ale tak ako pre mnohé startupy, aj pre spoločnosť Eggtronic bola pandémia „tvrdým úderom“, 
hovorí. Našťastie, spoločnosť dostala pôžičku od Európskej investičnej banky vo výške 15 miliónov 
EUR v rámci jej pandemickej záchrannej siete, Európskeho záručného fondu. Spoločnosť Eggtronic 
využíva toto financovanie na investovanie do výskumu a vývoja produktov, ktoré sú potenciálne 
dôležité pre klimatické ciele Európy.

Banka EÚ podporuje inovatívne európske spoločnosti, ktorým sa často ťažšie hľadá financovanie pre 
rast než ich náprotivkom v  Spojených štátoch amerických či Ázii. „Eggtronic prišla s  veľmi 
inovatívnymi produktmi v oblasti s veľkým potenciálom,“ hovorí Fabrizio Morgera, investičný 
analytik EIB, ktorý pracoval na pôžičke.

Neviditeľný priateľ

Spinella pracuje v oblasti výkonovej elektroniky, ktorú nazýva „neviditeľným priateľom, vďaka 
ktorému funguje svet.“ Výkonová elektronika je technológia, ktorá riadi tok elektriny 
prostredníctvom tranzistorov v elektrických a elektronických zariadeniach. Všetky dosky výkonovej 
elektroniky však pri svojom fungovaní majú straty. Typickým zdrojom neefektívnosti je prechod 
z režimu „on“ na režim „off“ v tranzistoroch.

Aby boli zariadenia čo najviac energeticky efektívne, technologické spoločnosti nahradili v priebehu 
posledných pár desaťročí konvenčný kremíkový spínač v elektrickom obvode rýchlejšími tranzistormi 
na báze nitridu gália. Tranzistory na báze nitridu gália sú však drahšie. Spoločnosť Eggtronic využila 
výzvu zlepšiť architektúru výkonových meničov s cieľom ešte viac znížiť straty z prepínania. 
V jej priekopníckej architektúre je výkon štandardného kremíka rovnako dobrý ako výkon nitridu gália 
a nitrid gália má trikrát lepší výkon ako ten istý polovodič v tradičnej architektúre.

Výhodný a udržateľný

Väčší výkon s menšou stratou energie umožňuje spoločnosti Eggtronic konštruovať menšie 
zariadenia. Vďaka ich vysokej energetickej efektívnosti majú zariadenia spoločnosti 
Eggtronic oveľa menšiu uhlíkovú stopu.

Keď ochorenie COVID-19 pustošilo svet, „dokázali sme sa udržať nad vodou,“ hovorí Spinella. 
„Pôžička od EIB nám pomáha znova sa pozerať do budúcnosti.“

PODPORA PRE COVID-19: NECH ŽIJE ENERGIA
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ZVUK OKULIAROV

Rakúska firma USound zaoberajúca sa najmodernejšími technológiami je 
priekopníkom vo výrobe najmenších reproduktorov na svete s digitálnou 
technológiou, ktorá spotrebuje o 80 % menej energie

D ospievajúci často považujú nápady svojich rodičov za iritujúce alebo irelevantné. Ale odkedy 
Ferruccio Bottoni uviedol pred dvoma rokmi na trh okuliare Fauna, jeho dcéra ich nedokáže 

prestať nosiť. „Uvedomil som si, že tie okuliare musia byť naozaj dobré,“ hovorí Bottoni, 
spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti USound.

Spoločnosť vyvíja a uvádza na trh mikroreproduktory založené na technológii MEMS (mikro-
elektro-mechanický systém). Pandémia koronavírusu však znamenala prekážku. „Pandémia nás 
dostala na kolená,“ hovorí. Preto sme si zobrali pôžičku vo výške 15 miliónov EUR od Európskej 
investičnej banky. Financovanie je podporené Európskym záručným fondom. „Európska investičná 
banka nám umožnila znova sa nadýchnuť.“

Od mechaniky k mikroelektronike

Audio komponenty sa od 19. storočia veľmi nezmenili. Nápad spoločnosti USound spočíva 
v budovaní mikroreproduktorov založených na polovodičovej technológii. Nahradením 
cievky, ktorá sa pohybuje v konvenčných kremíkových systémoch, môžu byť tieto ľahké, malé 
reproduktory integrované do technológií vyžadujúcich si menšie dizajny, ako sú napríklad audio 
okuliare a ultrazvukové aplikácie. „USound zmodernizovala audio priemysel,“ hovorí Trudpert 
Schelb, inžinier Európskej investičnej banky, ktorý na pôžičke pracoval. „Ide o najdôležitejší vývoj 
v reproduktorovej technike za posledné desaťročia.“

Reproduktory MEMS spoločnosti USound majú rozšírenú šírku pásma, ktorá umožňuje vysoké 
rozlíšenie audio aj ultrazvukových aplikácií v miniatúrnych zariadeniach. Spotrebúvajú až o 80 % 
menej energie ako konvenčné komponenty. Na trhu ovládanom ázijskými výrobcami majú 
konkurenčné ceny, aj keď sa vyrábajú v Európe, najmä v Taliansku.

Technológia spoločnosti USound je založená na piezoelektrine. Kryštály s týmito vlastnosťami sa 
v elektrickom poli rozťahujú alebo sťahujú. Na vysielanie zvuku sa vzduch musí pohybovať. Malá 
štruktúra MEMS je teda spojená s membránou, ako je veľmi tenká plastová fólia, ktorá sa pohybuje 
hore a dole. Výsledkom je systém fungujúci ako štandardný elektrodynamický reproduktor, ale 
objemná magnetická cievka je nahradená zabudovanými piezoovládačmi na čipe MEMS.

Pandémia koronavírusu narušila dodávateľský reťazec spoločnosti. Projekty sa odložili alebo zrušili. 
Elektronické komponenty sa stále zháňajú veľmi ťažko, čo bráni začať projekty. „Pôžička nám 
neuveriteľne pomohla,“ hovorí, „pretože vyriešila naše problémy s peňažným tokom.“

PODPORA PRE COVID-19: ZVUK OKULIAROV



26 SPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2021

STAŤ SA VEĽKÝMI, 
PODPOROVAŤ MALÝCH

Dve inovatívne spoločnosti sa znova postavili na nohy a podporujú iné 
malé podniky

Č asto sa hovorí, že malé podniky sú chrbticou európskeho hospodárstva. Niet divu. Väčšinu 
podnikov EÚ tvoria malé a stredné podniky (MSP), ktoré zamestnávajú celkovo viac ako 

100 miliónov ľudí. Takmer všetky zaznamenali počas pandémie veľký prepad v príjmoch.

Technologická spoločnosť pôsobiaca v oblasti cestovného ruchu TourRadar nie je výnimkou. „Prišli sme 
takmer o 98 % nášho biznisu,“ hovorí spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Travis Pittman. Spoločnosť 
TourRadar prevádzkuje online platformu, ktorá umožňuje používateľom rezervovať si viacdenné cesty vo 
viac ako 200 krajinách sveta. Platforma spája viac ako 3 000 podnikov vrátane malých cestovných 
kancelárií, ktoré by inak mali problémy na konkurenčnom trhu. Medzinárodné cestovné obmedzenia 
však priviedli týchto partnerov do stavu „hibernácie“, tvrdí Pittman. „Museli sa vzdať významnej časti 
svojej zamestnaneckej základne vrátane miestnych sprievodcov a pomocného personálu.“

Európska investičná banka podporuje spoločnosť TourRadar sumou 14 miliónov EUR formou 
financovania rizikového dlhu v rámci Európskeho záručného fondu, ktorý pomáha európskym 
podnikom prežiť pandémiu, udržať si zamestnancov a rásť. Rizikový dlh sa vypláca ako kapitálová 
investícia, ale nezbavuje zakladateľov startupu vlastníctva. Pôžička umožní spoločnosti rozvíjať 
schopnosť strojového učenia s cieľom zlepšiť hodnotenie a presnosť vyhľadávania jej platformy.

Zobudenie sa zo zimného spánku

Cestovný ruch patril medzi sektory najviac zasiahnuté pandémiou. Počet medzinárodných 
cestujúcich klesol z 1,4 miliardy v roku 2019 na 400 miliónov v roku 2020. Aby sa viedenská 
spoločnosť postavila znova na nohy, musela zmeniť spôsob svojho podnikania. „Rozhodli sme sa 
otvoriť našu platformu cestovným agentúram. Teraz môžu využívať platformu na rezerváciu 
niektorých z približne 50 000 ciest, ktoré ponúkame,“ hovorí Pittman. „Takto budú môcť agentúry 
nájsť pre svojich klientov najlepšie miestne služby, zatiaľ čo naši miestni partneri sa viac zviditeľnia.“

Možno si myslíte, že cestovné agentúry patria do minulosti. No len v Spojených štátoch 
amerických zaznamenali v roku 2021 cestovní poradcovia 76 % nárast v počte zákazníkov 
v porovnaní s obdobím pred pandémiou. „Tento vývoj vidíme ako skvelý spôsob, ako využiť 
tento rastúci trh a následne zvýšiť náš zisk, ako aj zisk našich miestnych partnerov,“ hovorí Pittman.

Z tabuľkových procesorov na aplikácie

Spoločnosť Sennder, európsky líder v odvetví nákladnej dopravy, je ešte lepším príkladom tohto 
symbiotického vzťahu medzi malými podnikmi. Zameriava sa na kamiónovú dopravu na krátke 
vzdialenosti a  špeditérom ponúka prístup k  svojmu prepojenému vozovému parku 
s 12 500 kamiónmi prevádzkovanými malými nezávislými prepravcami. Pandémia vážne narušila 
fungovanie tohto sektora, ale spoločnosť Sennder sa ukázala ako odolná. „Keď krajiny EÚ začali 

PODPORA PRE COVID-19: STAŤ SA VEĽKÝMI, PODPOROVAŤ MALÝCH
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“ Rizikový dlh sa vypláca ako kapitálová investícia,  
ale nezbavuje zakladateľov startupu vlastníctva. ”

UVOĽNENIE BŔZD

Pedro Oliveira začal podnikať v oblasti kamiónovej dopravy so svojím otcom v roku 1991. „Dnes máme 
vozový park s 30 kamiónmi cestujúcimi po celej Európe a zamestnávame 40 ľudí.“ Spoločnosť väčšinou 
prepravuje stavebné materiály, ako sú ťažké kovy, cement, železo a drevo z Pyrenejského polostrova do celej 
Európy. „Je to dobrý pomer kvality a ceny,“ hovorí, „keďže materiál je v Španielsku a Portugalsku lacnejší.“

Pandémia COVID-19 bola dosť veľkou prekážkou na ceste. „Bolo niekoľko ťažkých mesiacov,“ hovorí 
Oliveira, ktorý riadi spoločnosť Transoliveira z mesta Oliveira do Hospital v Portugalsku. „Zatiahli sme 
brzdy a naše kamióny tri mesiace stáli.“

Rodinný podnik v priebehu rokov stabilne rástol a Oliveirovým prvoradým záujmom bolo zabezpečiť, 
aby neutrpel veľké straty, alebo ešte horšie, aby sa nemusel zatvoriť. „Situácia viedla k veľkej nestabilite 
a neistote. Nevedeli sme, čo čakať,“ vysvetľuje.

Na zvládnutie tejto situácie si Oliveira zobral z banky Caixa Geral de Depósitos pôžičku garantovanú EÚ 
a podporenú Európskym investičným fondom v rámci Investičného plánu pre Európu Európskej únie. 
Pôžička umožnila Oliveirovi riešiť nečakané výpadky vo financovaní, zaplatiť účty a čo je najdôležitejšie, 
udržať si zamestnancov, a to aj napriek veľkému svetovému hospodárskemu šoku. „Budúcnosť vyzerá 
neisto, takže je lepšie hrať bezpečne,“ hovorí.

zavádzať cestovné obmedzenia, mnohí malí prepravcovia trpeli. Vďaka dlhodobej zmluve 
spoločnosti Sennder s veľkými špeditérmi však ich prepravcovia neboli tak veľmi zasiahnutí,“ hovorí 
Aleksandar Mihajlovic, investičný analytik EIB, ktorý pracoval na tomto projekte, ako aj na zmluve so 
spoločnosťou TourRadar.

Európska investičná banka poskytuje spoločnosti Sennder financovanie rizikového dlhu vo výške 
35 miliónov EUR na podporu vývoja jej softvéru v oblasti nákladnej dopravy, ktorý prepája 
špeditérov a prepravcov. Posilnenie spoločností ako Sennder je životne dôležité vzhľadom na vplyv, 
ktorý malo ochorenie COVID-19 na dodávateľské reťazce po celom svete. „Sektor dopravy je len 
slabo digitalizovaný. Mnohé malé spoločnosti stále používajú na organizovanie prepravy tabuľkové 
procesory. Softvér spoločnosti Sennder je krok do budúcnosti pre veľmi tradičné odvetvie,“ hovorí 
Mihajlovic. „Zameraním sa na digitalizáciu a automatizáciu tento systém zefektívňujú a zároveň 
znižujú emisie uhlíka.“
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“ Zmena klímy je najnaliehavejším problémom, ktorému svet dnes čelí. Najinovatívnejšie 
klimatické projekty však narážajú na problémy s financovaním, pretože sa považujú za riskantné, 
najmä v rozvojových krajinách. Európska investičná banka pomáha budovať partnerstvá 
s verejnými darcami s cieľom znížiť riziko pre súkromné investície do opatrení v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti. Zmenu môžeme dosiahnuť, len ak budeme konať spoločne. ”
Milena Messoriová, vedúca oddelenia pre vlastné imanie a mikrofinancovanie mimo EÚ, EIB
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Klimatická banka EÚ dodala svojmu plánu klimatickej 
banky ďalší rozmer vďaka adaptačnému plánu 
a rámcu s cieľom zabezpečiť, aby jej dlžníci splnili ciele 
Parížskej dohody.

Investície a poradenstvo v oblasti vesmíru, obehové 
hospodárstvo a mestská doprava pomáhajú vytvárať 
udržateľnú budúcnosť.

ZELENÝ SVET
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SKUTOČNÁ KLIMATICKÁ 
BANKA

V roku 2021 sme sa zamerali na realizáciu plánu klimatickej banky vrátane 
nových prístupov, aby sme pomohli dosiahnuť klimatické ciele

„ EIB je teraz skutočnou klimatickou bankou,“ uviedol výkonný podpredseda Európskej komisie 
Frans Timmermans počas spustenia adaptačného plánu Európskej investičnej banky. „Stalo sa 

tak za menej než tri roky, a to vo finančnom sektore. Ide o revolúciu.“ Plán klimatickej banky EIB 
je päťročný plán, v ktorom sa stanovujú podrobnosti o tom, ako splníme naše klimatické záväzky 
a záväzky v oblasti environmentálnej udržateľnosti. Uverejnenie plánu v roku 2020 bolo míľnikom. 
Pozornosť sa teraz sústreďuje na jeho realizáciu a vývoj spektra nových prístupov, ktoré sú 
v ňom stanovené.

Tento rok bola naša práca na tomto pláne zameraná na:

•  Spustenie adaptačného plánu EIB, ktorý podporuje ciele adaptačnej stratégie Európskej únie 
v EÚ aj mimo nej. Snažili sme sa zvýšiť podiel podpory na adaptáciu na 15 % z celkového 
financovania banky určeného na opatrenia v oblasti klímy do roku 2025. Predstavuje to takmer 
trojnásobný nárast v porovnaní s financovaním adaptácie počas posledných piatich rokov. 
K cieľovým oblastiam patrí riadenie rizika povodní a riadenie pobrežia, ochrana miest a odolná 
infraštruktúra a výskum a vývoj inovácií v oblasti adaptácie. Klienti v EÚ budú mať prístup 
k platforme s poradenskými službami na podporu plánovania a investícií v oblasti adaptácie. 
Pokiaľ ide o klientov mimo Európskej únie, naša podpora sa zameria na najzraniteľnejšie miesta, 
najmä v najmenej rozvinutých krajinách a v malých ostrovných rozvojových štátoch.

•  Spustenie rámca pre zosúladenie protistrán s Parížskou dohodou, vďaka ktorému je skupina 
EIB prvou multilaterálnou bankou, ktorá zohľadňuje nielen vplyv ňou financovaných projektov na 
klímu, ale aj širšiu aktivitu dlžníkov. Rámcom sa zabezpečí, aby boli projekty financované EIB 
zosúladené s Parížskou dohodou a aby protistrana podnikla kroky na dekarbonizáciu obchodnej 
činnosti a posilnenie odolnosti proti zmene klímy. V rámci tejto novej iniciatívy ponúkneme 
technickú podporu firemným dlžníkom s vyššími emisiami a finančným sprostredkovateľom, aby 
sme im pomohli splniť ciele Parížskej dohody.

•  Prijatie komplexného návrhu skupiny EIB na podporu Mechanizmu spravodlivej 
transformácie, ktorý ukazuje, ako naša úverová činnosť, naše finančné nástroje a aj naša 
technická pomoc a poradenské služby môžu podporiť regióny a ľudí v najvyššej možnej miere. 
Vo  vnútri Európskej únie skupina EIB podporí všetky piliere Mechanizmu spravodlivej 
transformácie. Mimo Európskej únie podporíme spravodlivú transformáciu v kontexte širšieho 
mandátu v oblasti rozvoja.

PLÁN KLIMATICKEJ BANKY: SKUTOČNÁ KLIMATICKÁ BANKA
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Dosiahli sme tiež značný pokrok v týchto oblastiach:

•  Revízia rámca skupiny EIB pre environmentálnu a sociálnu udržateľnosť na zabezpečenie 
väčšieho a systematickejšieho začlenenia environmentálnych, klimatických a sociálnych opatrení 
do našich politík a štandardov vrátane monitorovania a podávania správ o vplyve a výsledkoch 
rozvoja. V roku 2021 sa uskutočnila verejná konzultácia a očakáva sa, že nový rámec sa začne 
uplatňovať v prvom štvrťroku roka 2022.

•  Revízia politiky týkajúcej sa úverovej činnosti v oblasti dopravy, ktorá predefinováva 
priority pre podporu EIB v rámci plánu klimatickej banky a posilňuje vplyv jej budúcich investícií 
do dopravy. Verejná konzultácia prebiehala od júla do októbra 2021. Očakáva sa, že nová politika 
bude schválená v prvom štvrťroku roka 2022.

“ EIB je skutočná klimatická banka. ”

Viceprezident Ambroise Fayolle o tom, ako plán klimatickej banky prispieva 
k zelenej obnove po pandémii COVID-19 a podporuje ciele Európskej 
zelenej dohody1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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SILICON VALLEY NA ISAR

Bavorský fond rizikového kapitálu podporuje rastové spoločnosti, ako je 
spoločnosť OroraTech, ktorá sa snaží spomaliť globálne otepľovanie tým, 
že pomáha hasiť prírodné požiare

T homas Grübler mal 26 rokov, keď on a jeho priatelia skonštruovali kockový satelit pre ich výskumný 
projekt na Technickej univerzite v Mníchove a prišli na to, že má budúcnosť aj mimo akademickej 

pôdy. Vytvorili víziu spoločnosti, ktorá by posielala tieto zariadenia veľkosti škatule od topánok do 
vesmíru, aby vykonávali termálne monitorovanie celej zemegule, a tým zabezpečovali ochranu pred 

vplyvom prírodných požiarov spôsobených globálnym otepľovaním. 
Založili tak spoločnosť OroraTech. „Veľa spoločností a investorov si myslí, 
že keď robíte niečo dobré na boj proti zmene klímy, máte nižšie zisky,“ 
hovorí Grübler, ktorý má teraz 30 rokov a je generálnym riaditeľom 
spoločnosti OroraTech. „Nie je to pravda. Môžete vybudovať 
spoločnosť, ktorá bude mať väčšie zisky robením niečoho prínosného 
pre zem, a nie niečoho zlého.“

Inovatívne technológie, ako sú technológie spoločnosti 
OroraTech, sú kľúčové na splnenie klimatických cieľov 
stanovených medzinárodnými orgánmi a  na pomoc 
komunitám prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy. Pre 

úspešné startupové technologické spoločnosti je však ťažké získať finančné prostriedky potrebné 
na realizáciu ich výskumu a  rozširovanie ich biznisu – na tzv. rastovú fázu životného cyklu 
spoločnosti. Spoločnosť OroraTech má šťastie, pretože rameno rizikového kapitálu Bavorského štátu 
Bayern Kapital zriadilo fond v hodnote 165 miliónov EUR na investovanie do rastových spoločností. 
„Dúfame, že vytvoríme veľké bavorské spoločnosti, ktoré by sa dokonca mohli stať veľkými 
nemeckými alebo európskymi spoločnosťami s množstvom pracovných miest a vplyvom na HDP,“ 
hovorí Monika Stegerová, ktorá riadi fond Wachstumsfonds Bayern 2 v spoločnosti Bayern Kapital.

Investičný kapitál spoločnosti Bayern Kapital pochádza od Bavorského štátu a v prípade fondu 
Wachstumsfonds Bayern 2 aj od Európskej investičnej banky. Rastové spoločnosti sa zvyčajne obracajú 
na rizikový kapitál, ktorý je ľahšie dostupný v Spojených štátoch amerických a Číne než v Európe. To 
bráni ich rastu alebo vedie k tomu, že ich kupujú väčšie spoločnosti z krajín mimo Európy. Banka EÚ 
preto v marci do fondu Wachstumsfonds Bayern 2 investovala 50 miliónov EUR. „Tento typ investície 
posilňuje podnikateľského ducha, ktorý je pre silnú ekonomiku zásadný a ktorý v Nemecku zaostáva,“ 
hovorí Michael Raschke, vedúci investičného oddelenia EIB pre nemecké banky.

Satelity veľkosti škatule od topánok a bavorský fond rizikového kapitálu

Spoločnosť OroraTech vo svojom chránenom softvére využíva verejné údaje satelitov NASA 
a Európskej vesmírnej agentúry. V januári 2022 však vypustí prvý zo svojich vlastných satelitov 
CubeSats. O päť až desať rokov chce mať spoločnosť OroraTech sieť 100 až 200 satelitov schopných 
zachytiť úplný obraz povrchu zeme každú pol hodinu. Satelity budú merať teplotu zemského 
povrchu vo veľmi vysokom rozlíšení. Pri toľkých prírodných požiaroch spôsobených 
globálnym otepľovaním to má vážne dôsledky pre životné prostredie. „Naša spoločnosť je pre 
nás veľmi dôležitá. Ale pracujeme na niečom, čo je veľmi dôležité pre každého,“ hovorí generálny 
riaditeľ Grübler. „Starostlivosť o planétu.“

“ Môžete vybudovať 
spoločnosť, ktorá bude mať 
väčšie zisky robením 
niečoho prínosného pre 
zem, a nie niečoho zlého. ”

NEMECKÉ SATELITY: SILICON VALLEY NA ISAR
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VESMÍR PRE KAŽDÉHO

Technológia bulharskej spoločnosti EnduroSat, ktorá sa venuje 
nanosatelitom, pomáha znižovať náklady na prístup k  vesmírnym 
senzorom a vybaveniu pre vedcov a podniky

C esta spoločnosti EnduroSat zo Zeme do vesmíru sa začala v roku 2015 v podkroví s rozlohou 
25 m2 v Sofii. Raycho Raychev, dnes 38-ročný zakladateľ a generálny riaditeľ, zostavil tím 

štyroch šikovných mladých inžinierov pracujúcich na tom, aby sa vesmír stal pre vedcov 
a podnikateľov na celom svete prístupnejším. „Veríme, že univerzálny prístup k vesmíru by mohol 
zásadne zlepšiť život na Zemi,“ hovorí Raychev.

Spoločnosť EnduroSat otvára podnikom a vedcom príležitosti na výskum vesmíru prostredníctvom 
flexibilných, viacúčelových nanosatelitov, ktoré možno preprogramovať pre každú misiu. Softvér 
spoločnosti umožňuje jej malým satelitom podniknúť viaceré misie bez toho, aby sa musel meniť 
hardvér. „Typický satelit je prispôsobený len jednému konkrétnemu senzoru,“ vysvetľuje Raychev. 
„Zmenili sme to vytvorením satelitnej platformy schopnej niesť rôzne senzory a elektroniku bez 
potreby zmeniť hardvér pre každé užitočné zaťaženie.“ Prístup spoločnosti má prínosy aj pre 
kozmický priestor, pretože to znamená, že je potrebných menej satelitov a  menej 
vypustení pre daný počet aplikácií. Tým sa znižujú emisie CO2 z vypustení a vedie to 
k menšiemu množstvu orbitálneho odpadu vo vesmíre.

Výzvy týkajúce sa financovania

Pandémia COVID-19 však bola ťažkým obdobím. V  dôsledku odložených vypustení rakiet, 
nedostatku komponentov a logistických problémov s presunom inžinierov a komponentov sa 
spoločnosť obrátila na Európsku investičnú banku so žiadosťou o financovanie. Banka uzavrela so 
spoločnosťou EnduroSat zmluvu o financovaní rizikového dlhu na sumu až 10 miliónov EUR 
podporenom Európskym záručným fondom. „Je to malá, inovatívna spoločnosť pôsobiaca 
v strategickom vesmírnom sektore, ktorú zasiahla pandémia,“ hovorí Luis Cervera Lozano, investičný 
analytik EIB.

Vesmírne priority EÚ

Vesmírne odvetvia sú strategickou prioritou Európskej únie. Sektor, ktorému v minulosti dominovali 
štátne subjekty, prechádza značnou zmenou, keďže technický pokrok umožňuje vstupovať na trh 
novým, súkromným spoločnostiam. Podľa Európskej vesmírnej agentúry každé euro investované do 
vesmírneho sektora vráti do hospodárstva približne šesť eur, a preto je tento sektor zásadný pre rast, 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť v moderných technológiách. Okrem toho majú vesmírne 
technológie na obežnej dráhe a aplikácie na Zemi potenciál poskytovať konkurenčné výhody 
v mnohých odvetviach vrátane námorníctva, letectva, poľnohospodárstva, riadenia prírodných 
zdrojov, poistenia, finančného obchodovania a logistiky.

„Je fantastické vidieť, že EIB sa zaujíma o vesmírny sektor,“ hovorí Raychev, „pretože je to oblasť, 
ktorá každý rok zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu.“

BULHARSKÉ SATELITY: VESMÍR PRE KAŽDÉHO
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SUBATÓMOVÉ 
KLIMATICKÉ RIEŠENIA

Zariadenie pre neutrónový zdroj vo Švédsku sa snaží posunúť európsky 
výskum materiálov a zelené inovácie na bezkonkurenčnú úroveň

N a krásnom predmestí mesta Lund sa buduje jeden z najväčších projektov v oblasti výskumnej 
infraštruktúry v Európe – Európsky spalačný zdroj (ESS). ESS vlastní 13 európskych krajín 

a bude domovom najvýkonnejšieho neutrónového zdroja na svete. V zariadení budú pracovať 
výskumní pracovníci z celého sveta a jeho cieľom je pripraviť pôdu pre priekopnícke vedecké objavy 
a odpovedať na najväčšie otázky ľudstva – tým, že bude malé a bude skúmať materiály na 
nanoúrovni pomocou subatómových častíc. „Existuje mnoho oblastí životne dôležitých pre nás 
všetkých, na ktoré bude mať ESS vplyv,“ hovorí Pia Kinhultová, vedúca vzťahov s hostiteľskými 
štátmi. „Sme súčasťou reťazca, ktorý sa snaží v Európe presadzovať inovácie a hľadať riešenia na 
zmenu klímy a na iné spoločenské výzvy.“

Vybudovanie 700-metrového zariadenia (veľkosť 13 futbalových ihrísk) vybaveného 15 špičkovými 
inštrumentálnymi a podpornými laboratóriami, ako aj 600-metrov dlhého urýchľovača častíc je však 
veľká investícia. Európska investičná banka podporuje ESS pomocou úverového nástroja s cieľom 
zabezpečiť, aby Európa zostala na čele medzinárodného vedeckého výskumu.

Rýchlejšie a inteligentnejšie neutrónové experimenty

Nech vás mikroskopická veľkosť neutrónov neoklame. Neutróny sú mocné nástroje, ktoré dávajú 
zmysel svetu okolo nás. Tieto častice nachádzajúce sa v jadre atómu majú značné výhody oproti 
iným technológiám na štúdium všetkých druhov hmoty a  materiálov. „Neutróny sú rýchle, 
inteligentné a „milé“, keďže neničia vzorky, ako napríklad röntgenové lúče,“ hovorí Kinhult. 
„Umožňujú štúdium krehkých vzoriek, ako sú bielkoviny a žijúce bunky, a takisto detekciu vodíka, 
ktorý hrá kľúčovú úlohu v takmer všetkých biologických procesoch.“

Európska podpora pre inovácie vo Švédsku

Štiepenie je proces vytvárania neutrónových lúčov zasiahnutím volfrámového cieľa protónmi 
zrýchlenými takmer na rýchlosť svetla. Pozorovaním uvoľnených neutrónov prechádzajúcich 
materiálmi môžu výskumní pracovníci pochopiť, ako atómy a molekuly vo vzorkách komunikujú 
a správajú sa, čo zase pomáha zlepšovať a vytvárať nové materiály.

V roku 1932 James Chadwick dokázal existenciu neutrónu z pohodlia relatívne malého laboratória 
v  Anglicku. Experimenty využívajúce neutróny si však dnes vyžadujú väčšie zariadenia 
a sofistikovanejšie nástroje. ESS je obrovské úsilie, ktoré sa dávalo dohromady veľa rokov, pričom 
stavebné práce sa majú skončiť v decembri 2021. „Historicky nebola výstavba takýchto zariadení 
jednoduchá,“ hovorí Kinhult. „Včas sme si uvedomili, že si budeme musieť zabezpečiť likviditu na 
výstavbu aj podporu našich prevádzkových kapacít, ktorá bude pokračovať v  niekoľkých 
ďalších rokoch.

ŠVÉDSKY VÝSKUM: SUBATÓMOVÉ KLIMATICKÉ RIEŠENIA
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Financovanie Európskej investičnej banky pre ESS v objeme 50 miliónov EUR je podporené 
z iniciatívy Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov, ktorú spustila skupina EIB v spolupráci 
s Európskou komisiou v rámci programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020. Úverový 
nástroj je treťou splátkou od roku 2016 z celkovej sumy 200 miliónov EUR. „InnovFin poskytuje 
financovanie na podporu projektov v  oblasti výskumu a  inovácií, ako je napríklad 
výskumná infraštruktúra,“ hovorí Aristomenis Pofantis, vedúci inžinier pre udržateľné 
a digitálne odvetvia v Európskej investičnej banke. „Touto úverovou linkou chcela EIB 
zabezpečiť, aby mohol byť tento vysoko ambiciózny projekt dokončený bez nákladných 
omeškaní, a  to aj napriek pretrvávajúcim ťažkostiam spôsobeným pandémiou 
COVID‑19.“

Ekologickejší výskum a inovácie v Európe

Európa bola vždy na čele neutrónového výskumu, ale ESS je oveľa viac než len neutrónový zdroj. 
Výskumná infraštruktúra po jej dokončení zmení spôsob, akým vnímame výskum v Európe a vo 
zvyšku sveta. Zariadenie každý rok privíta 3 000 hosťujúcich výskumných pracovníkov z univerzít, 
inštitútov a spoločností na celom svete, ktorí uskutočnia približne 800 experimentov. „Spolupráca 
tvorí základ ESS,“ hovorí Kinhult. „Máme širokú škálu nástrojov, ktoré môžu výskumní pracovníci 
použiť na uskutočňovanie experimentov a získavanie výskumných údajov vyššej kvality potrebných 
na riešenie novodobých problémov.“

Výskumné zariadenie má zelený rozmer, pretože umožňuje jedinečné možnosti výskumu v rámci 
udržateľnosti a klímy, ako aj vykurovanie tisícov domovov a  iných nehnuteľností v okolitých 
oblastiach ich prebytočnou energiou. „Dnes je všetko založené na výskumných údajoch vrátane 
boja proti zmene klímy,“ hovorí Kinhult. „Experimentmi v našom zariadení prispejeme k vývoju 
inovatívnych a udržateľnejších materiálov a k riešeniam v oblasti energetiky a dopravy, ktoré sú 
šetrnejšie k životnému prostrediu.“

“ Nech vás mikroskopická veľkosť neutrónov neoklame.  
Neutróny sú mocné nástroje, ktoré dávajú zmysel svetu okolo nás. ”
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OPÄŤ V MÓDE

Závod na recykláciu textilu spoločnosti Renewcell rozstrihá staré látky 
a premení ich na nové vlákna. Švédska spoločnosť chce svoju patentovanou 
technológiou urobiť módny priemysel udržateľnejším

V šetko sa začalo jednoduchými žltými šatami vyrobenými zo starých, vyradených modrých 
džínsov. Bol to prvý odev vyrobený pred siedmimi rokmi výlučne z  recyklovaného 

oblečenia vtedy novou spoločnosťou Renewcell. „Šaty všetko zmenili,“ hovorí Tahani 
Kaldéusová, vedúca oddelenia výskumu a vývoja v spoločnosti Renewcell. „To zmenilo rovnicu 
spotreby v módnom priemysle.“

Keď štokholmská spoločnosť na recykláciu textilu v júni 2014 predstavila módnemu priemyslu na 
prehliadkovom móle svoje žlté šaty, zožala veľký úspech, pretože šaty sa nijako nelíšia od šiat 
zakúpených u popredného predajcu. Rozdiel však spočíva v technológii. Renewcell je jednou 
z prvých spoločností na priemyselnej úrovni, ktorá ekologickou chemickou recykláciou premieňa 
staré oblečenie na nové textílie. Spoločnosť chce ukázať svetu, že recyklované oblečenie 
funguje. Využíva patentovanú technológiu na rozstrihanie a rozloženie odevov na 
buničinu, ktorá sa potom spracuje na vlákno a  premení sa na niť. „Odevy vyrobené 
z recyklovaných materiálov tu už chvíľu sú,“ hovorí Harald Cavalli-Björkman, riaditeľ marketingového 
oddelenia spoločnosti Renewcell. „Môžete nájsť veľa recyklovaného oblečenia vyrobeného 
z polyesteru z recyklovaných fliaš. Sme priekopníkmi v recyklácií textilu na textil. Používame staré 
oblečenie na výrobu nového oblečenia rovnakej kvality.“

Držanie oblečenia mimo skládok

Európska investičná banka podpísala pre spoločnosť Renewcell v  júni pôžičku na sumu až 
311 miliónov SEK, t. j. 30 miliónov EUR. Pôžička, ktorá dostala záruku od Európskej komisie, pomôže 
vybudovať prvý plnohodnotný komerčný závod na recykláciu oblečenia. Závod sa bude nachádzať 
vo švédskom meste Sundsvall a jeho výrobná kapacita bude 60 000 ton buničiny ročne.

Spoločnosť Renewcell už spolupracovala so známymi módnymi spoločnosťami na uvedení tisícov 
odevov vyrobených z recyklovaného oblečenia na trh. „Tieto kusy sa rýchlo vypredali a vyzerali 
a pocitovo boli rovnaké ako bežné oblečenie,“ hovorí Kaldéusová. „Zákazníkom uľahčujeme výber 
viac obehovej možnosti tým, že im ponúkame pekné oblečenie za rozumnú cenu.“

Proces spoločnosti Renewcell takisto pomáha klíme a životnému prostrediu. Tak ako iní výrobcovia 
oblečenia, aj ona využíva celulózu na výrobu textilných vláken. Získaním celulózy z textilného 
odpadu, a nie jej extrakciou z dreva, pomáha spoločnosť znižovať odlesňovanie, chráni biotopy 
a zabraňuje strate biodiverzity. „Obehové hospodárstvo je kľúčovým prvkom Európskej zelenej 
dohody,“ hovorí Darragh Mac Neill, senior priemyselný špecialista v Európskej investičnej banke. 
„Rastie najmä obava z textilného odpadu. Viac ako polovica všetkého vyradeného oblečenia 
v Európe končí na skládkach alebo sa spáli a len 1 % sa recykluje. Stojíme preto pred naliehavou 
potrebou zmeniť spôsob, akým zaobchádzame s cennými prírodnými zdrojmi.“

ŠVÉDSKE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO: OPÄŤ V MÓDE
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Výroba prírodných textílií, ako napríklad ľanu a bavlny, takisto spotrebúva množstvo vody. „Svetová 
populácia rastie a každý potrebuje oblečenie,“ hovorí Celine Rottierová, úverová analytička 
v Európskej investičnej banke, ktorá pracovala na zmluve so spoločnosťou Renewcell. „Módny 
priemysel sa však musí stať v budúcnosti udržateľnejším a odolnejším. Opakované použitie 
a recyklácia sú jediným spôsobom prechodu na obehový model výroby.“

COVID-19 urýchľuje zmenu

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 je príležitosťou urýchliť tento prechod. Zákazy vychádzania 
a iné zdravotné obmedzenia vo veľkej miere narušili odevný dodávateľský reťazec a urýchlili 
prechod na online distribúciu. Zákazníci sú čoraz informovanejší o  vplyve ich nákupných 
rozhodnutí na životné prostredie a očakávajú, že spoločnosti budú dodržiavať prísnejšie etické 
a environmentálne normy. Mnoho módnych značiek sa dostáva z krízy tým, že kladie väčší dôraz 
na udržateľnosť.

Inovácie tiež urýchľujú prechod na udržateľnosť. „Tu vstupujeme do hry my,“ hovorí Elsa Lopez 
Formosová, ďalšia úverová analytička v  Európskej investičnej banke. „Vypĺňame medzeru 
spôsobenú údolím smrti pre inovácie.“

Údolie smrti je pojem používaný podnikateľmi na opísanie citlivej fázy medzi výskumom 
a vývojom a úspešnou implementáciou inovácií. Spoločnosti často dostávajú granty a rôzne typy 
obmedzeného financovania počas skorých fáz vývoja produktov. Keď sú však spoločnosti 
pripravené pristúpiť k výrobe v plnom rozsahu, často len s ťažkosťami získavajú veľký objem 
peňazí od súkromných investorov kvôli riziku vyplývajúcemu z nových technológií. „Tu môžu 
financie a pečiatka schválenia Európskej investičnej banky súkromnému sektoru pomôcť, aby sa 
cítil dostatočne sebaistý na to, aby investoval do rozširovania obehových inovácií,“ hovorí 
Cavalli -Björkman zo spoločnosti  Renewcell .  „Tak to môžeme každého zapojiť  do 
udržateľnej budúcnosti.“

“ Zákazníkom uľahčujeme výber viac obehovej možnosti tým, že im 
ponúkame pekné oblečenie za rozumnú cenu. ”

Pozrite sa, ako robí spoločnosť Renewcell módny priemysel ekologickejším1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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NIŽŠIE EMISIE, 
NIŽŠIE SADZBY

Na zníženie znečistenia ponúka pôžička na financovanie opatrení v oblasti 
klímy spoločnosti Enel nižšiu úrokovú sadzbu – ak zníži viac emisií CO2

A ko môže banka podporovať spoločnosti v znižovaní emisií? Tu je myšlienka, ktorú sledujeme: 
spojiť úrokovú sadzbu pôžičky s nižšími emisiami. Prvýkrát sme túto metódu použili v júli, keď 

sme podpísali pôžičku vo výške 300 miliónov EUR pre taliansky gigant Enel pôsobiaci v odvetví 
elektrárenstva. Táto suma je prvá polovica z transakcie v hodnote 600 miliónov EUR. Podmienky sú 

pre spoločnosť výhodnejšie, ak zníži svoje emisie CO2 na určitú 
úroveň — a ak nie, zaplatí viac. „Modely ako tento zavádzajú stimul 
za dekarbonizáciu,“ hovorí Giulio Horvath, úverový analytik EIB, 
ktorý pracoval na zmluve. „Je to niečo, čo sme chceli urobiť, 
a dúfame, že to zopakujeme s ďalšími klientmi na iných trhoch.“

Enel, najväčší súkromný prevádzkovateľ energie z obnoviteľných 
zdrojov na svete, je priekopníkom vo financovaní založenom na 
cieľoch. V  roku 2019 vydal dlhopis v hodnote 1,5 miliardy USD 

s platobnými podmienkami naviazanými na cieľ pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý je prvým 
dlhopisom svojho druhu na trhu. Spoločnosť odvtedy vypracovala stratégiu na prepojenie svojich 
aktivít financovania s cieľmi udržateľného rozvoja OSN.

Jednou z výhod prepojenia financovania s konkrétnymi cieľmi, a nie s individuálnymi 
projektmi, je to, že pomáha zabezpečiť väčšiu angažovanosť celej spoločnosti. „Ak 
poskytujete financovanie na základe projektu, nemôžete si byť stopercentne istí, že všetky časti 
podniku pracujú na dosiahnutí rovnakého cieľa,“ hovorí Alessandro Canta, vedúci oddelenia financií 
a poistenia v spoločnosti Enel. „Ak však zmeníte logiku a financujete stratégiu, nadobudnete väčšiu 
istotu, že spoločnosť bude odhodlaná dosiahnuť svoj cieľ.“

Výška úroku, ktorý spoločnosť Enel zaplatí za pôžičku EIB, bude závisieť od jej schopnosti znížiť 
priemerné množstvo CO2 vypustené všetkými jej elektrárňami najviac na 148 g na kilowatthodinu 
do konca roka 2023. Zníženie sa bude nezávisle overovať. Z pôžičky EIB sa budú financovať projekty 
na posilnenie odolnosti a sofistikovanosti elektrických sietí v Taliansku, ktoré pomôžu pojať viac 
elektriny z obnoviteľných zdrojov a odolať vyšším priemerným teplotám a častejším vlnám tepla, 
ktoré sa očakávajú v dôsledku zmeny klímy. Väčšina projektov sa bude realizovať v chudobnejších 
častiach Talianska, najmä na juhu, kde je infraštruktúra staršia.

Na splnenie svojho cieľa týkajúceho sa CO2 spoločnosť Enel tiež plánuje posunúť dátum odstavenia 
niektorých uhoľných elektrární na skorší termín, pričom má trojročný plán na inštaláciu 20 GW 
v rámci projektov v oblasti elektriny z obnoviteľných zdrojov vo viac ako 30 krajinách, v ktorých 
pôsobí. Finančné nástroje naviazané na ciele udržateľnosti predstavovali minulý rok takmer jednu 
tretinu dlhu skupiny a spoločnosť dúfa, že to do roka 2023 stúpne na takmer 50 % a do roka 2030 až 
na 70 %. „Keď niektorí ľudia počujú slovo „udržateľnosť“, príde im na um spolupatričnosť. 
Ale udržateľnosť je pre spoločnosť hodnota,“ hovorí Canta zo spoločnosti Enel. „Udržateľné 
spoločnosti sú menej riskantné a z dlhodobého hľadiska cennejšie.“

“ Udržateľné spoločnosti 
sú menej riskantné 
a z dlhodobého hľadiska 
cennejšie. ”

TALIANSKA ENERGETIKA: NIŽŠIE EMISIE, NIŽŠIE SADZBY
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ZELENÉ TEPLO

Skupina so sídlom v Dubline predpokladá, že internet vecí môže pomôcť 
znížiť emisie z vykurovania domácností

N ajlepší spôsob, ako znížiť emisie skleníkových plynov, je v prvom rade vyhýbať sa spotrebe 
energie. Spoločnosť Glen Dimplex chce vytvárať inteligentné a energeticky efektívne systémy, 

ktoré fungujú na čistú elektrinu, a nie na olej alebo plyn. „Výzvu týkajúcu sa dekarbonizácie vidíme 
ako príležitosť a náš záväzok k trvalej zmene,“ hovorí generálny riaditeľ Fergal Leamy. Spoločnosť 
Glen Dimplex, ktorej európske rady značiek vykurovacích a ventilačných systémov zahŕňajú značky 
Nobo, Noirot a Xpelair, skúma spôsoby, ako ich zefektívniť prostredníctvom inteligentných zariadení 
pripojených k internetu vecí.

Digitalizácia ako motor energetickej efektívnosti

Väčšina vykurovania obytných budov v Európskej únii je založená na fosílnych palivách. Prechod na 
elektrinu automaticky znižuje emisie oxidu uhličitého; kvalitnejšia konektivita spolu s inteligentným 
elektronickým ovládaním v rámci, povedzme, jednej domácnosti, následne znižuje množstvo 
spotrebovanej elektriny. To podľa Arisa Pofantisa, vedúceho inžiniera pre udržateľné a digitálne 
odvetvia v Európskej investičnej banke, môže zlepšiť energetickú efektívnosť o viac ako 15 %. Banka 
EÚ poskytla v roku 2021 spoločnosti Glen Dimplex pôžičku, aby jej pomohla financovať jej výskum 
a vývoj. „Niekedy sa pojem „digitalizácia“ používa príliš široko,“ hovorí Pofantis. „Spoločnosť Glen 
Dimplex však naozaj integruje pripojené a inteligentné riešenia do svojich produktov a systémov. 
Prínosy sú značné.“

Inovácie spoločnosti Glen Dimplex v internete vecí priniesli nové výhody zákazníkom, ktorí teraz 
môžu ovládať svoje spotrebiče na diaľku pomocou aplikácie, čo znamená, že môžu krátko pred 
príchodom domov z práce zapnúť kúrenie a nikdy tak nemusia zbytočne vykurovať prázdny dom. 
Spotrebiče sú inteligentnejšie a môžu fungovať efektívnejšie vďaka funkciám, ako sú snímače 
izbovej teploty, predpoveď počasia a detekcia otvorených okien.

Spoločnosť Glen Dimplex bola tiež zapojená do skúšok a skorých komerčných partnerstiev so 
spoločnosťami pôsobiacimi v sieťových odvetviach a poskytovateľmi platforiem energetického 
manažmentu, v ktorých sa internet vecí použil na správu jednotlivých vykurovacích zariadení vo 
viacerých domácnostiach, aby sa uvoľnila ďalšia flexibilita a energetická efektívnosť bez toho, aby 
bol dotknutý komfort spotrebiteľov. Keď sa to robí vo veľkom rozsahu, môže to mať potenciálne 
veľký vplyv na emisie. „Technológia je tu dnes a je spoľahlivá,“ hovorí Rowena McCappinová, 
riaditeľka pre vonkajšie záležitosti skupiny. „Problémom je vytvárať ponuky, ktoré sú 
škálovateľné a umožňujú nám poskytovať spotrebiteľom hmatateľné výhody.“

Financovanie banky podporuje výskum spoločnosti vo Francúzsku, v Írsku, Nemecku a Holandsku. 
Počas pandémie si spoločnosť Glen Dimplex udržala svoje laboratóriá a výskumné tímy. Ako hovorí 
generálny riaditeľ Leamy, to ju stavia do silnej pozície, aby prispela k riešeniam potrebným na boj 
proti zmene klímy. „Plány obnovy v nadväznosti na ochorenie COVID-19 sú v celej Európskej únii 
vnútorne späté so zeleným rastom,“ hovorí, „a so spravodlivým prechodom na udržateľnejší svet.“

ÍRSKY INTERNET VECÍ: ZELENÉ TEPLO
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“ Egypt má veľké plány na 
zlepšenie dopravy a zvýšenie 
jej udržateľnosti. ”

STAROVEKÉ PAMIATKY, 
MODERNÉ METRO

Egyptské projekty v oblasti zelenej dopravy menia cestovanie v dvoch 
najväčších afrických mestách. Tu je plán Egypta na dosiahnutie väčšej 
udržateľnosti vo veľkých mestách

N oura Saadová pracuje ako knihovníčka v meste Giza, ktoré sa nachádza neďaleko slávnej sfingy 
a Veľkej pyramídy. Celé roky jazdila do práce autom alebo autobusom a bojovala s dopravnými 

zápchami a meškaním. Dnes je jej dochádzanie iné. V priebehu minulého roka začala využívať nový 
úsek linky metra, ktoré je súčasťou veľkého egyptského dopravného projektu na modernizáciu 
a rozšírenie metra, ktoré miestami chátralo. „Keď idem do práce metrom, ušetrím viac ako hodinu,“ 
hovorí Saadová. „Vyhnem sa káhirskej dopravnej zápche a použitiu autobusov alebo taxíkov.“

Projekt metra a súvisiaci program na premenu železníc na linky metra alebo električiek umožňuje 
ľuďom nájsť si lepšiu prácu v nových lokalitách a pomôcť im ľahšie sa dostať k lepším vysokým 
školám. Zmeny v doprave sú prospešné aj pre klímu, pretože je to alternatíva k autám a autobusom. 
Káhira je jedným z miest s najväčšími zápchami na svete, kde je znečistenie ovzdušia často vyššie, 
ako stanovujú odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie.

Najrýchlejší spôsob, ako sa dostať do mesta a z mesta

Egypt má veľké plány na zlepšenie dopravy a zvýšenie jej udržateľnosti. V máji Európska 
investičná banka a Egypt podpísali druhú tranžu pôžičky v objeme 1,1 miliardy EUR na 
financovanie projektov metra a električiek v Alexandrii a Káhire, dvoch najväčších 
egyptských mestách. Tieto metropolitné oblasti v priebehu posledných pár desaťročí rýchlo rástli, 

ale dopravná sieť nedržala krok s novým dopytom. Ďalší veľký 
projekt, ktorý sa má čoskoro začať, je zlepšenie železničnej trate 
Tanta-El Mansoura-Damietta. V rámci neho sa zmodernizuje 
119 km železnice spolu s dôležitou traťou spájajúcou mesto Tanta 
vzdialené približne 100 km severne od Káhiry s  veľkým 
stredomorským prístavom Damietta.

Európska investičná banka požičala od začiatku 90. rokov 
20. storočia Egyptu peniaze na všetky tri súčasné linky metra 

v Káhire. Banka EÚ investovala za posledných osem rokom viac ako 2 miliardy EUR, aby pomohla 
Egyptu zlepšiť dopravu a znížiť jej škodlivý vplyv na životné prostredie.

Viac času v práci a s rodinou

Metro v Káhire, ktorá má viac ako 20 miliónov obyvateľov, prepraví denne na troch linkách niekoľko 
miliónov ľudí. Linky vybudované v 80. rokoch 20. storočia zúfalo potrebujú obnovu. V Afrike 
predbehlo svoju dobu, keďže to bolo jedno z prvých celomestských metier na kontinente. Stále je 
to najväčšie metro v Afrike a na Blízkom východe. Údržba a modernizácia však zaostali za plánom. 

EGYPTSKÁ DOPRAVA: STAROVEKÉ PAMIATKY, MODERNÉ METRO
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„Financovanie banky zvýši produktivitu a zlepší život v meste, pretože ľudia trávia menej času 
v premávke a viac času v práci a s rodinou,“ hovorí Boris Stein von Kamienski, úverový analytik 
v Európskej investičnej banke. Pôžička tiež prispeje k lepšej kvalite železníc v krajine a podporí 
zelenú a udržateľnú dopravu.

Oslovenie globálnych partnerov

Nové financovanie je pre potrebnú obnovu kľúčové. „Spolupráca medzi Egyptom a Európskou 
úniou je veľmi dôležitá, aby sme mohli pripraviť a realizovať stavebné práce a modernizovať 
signalizačné systémy liniek metra,“ hovorí Essam Waly, šéf Národného úradu pre tunely v Egypte. 
„Finančné partnerstvo nám pomáha skrátiť čas dochádzania, zmierňuje dopravné zápchy a znižuje 
emisie oxidu uhličitého o mnoho miliónov ton.“

AKO ČELIŤ ZMENE KLÍMY

Každý vie, že zmena klímy je veľký a dlhodobý problém. Technická pomoc pre opatrenia v oblasti klímy 
poradenských služieb EIB pomáha inštitúciám na celom svete zistiť, čo prinesie budúcnosť a ako by mali 
reagovať. Tu sú niektoré programy, ktoré prebiehajú mimo Európskej únie.

Cez zelené brány

V rámci nástroja na podporu opatrení v oblasti klímy sa pripravuje podpora na financovanie opatrení 
v oblasti klímy pre banky a finančné inštitúcie mimo Európskej únie. „Opatrenia v oblasti klímy sú oblasť, 
ktorá sa veľmi rýchlo vyvíja,“ hovorí Michael Steidl, senior poradca v EIB. „Banky v krajinách ako Gruzínsko, 
v  južnom susedstve, na západnom Balkáne a v subsaharskej Afrike potrebujú pomoc v súvislosti 
s prenosom vedomostí a najlepšími postupmi, aby mohli lepšie pochopiť finančné riziká a príležitosti, 
ktoré opatrenia v oblasti klímy prinášajú.“ Tieto iniciatívy sa zameriavajú na vytvorenie zelených brán, 
ktoré stimulujú zelený rast a posilňujú prítomnosť EÚ v týchto krajinách.

Potrebné sú aj stratégie týkajúce sa vplyvu klimatických rizík a príležitostí na podnikanie a finančné 
plánovanie bánk a finančných inštitúcií. Túto prácu sme začali s Gruzínskou bankou vďaka programu 
technickej pomoci financovanému v rámci nášho Trustového fondu pre technickú pomoc Východnému 
partnerstvu. Podporu budeme môcť rozšíriť na banky v ďalších krajinách vďaka nedávnemu príspevku vo 
výške 20 miliónov EUR od nemeckého ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej 
bezpečnosti do nášho fondu medzinárodnej klimatickej iniciatívy.

Finančná inklúzia v afrických, karibských a tichomorských krajinách a krajinách južného 
susedstva

V dôsledku zákazov vychádzania počas pandémie mnohé inštitúcie mikrofinancovania zastavili 
vyplácanie pôžičiek a museli udeliť moratórium klientom, ktorí nedokázali splácať svoje pôžičky. Európska 
investičná banka a  luxemburská vláda si uvedomili, že inštitúcie mikrofinancovania a  sektor 
mikrofinancovania vo všeobecnosti budú počas tohto náročného obdobia potrebovať podporu. Preto 
hrá podpora pre krízu spôsobenú ochorením COVID-19 v práci nášho fondu pre finančnú inklúziu 
ústrednú úlohu. Fond je program grantov v oblasti technickej podpory, ktorý ponúka poskytovateľom 
služieb mikrofinancovania a iným zainteresovaním stranám v sektore inkluzívneho financovania v Afrike, 
Karibiku a Tichomorí, ako aj v južnom susedstve možnosť požiadať o granty na zlepšenie svojej kapacity 
v celom rade kľúčových oblastí. Aby žiadatelia prekonali krízu lepšie, pomáhali sme im zvládnuť vplyv 
ochorenia COVID-19 alebo urýchliť ich proces digitalizácie.



42 SPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2021

INKLUZÍVNY SVET

“ Prelomové inovácie boli dlho považované za možné len v ekonomicky rozvinutých regiónoch. 
Dnes vidíme výrazný posun v tomto vnímaní. Čím viac podporujeme ľudskú vynaliezavosť 
a schopnosť tvoriť a inovovať, tým viac naša Únia využíva svoju schopnosť vytvárať pridanú 
hodnotu. V regiónoch čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu sme podporili 
prelomové inovácie mladých, talentovaných, rozmanitých tímov posúvajúcich hranice vedy 
a podnikania. ”
Hristo Stoykov, vedúci oddelenia pre financovanie rastu a rizikový dlh, EIB

“ Inkluzívnosť je o tom, že staviame ľudí do centra všetkého, čo robíme. Naším východiskovým 
bodom je položiť si otázku, ako môžeme najlepšie presadzovať ľudské práva prostredníctvom 
našich projektov, začleniť a osloviť tých, ktorí majú horší prístup k príležitostiam, a vybudovať 
silné a odolné spoločenstvá, ktoré sú lepšie pripravené odolávať globálnym výzvam, ako je 
zmena klímy. ”
Yasmine Pagniová, vedúca oddelenia sociálnej politiky, EIB
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Naše investície do súdržnosti pomáhajú odstraňovať 
rozdiely medzi krajinami a regiónmi v Európskej únii. 
Keďže investujeme do udržateľných projektov, 
prispievajú aj k  spravodlivej transformácii na 
dosiahnutie našich klimatických cieľov.

Mimo Európskej únie podporujeme všetky druhy 
udržateľných sektorov na celom svete.

INKLUZÍVNY SVET
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Elektronický obchod počas pandémie vzrástol, čo predurčilo na úspech 
poľskú spoločnosť vyrábajúcu roboty, ktoré by mohli podporiť varšavské 
inovačné centrum

K acper Nowicki pracoval v Kalifornii počas obdobia internetovej horúčky a bol v spoločnosti 
Google, keď sa prvýkrát zapojila do revolúcie strojového učenia. Ale v roku 2016 si prečítal 

výskumnú prácu o používaní hlbokých neurónových sietí na ovládanie robotov a rozhodol sa, že 
aplikácie tohto aspektu umelej inteligencie v reálnom svete by mohli byť ďalšou veľkou vecou 
v technológii. S Marekom Cyganom, ktorý vyhral súťaže v algoritmoch a strojovom učení, a Tristanom 
d’Orgevalom, skúseným startupovým riaditeľom, založil varšavskú robotickú spoločnosť Nomagic.

Budovanie softvéru umelej inteligencie a jeho integrácia s priemyselnými robotmi nie je lacná 
záležitosť. „Potrebujete značné investície do výskumu a vývoja, aby ste mohli vyvinúť produkt, ktorý 
je dostatočne efektívny a spoľahlivý na to, aby splnil prevádzkové požiadavky na skladovanie,“ 
hovorí d’Orgeval, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Nomagic.

Startupom však chýbajú možnosti financovania pre investície do rastu – ťažkosti, ktoré sa 
s pandémiou zvýšili. „Rýchlo sme si uvedomili, že potrebujeme pomoc,“ hovorí Nowicki. „EIB bola 
schopná podporiť výskum a vývoj, ktoré sú potrebné na budovanie inovatívneho produktu 
v Európe. Je to skvelý doplnok k súkromnému kapitálu investovanému do spoločnosti Nomagic.“ 
Spoločnosť Nomagic sa v novembri stala prvým projektom rizikového dlhu Európskej 
investičnej banky v Poľsku v rámci Európskeho záručného fondu.

Cieľom fondu je využiť až 25 miliárd EUR v poskytnutých zárukách tým, že prispeje členským štátom 
EÚ na podnietenie financovania až do výšky 200 miliárd EUR. „Umožňuje banke zvýšiť jej schopnosť 
podstupovať riziká a požičať peniaze spoločnostiam zasiahnutým pandémiou COVID-19,“ hovorí 
Philippe Hoett, investičný analytik EIB pracujúci na zmluve so spoločnosťou Nomagic.

Poľská robotika nahrádzajúca vyberanie

Väčšina úloh zahŕňajúcich ľudské ruky v moderných skladoch sa týka vyberania – prekladania 
produktov z jednej škatule a ich vkladania do druhej škatule. Musia to robiť ľudia, pretože väčšina 
moderných robotov nie je schopná identifikovať položky v kontajneri, keď ide o státisíce potenciálne 
odlišných položiek. Spoločnosť Nomagic rieši tento problém poskytnutím softvéru na báze umelej 
inteligencie pre štandardné robotické ramená, ktoré umožňujú týmto robotom manipulovať so 
širokou škálou produktov.

Hlboké neurónové siete sú to, čo odlišuje softvér spoločnosti Nomagic od iných softvérov. Roboty 
spoločnosti Nomagic vedia vybrať, skontrolovať, analyzovať a  umiestniť produkty, pričom 
reprodukujú opakujúce sa a nudné úlohy, ktoré spravidla vykonávajú operátori skladu. „Spájame 
naše chránené neurónové siete pre samostatné úkony, našu cloudovú robotickú platformu na 
vzdialené monitorovanie a ovládanie a náš hardvér, ktorý je prispôsobený veľkému súboru 
produktov a úkonov,“ hovorí Cygan, technický riaditeľ spoločnosti Nomagic. „Vďaka tejto kombinácii 
má projekt veľký vplyv.“

POĽSKÉ ROBOTY: SKLADY V POĽSKU
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Elektronický obchod a pandémia

Pandémia zdôraznila potrebu väčších inovácií a digitalizácie v Európe vo všeobecnosti – a priniesla 
nový rast na trh, na ktorom pôsobí spoločnosť Nomagic. „Pandémia zvýšila dopyt spotrebiteľov po 
elektronickom obchode a trhový potenciál je obrovský,“ hovorí Fouad Bitar, senior priemyselný 
poradca v EIB. „Je to obrovská príležitosť pre spoločnosti zaoberajúce sa automatizáciou skladov, 
ako je Nomagic.“

Spoločnosť Nomagic tiež vidí príležitosť. „Čoskoro po začiatku pandémie sa ľudia preorientovali na 
elektronický obchod, ale zabezpečiť, aby ľudia v  skladoch pracovali bezpečne, bolo čoraz 
komplikovanejšie,“ hovorí d’Orgeval zo spoločnosti Nomagic. „Takže firmy zaujíma náš produkt.“

Projekt je priekopníkom v európskych technológiách. „Zvykli sme si získavať technológie zo 
Spojených štátov amerických a iných krajín mimo Európskej únie,“ hovorí Nowicki. „To, čo robíme, je, 
že budujeme produkt, ktorý neexistuje a ktorý prinesie výhody najprv v Európe.“

S pôžičkou zo záručného fondu sa môže spoločnosť Nomagic zamerať na výskum a vývoj a rozvinúť 
svoj projekt. „Vďaka EIB môžeme pokračovať vo financovaní nášho výskumu a budovať túto 
inovatívnu technológiu v Európe,“ hovorí Nowicki.

Je tu aj regionálny potenciál. Spoločnosť by mohla podporiť zamestnanosť, tvorbu vysoko 
špecializovaných pracovných miest vo výskume a vývoji a digitálnu súdržnosť v Poľsku. Spoločnosť 
Nomagic už sponzoruje laboratórium robotického učenia na Varšavskej univerzite a technologický 
riaditeľ Cygan podporuje študijný plán v robotike v rámci magisterského študijného programu. 
„Prítomnosť spoločnosti pomôže Varšave a Poľsku propagovať ich povesť ako európskeho centra 
pre technologické spoločnosti,“ hovorí Iwona Biernatová, investičná analytička EIB, „a pritiahnuť 
nových investorov do strednej Európy.“

“ Pandémia zvýšila dopyt spotrebiteľov po elektronickom 
obchode a trhový potenciál je obrovský. ”
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Dva poľské projekty v oblasti optického vlákna sa zameriavajú na digitálnu 
transformáciu v redšie obývaných oblastiach s cieľom podporiť regionálnu 
ekonomiku a zvýšiť pozitívny vplyv na životné prostredie

K rištáľovo čisté rieky a malebné mestečká stredného a severovýchodného Poľska sú obľúbenými 
turistickými destináciami. Husté lesy, veterné údolia a  jazerá však bránia v  prístupe 

k spoľahlivým internetovým službám. Je to problém v čase, kedy rastie význam práce z domu a iné 
dôležité digitálne služby si vyžadujú vysokorýchlostné pripojenie. Niekoľko poľských spoločností 
pracuje na riešení nedostatočnej prepojenosti s novými vidieckymi optickými sieťami. „Vytvárame 
jedinečný produkt, ktorý na poľskom trhu neexistoval,“ hovorí Jacek Wiśniewski, ktorého spoločnosť 
Nexera privádza rýchle digitálne pripojenia na miesta, kde sa to neodvážil urobiť v minulosti nikto.

Ďalšia poľská spoločnosť Światłowód Inwestycje (S.I.) tiež pripravuje riedko obývané oblasti Poľska 
na digitálnu budúcnosť. Do roku 2025 tieto dve spoločnosti privedú tzv. optické prístupové siete do 
domácnosti na viac ako 3,1 milióna adries (2,4 milióna pre S.I. a 0,7 milióna pre Nexera) vrátane 

domácností, podnikov a škôl. „Naším cieľom je aj naďalej prispievať 
k digitalizácii poľskej ekonomiky a pomáhať v boji proti existujúcej 
digitálnej priepasti,“ hovorí Magdalena Russyanová, generálna 
riaditeľka spoločnosti S.I.

Budovanie optickej siete je však nákladné. Vyžaduje si to pripojenie 
každého domu k fyzickému vláknu. Európska investičná banka 

podporuje obe spoločnosti dvoma samostatnými pôžičkami, ktoré sú zamerané na 
podporu šírenia technológií, ktoré sú dôležité pre budúcnosť Európy v regiónoch, do 
ktorých je riskantné investovať.

Rýchle a zelené vidiecke pripojenia

Technológia optickej prístupovej siete do domácnosti (Fibre-to-the-home – FFTH) pripája optické 
vlákno priamo k jednotlivým budovám, ako sú obytné budovy a kancelárie. To dramaticky zvyšuje 
rýchlosť pripojenia a kvalitu pripojiteľnosti dostupnej pre používateľov v porovnaní s typickým 
káblovým modemom alebo digitálnymi účastníckymi prípojkami. Jej signál nespomaľujú fyzické 
prekážky, ktoré sú vo vidieckych oblastiach bežné, ako sú kopce alebo husté lesy. Vlákno ponúka až 
100-krát rýchlejšie širokopásmové pripojenie ako staršie technológie.

Vlákno je aj ekologickejšie internetové riešenie. Technológia FTTH pomáha zákazníkom znižovať ich 
spotrebu energie a uhlíkovú stopu. „Je približne päťkrát energeticky efektívnejšia na gigabajt ako 
staršie technológie na báze medi,“ hovorí Monika Tenerowiczová zo spoločnosti Orange Polska, 
ktorá je jednou zo spoluvlastníkov spoločnosti S.I. Siete možno aj modernizovať bez potreby 
výmeny vlákna a  náklady na ich údržbu sú minimálne, pretože káble optického vlákna sa 
nerozkladajú. „Vlákno je nadčasové,“ hovorí Tenerowiczová.

“ Vlákno je nadčasové. ”

POĽSKÉ VLÁKNO: ODVAHA PRIPOJIŤ SA
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“ Vlákno motivuje ľudí dochádzať a diaľkovo 
dochádzať do vidieckych oblastí. ”

Európska podpora pre poľské projekty v oblasti vlákna

Pokládka optických sietí vo veľkom rozsahu si však vyžaduje obrovské investície. Keď spoločnosti 
pôsobia vo vidieckych oblastiach, kde je na míľu menej zákazníkov, nemôžu rozložiť svoje náklady 
na sieť na milióny zákazníkov. „Potrebujete kapitálové investície na rozšírenie svojej stopy 
a pripojenie koncových používateľov,“ hovorí Wiśniewski zo spoločnosti Nexera.

Financovanie Európskej investičnej banky v objeme 76 miliónov EUR pre spoločnosť Nexera je 
podporené z Európskeho fondu pre strategické investície, záruky z rozpočtu EÚ, ktorá „umožňuje 
EIB zvyšovať svoju podporu pre rizikové projekty, ktoré presahujú rámec typickej kapacity vlastného 
rizika EIB,“ hovorí Pawel Lewandowski, úverový analytik Európskej investičnej banky pre Poľsko. 
Pôžička banky EÚ pomôže spoločnosti Nexera pripojiť do roku 2023 približne 530 000 domácností 
a 1 400 škôl.

Európska investičná banka tiež poskytla spoločnosti S.I. v auguste pôžičku vo výške 130 miliónov 
EUR. S financovaním EIB bude spoločnosť schopná dosiahnuť svoj ambiciózny cieľ 2,4 milióna 
pripojených domácností a ponúkne rýchlejší internet vo väčších aj malých mestách.

Digitalizácia a súdržnosť prostredníctvom poľských projektov v oblasti vlákna

Poľsko patrí medzi najmenej digitálne rozvinuté krajiny v Európe. To má závažné dôsledky pre ľudí 
žijúcich vo vidieckych oblastiach. Nemôžu napríklad využívať výhody telezdravotníckych zariadení 
a možnosti telepráce. Je to tiež problém pre deti a študentov, ktorí majú obmedzený prístup k online 
vzdelávaniu. „Pandémia COVID-19 zvýšila dopyt po vysokorýchlostnom internete v mestách aj 
mimo nich,“ hovorí generálna riaditeľka spoločnosti S.I. Russyanová. „Mali sme pocit, že by to bola 
pre nás najlepšia možnosť, ako zvýšiť našu optickú stopu.“

Oba projekty majú obrovský regionálny potenciál. Mohli by uspokojiť rastúce potreby vidieckych 
oblastí týkajúce sa prenosu údajov na účely zábavy, vzdelávania, komunikácie, ako aj profesijné 
účely. „Vlákno bude mať pozitívny vplyv na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie občanov týchto 
regiónov,“ hovorí Anders Bohlin, senior sektorový špecialista v Európskej investičnej banke. 
„To povedie k regionálnemu digitálnemu posunu.“

Projekty majú potenciál podporiť regionálny hospodársky rozvoj, čím prispejú k napĺňaniu poslania 
súdržnosti Európskej investičnej banky, ktorá sa zameriava na zmenšovanie rozdielov medzi 
regiónmi EÚ. „Vlákno motivuje ľudí dochádzať a diaľkovo dochádzať do vidieckych oblastí,“ hovorí 
Bohlin. „Takisto umožňuje občanom prístup k novým pracovným príležitostiam, pracovným 
školeniam a zakladaniu nových podnikov, ktoré sú zacielené na miestne komunity v miestnych 
oblastiach. Vďaka nemu budú vidiecke oblasti atraktívnejšie a konkurencieschopnejšie.“
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AKO SA RUMUNSKO VEZIE

Financovanie rumunskej infraštruktúry sa zvýši vďaka programu poradenstva 
navrhnutého na čo najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ

R umunsko je ôsma najväčšia krajina Európskej únie, ale jej diaľničná sieť dlhá 900 km je jedna 
z najkratších. Priemerná rýchlosť na jej železniciach je len 15 km/h pre nákladné vlaky 

a 40 km/h pre osobné vlaky. Rumunsko dokáže vybudovať niečo cez 45 km novej diaľnice ročne 
a niektoré vlaky idú pomalšie než pred 100 rokmi.

Je tomu tak preto, že rumunské verejné orgány majú problém riadiť komplexnosť plánovania 
a realizácie veľkých projektov infraštruktúry so značným dostupným financovaním EÚ. Vzhľadom na 
to, že do roku 2027 je na dopravnú infraštruktúru vyčlenených 17 miliárd EUR z rozpočtu Európskej 
únie, výzvou je dať tieto peniaze do práce.

Tu prichádza na scénu Alexis Gressier a jeho tím Európskej investičnej banky. Na ministerstve 
investícií a európskych projektov v Bukurešti od roku 2014 Alexis a jeho sedemčlenný tím pracujú 
spolu s rumunskými orgánmi v rámci zmluvy Európskej investičnej banky o poskytovaní služieb 
v oblasti poradenskej podpory pre projekty na tvorbu, hodnotenie a implementáciu projektov 
podľa náročných noriem Európskej únie. „Radi hovoríme, že našou podporou podporujeme projekty 
financované z EÚ,“ hovorí.

Poradenstvo pre rumunskú infraštruktúru

Práca je rôznorodá, ale týka sa hlavne veľkých projektov v  sektore dopravy, odpadového 
hospodárstva, vodohospodárstva a energetiky. „Sme zapojení do rôznych fáz projektového cyklu, 
od prípravy, v rámci ktorej sa objasňuje koncepcia, až po plánovanie, verejné obstarávanie, ako aj 
riadenie zmlúv a realizáciu projektu,“ vysvetľuje Gressier.

Tím zohrával dôležitú úlohu aj v rámci pomoci orgánom riešiť úpravy v zmluvách a pohľadávky 
dodávateľov v súvislosti s prekročením nákladov, ktoré vznikli v dôsledku nedostatku pracovnej sily 
v sektore stavebníctva. Analýzou dlhoročných pohľadávok, ako aj veľkého množstva podpornej 
dokumentácie, ktorá zahŕňa zmluvnú korešpondenciu, technické a finančné správy, podrobné 
časové harmonogramy, stavebné denníky a tisíce faktúr, pomohli experti EIB rumunským orgánom 
znížiť finančné nároky dodávateľov v priemere o 39 %.

Pridaná hodnota pre Rumunsko

Keďže experti banky pochádzali zvonka, trvalo nejaký čas, kým si získali dôveru a akceptáciu svojich 
rumunských partnerov, ale úspech tímu si vyslúžil veľkú pochvalu. „Azda najväčšou pridanou 
hodnotou, ktorú nám EIB priniesla, je to, že dokázala poskytnúť tímy s rôznym pozadím, 
ktoré majú skúsenosti s hospodárskymi subjektmi a dopravnými orgánmi,“ hovorí Stefan 
Roseanu, predseda rumunského úradu pre reformu železníc. „To nám pomohlo vykonať veľmi 
dobré štúdie uskutočniteľnosti a ďalšie typy dokumentov. Štúdia uskutočniteľnosti, ktorú nám pomohli 
vypracovať, sa teraz používa ako referenčný príklad pre ministerstvo dopravy a ministerstvo 
európskych fondov s cieľom uvažovať o nových, ďalších investíciách do železničných vozidiel.“

RUMUNSKÁ DOPRAVA: AKO SA RUMUNSKO VEZIE
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Na úrad pre reformu železníc takisto urobili dojem technické znalosti tímu. „Niektoré investície, na 
ktorých pracujeme, zahŕňajú reformy, ako aj nové technológie a trhové koncepcie,“ hovorí Roseanu. 
„Bez pomoci EIB by naši experti museli stráviť veľa času štúdiom a zavádzaním týchto nových 
myšlienok do ich práce. Proces by to veľmi zdržalo.“

Všetci na palubu do Drážďan

Jedným z najväčších projektov, na ktorom tím EIB v roku 2021 pracoval, je modernizácia 144 km 
dlhého úseku železničnej trate, ktorá je súčasťou dopravného koridoru EÚ vedúceho z Atén do 
Drážďan cez Sofiu, Budapešť, Viedeň, Prahu a Norimberg. Modernizácia železnice, ktorá je vyčíslená 
na 2 miliardy EUR a ktorá je čiastočne financovaná Európskou komisiou aj EIB, je najväčším 
projektom dopravnej infraštruktúry v Rumunsku za 30 rokov.

Zmodernizované železničné trate umožnia maximálnu rýchlosť 160 km/h pre osobné vlaky 
a 120 km/h pre nákladné vlaky. Tým sa zníži čas cestovania a riziko nehôd a emisie CO2 sa znížia za 
30-ročný životný cyklus trate približne o 1,5 milióna ton.

Podpora Gressiera a jeho tímu zahŕňa aj nákup nových vlakov, ktoré budú schopné jazdiť na 
niekoľkých vnútroštátnych železničných sieťach. Rumunské orgány 20 rokov nenakupovali nové 
železničné vozidlá a nemali žiadnu skúsenosť s nákupom vlakov, ktoré fungujú na rôznych 
systémoch. „Chýbal nám tento druh skúseností a analytických poznatkov,“ hovorí Roseanu z úradu 
pre reformu železníc,“ ale EIB bola schopná vypracovať prvý funkčný referenčný rámec pre verejné 
obstarávanie a bola schopná prispôsobiť vzory a informácie procesu verejného obstarávania 
železničných vozidiel.“

TVORBA PROJEKTOV PRE KRÍZOVÝ MANAŽMENT SPOJENÝ 
S OCHORENÍM COVID-19

Ochorenie COVID-19 zaťažilo systémy zdravotníctva a obchodnú likviditu. Európska komisia reagovala 
vydaním dvoch balíkov navrhnutých na využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na 
zmiernenie vplyvu pandémie. Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus a Investičná iniciatíva v reakcii 
na koronavírus Plus reaguje na potreby najexponovanejších sektorov – zdravotníctva, MSP a trhov práce. 
V Rumunsku išlo počas prvého roka ochorenia COVID-19 približne 900 miliónov EUR financovania 
súdržnosti na zdravotníctvo a ekonomiku.

Ministerstvo národnej obrany požiadalo našu Spoločnú pomoc na podporu projektov v Európe – JASPERS – 
o pomoc pri príprave projektov na financovanie EÚ. Projekty sa zo začiatku zameriavali na ochranný 
zdravotnícky materiál a zdravotnícke vybavenie. Neskôr sa poradenstvo v rámci JASPERS zameriavalo na 
informácie potrebné na podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov EÚ, ako aj na témy dôležité 
pre projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Zadanie bolo veľmi náročné,“ hovorí 
Ana Maria Lupascová, manažérka úloh pre zadanie v rámci JASPERS. „Situácia počas kovidu sa veľmi rýchlo 
vyvíjala a o mechanizme na boj proti šíreniu tohto ochorenia sa toho veľa nevedelo. Napokon zadanie 
JASPERS prispelo k lepšej pripravenosti a schopnosti krajiny reagovať na pandémiu.“
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CELOSVETOVÁ AKCIA, 
LOKÁLNA ZMENA

Globálne fondy pre udržateľné investície podporujú čistú energiu, 
udržateľné poľnohospodárstvo a rodovo vyvážené pracoviská v Ázii 
a Latinskej Amerike

S ujay Malve má v pamäti nočnú frustráciu z výpadku elektriny, keď si ako univerzitný študent 
v Indii robil úlohy alebo sa pripravoval na skúšky. „Študujete dlho do noci na test, ktorý máte 

na druhý deň, a zrazu vypadne elektrina,“ hovorí Malve, ktorý má 40 rokov a vyrastal v meste Pune, 
približne 150 km juhovýchodne od Bombaja. „Nemať svetlo naozaj nie je príjemné, hlavne pred 
veľkou skúškou. Snažil som sa pochopiť, čo sa deje s elektrinou, a stále som sa pýtal prečo. Nemohol 
som však nič urobiť. Myslím, že to viedlo k mojej dnešnej kariére.“

Malve riadi spoločnosť Canopy Power, ktorá sa nachádza v  Singapure a  špecializuje sa na 
elektrifikáciu podnikov a komunít, ktoré nie sú napojené na elektrickú sieť. Spoločnosť Canopy 
navrhuje a buduje v celej juhovýchodnej Ázii mikrosiete, ktoré sú spojením solárnych panelov, 
veternej energie, akumulátora a inteligentného ovládania s cieľom ponúknuť spoľahlivú elektrinu 
na vzdialených ostrovoch v miestach, ako sú Filipíny a Indonézia. Na niektorých ostrovoch sú 
dokonca aj ľudia, ktorí majú dobrý príjem a chápu vplyv zmeny klímy, nútení používať dňom i nocou 
dieselové generátory, pretože ich podniky nemajú žiadny iný zdroj energie.

„V juhovýchodnej Ázii sú tisíce ostrovov, kde podniky nie sú pripojené k elektrickej sieti,“ hovorí 
Malve. „Na výrobu elektriny musia spaľovať diesel, čo je drahé, špinavé a nespoľahlivé. Neviete si 
predstaviť, aké to je prepravovať veľké dieselové nádrže na malých člnoch dvakrát za týždeň, aby ste 
mali viac paliva. Je to utrpenie. Môj tím verí, že elektrina môže meniť životy a môže zlepšiť 
postavenie ľudí. Najmä v tomto regióne.“

Na expandovanie podnikania svojej spoločnosti Sujay zvažuje investíciu z fondu Jasmine Private 
Market Fund, nástroja financovania zriadeného v  roku 2021 s  cieľom pomôcť inovatívnym 
spoločnostiam bojovať proti zmene klímy a zároveň podporiť obehové hospodárstvo a udržateľné 
agropodniky. V septembri schválila Európska investičná banka investíciu až do výšky 30 miliónov 
USD pre fond, ktorý bude mať hodnotu celkovo 200 miliónov USD. Táto investícia patrí k desiatkam 
fondov, ktoré si EIB každoročne vyberá na investície, ktoré podporujú sociálne inovácie a opatrenia 
v oblasti klímy na celom svete.

Pochopenie zmeny klímy

„Juhovýchodná Ázia túto podporu potrebuje,“ hovorí Melissa Kangová, zakladateľka spoločnosti JI 
Capital Partners, firmy pôsobiacej v oblasti súkromného kapitálu v Singapure, ktorá prevádzkuje 
fond Jasmine. „Región má 650 miliónov obyvateľov a je demograficky mladý, čo je dobré pre 
dlhodobý hospodársky rozvoj. Jeho rýchly hospodársky rast však spôsobil značné zvýšenie emisií 
uhlíka. Bohužiaľ, veľké veterné a solárne farmy sa používajú v obmedzenej miere kvôli slabej 
a roztrieštenej energetickej sieti.“

 KAPITÁLOVÉ FONDY V ÁZII A LATINSKEJ AMERIKE: CELOSVETOVÁ AKCIA, LOKÁLNA ZMENA
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“ Juhovýchodná Ázia má veľký potenciál. Opatrenia 
v oblasti klímy však nie sú dostatočne rýchle na to, 

aby sa zvýšila udržateľnosť a inklúzia. ”

Kangová a jej tím spolupracujú s mnohými podnikateľmi, ktorí majú nové nápady, ako pomôcť 
regiónu znižovať emisie uhlíka a adaptovať sa na zmenu klímy. „Juhovýchodná Ázia má veľký 
potenciál,“ hovorí. „Opatrenia v oblasti klímy však nie sú dostatočne rýchle na to, aby sa zvýšila 
udržateľnosť a inklúzia.“

Skupina Európskej investičnej banky hľadá a podporuje nové investičné fondy, ktoré zasa 
pomáhajú stovkám malých spoločností na celom svete v sektoroch, ako je udržateľné 
pestovanie kávy v Amazonskej oblasti, cenovo dostupné a energeticky efektívne domovy 
v Namíbii a udržateľné rybárstvo v Mexiku. „Investičné fondy považujeme za dobrý zdroj 
peňazí, ktoré priťahujú viac kapitálu a mobilizujú viac kapacít na riešenie zlyhaní trhu finančne 
udržateľným spôsobom,“ hovorí Gergely Horvath, analytik v oblasti investícií do klimatických 
fondov v Európskej investičnej banke.

Top ženy

Výberom tých správnych investičných fondov môže Európska investičná banka urobiť viac práce aj 
v oblastiach, kde je ťažké nájsť financie, ako je zmena klímy, sociálne zabezpečenie a rodová rovnosť. 
Investovanie v juhovýchodnej Ázii so spoločnosťou JI Capital Partners je dobrým príkladom. Fond 
riadi žena, v jeho vrcholovom manažmente je veľa žien a venuje sa investovaniu do spoločností, 
ktoré prispievajú k udržateľnosti spoločnosti a ktoré dávajú ženám rovnaké šance v pracovnej sile.

Banka podporuje podobný nástroj rizikového kapitálu v  Latinskej Amerike, ktorý sa volá 
EcoEnterprises Fund. Tento fond, ktorý riadia ženy a ktorý dostal 20 miliónov USD od Európskej 
investičnej banky, podporuje rastúce spoločnosti blízke prírode v  oblasti udržateľného 
poľnohospodárstva, systémov agrolesníctva, ekologického cestovného ruchu a v ďalších oblastiach, 
ktoré podporujú udržateľné živobytie, ochranu biodiverzity a obehové využívanie prírodných 
zdrojov. Fond hľadá aj podniky vedené ženami a podnecuje spoločnosti, aby prijímali ženy na 
všetkých úrovniach riadenia. „Ženy boli vždy akousi tichou väčšinou, ale sú sociálnym lepidlom 
v komunitách v Latinskej Amerike,“ hovorí Julia Santanderová, manažérka fondu pracujúca 
v Kolumbii pre spoločnosť EcoEnterprises.
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SKUTOČNÝ ZÁŤAŽOVÝ TEST

Je zložité priniesť bankové účty chudobným ľuďom a malým spoločnostiam 
v najodľahlejších častiach najväčšej krajiny subsaharskej Afriky. Ale úveroví 
analytici z banky Trust Merchant Bank sa musia potýkať so zlými cestami, 
povstaniami a pandémiou, aby získali 3 milióny nových zákazníkov

Z aložiť si účet v banke v Konžskej demokratickej republike nie je jednoduché. Ešte ťažšie je 
získať pôžičku s dobrými podmienkami. Milióny ľudí sa v Kongu nedokážu ani dostať do 

pobočky banky. Nedostatočné bankové služby sťažujú založenie rodiny, nájdenie zamestnania, 
založenie podniku, posielanie detí do školy alebo nakupovanie základných potrieb. Európska 
investičná banka podpísala v roku 2021 pôžičku vo výške 20 miliónov EUR s bankou, ktorá sa 
z plných síl snaží už viac ako 15 rokov rozšíriť bankovníctvo do každého kúta Konga. Banka Trust 
Merchant Bank sa nachádza v meste Lubumbashi v juhovýchodnom Kongu a bola založená s cieľom 
ponúkať maloobchodné bankové služby komukoľvek s akýmkoľvek príjmom. Rýchlo sa rozrástla 
a pôsobí vo všetkých finančných sektoroch vrátane mobilného bankovníctva a mikropôžičiek pre 
malé spoločnosti.

„Kongo je jednou z najchudobnejších krajín sveta, takže tu existuje obrovská potreba podporiť 
hospodársky rozvoj,“ hovorí David McEvoy, manažérsky poradca v banke Trust Merchant Bank. 
Filozofia jeho firmy – byť bankou pre každého – „zabezpečí, aby Kongo vyšlo z nestabilného 
obdobia ponúknutím bezpečného hospodárstva a dobrého živobytia pre ľudí.“

Kongo, ktoré je druhou najväčšou africkou krajinou, má len 1 200 km dobrých, spevnených ciest, čo 
je približne štvrtina z počtu dobrých ciest v maličkom Luxembursku. Milióny ľudí v Kongu nemajú 
prístup k doprave, elektrine ani telefónom. Ak chcú úveroví analytici banky Trust Merchant Bank 
získať nových klientov, cestujú po krajine a ponúkajú finančné poradenstvo a založenie účtov. 
Používajú nákladné autá s pohonom všetkých štyroch kolies a niekedy si berú ozbrojenú stráž, 
pretože doručujú aj platy pre štátnych úradníkov. Táto snaha sa vypláca. Trust Merchant má teraz 
zastúpenie vo všetkých provinciách, v mnohých vidieckych oblastiach a mestách a má desiatky 
pobočiek. Jej počiatočný kapitál 1,5 milióna USD v roku 2004 vzrástol v súčasnosti na viac ako 
100 miliónov USD vo vlastnom kapitáli. Má 2,7 milióna bankových účtov, pričom počet účtov 
počas pandémie vzrástol o 400 000. Keď banka začala svoju činnosť, v krajine existovalo 
len približne 40 000 bankových účtov.

Pôžička Európskej investičnej banky umožní banke Trust Merchant Bank poskytnúť počas pandémie 
malým podnikom niekoľko tisíc pôžičiek, každú vo výške približne 4 000 USD až 5 000 USD. Tieto 
spoločnosti získajú pôžičky za spravodlivú úrokovú sadzbu, a nie za mesačný úrok vo výške 30 % až 
40 %, ktorý by zaplatili neformálnemu veriteľovi v Kongu. Tieto podniky, hovorí McEvoy, „sú veľkou 
pomocou pre živobytie komunít, kde ľudia žijú.“

BANKOVNÍCTVO V KONGU: SKUTOČNÝ ZÁŤAŽOVÝ TEST
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SÚKROMNÝ KAPITÁL 2.0

Súkromný kapitál utiekol z Egypta po revolúcii v roku 2011. Teraz pomáha 
nová generácia investičných firiem sľubným spoločnostiam expandovať 
a profesionalizovať sa

A hmed El Guindy pracoval po skončení vysokej školy v jednom z najväčších konglomerátov 
v Egypte a na Blízkom východe. Dostal sa až na pozíciu generálneho riaditeľa pobočky, ale mal 

väčšie plány. „Vždy som mal sen pracovať niekde, kde by som mohol mať reálny podiel ako spoločník 
a akcionár,“ hovorí. V roku 2015 zavetril svoju šancu. Súrodenci, ktorí zdedili kontrolu rodinnej firmy 
AluNile, sa chceli posunúť ďalej. „Veril som, že by som mohol spoločnosť rozvinúť, ale potreboval som 
silného finančného partnera, a podľa možnosti takého, ktorý má skúsenosti s riadením a rastom 
priemyselnej spoločnosti.“

Vtedy narazil na egyptskú firmu súkromného kapitálu Ezdehar podporenú Európskou investičnou 
bankou. „Keď som prišiel s plánom, stretol som sa so siedmimi či ôsmimi rôznymi investormi, ale chémia 
so spoločnosťou Ezdehar bola iná,“ hovorí El Guindy, ktorý je teraz 
generálnym riaditeľom spoločnosti AluNile. „Sadli sme si od prvej chvíle a mal 
som pocit, že si rozumieme.“

Spoločnosť Ezdehar bola prvá z  novej generácie nezávislých firiem 
súkromného kapitálu, ktoré vznikli v Egypte po revolúcii v roku 2011, ktorá 
takmer vyhubila miestne odvetvie súkromného kapitálu. Spoločnosť, 
ktorá bola založená v roku 2014, chcela mať pozitívny vplyv na miestne 
podnikateľské prostredie a prispieť k opätovnému etablovaniu súkromného kapitálu v regióne. 
„Odvetvie súkromného kapitálu v Egypte sa transformovalo,“ hovorí Emad Barsoum, zakladajúci 
spoločník v spoločnosti Ezdehar. Bolo náročné pritiahnuť investorov do prvého fondu firmy. 
„Prichádzajúcu transformáciu v Egypte zaregistrovalo málo investorov a väčšine starých hráčov sa 
nedarilo dobre,“ hovorí. „Boli sme tiež nová firma a nemali sme žiadne skúsenosti s inštitúciami.“

Jedným z prvých investorov, ktorí spolupracovali so spoločnosťou Ezdehar (čo v arabčine znamená 
„prosperita“) na jej fonde, bola Európska investičná banka. „V tom čase len veľmi málo medzinárodných 
investorov uvažovalo nad investovaním v Egypte,“ hovorí Marius Chirila, analytik pre kapitálové 
investície v Európskej investičnej banke. „Dokonca aj mnohé inštitúcie pre financovanie rozvoja mali 
obmedzenia v súvislosti s investovaním v Egypte kvôli riziku, ktorá krajina predstavovala. EIB bola 
prvým inštitucionálnym investorom, ktorý spolupracoval so spoločnosťou Ezdehar na 
príprave jej návrhu, čo zásadným spôsobom prispelo k oživeniu egyptského odvetvia 
súkromného kapitálu. Odvtedy bol pokrok spoločnosti Ezdehar výrazný.“

Európska investičná banka investovala do inauguračného fondu spoločnosti Ezdehar s kapitálom 
z nástroja rizikového kapitálu pre južné susedstvo, ktorý zriadila Európska komisia a EIB. Vďaka 
tomuto úspechu spoločnosť Ezdehar teraz buduje druhý investičný fond. Firma sa snaží do fondu 
zhromaždiť viac ako 100 miliónov USD, čo je viac ako hodnota jej prvého fondu, ktorá predstavovala 
84 miliónov USD.

Medzitým sa za päť rokov tržby spoločnosti El Guindy zdvojnásobili a počet zamestnancov sa zvýšil 
zo 700 na viac ako 1 000. „Stále expandujeme,“ hovorí „a máme veľmi ambiciózne plány.“

“ Sadli sme si od prvej 
chvíle a mal som pocit, 

že si rozumieme. ”

EGYPTSKÉ INVESTÍCIE: SÚKROMNÝ KAPITÁL 2.0
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SKUTOČNÝ FOND  
OD ŽIEN PRE ŽENY

Africký kapitálový fond uplatňujúci rodové hľadisko dokazuje, že tradiční 
investori prichádzajú o finančné príležitosti, pretože investovanie do žien 
prináša lepšiu výkonnosť

C hika Russellová odišla zo svojho domu v Nigérii do Spojeného kráľovstva, keď mala šesť rokov. 
Ale tie prvé roky rodinného varenia a tradičných receptov boli inšpiráciou pre jej kariéru, 

pretože sa zamilovala do pouličného jedla vyrábaného nigérijskými ženami – vyprážaného banánu 
„dodo“, opekaného yam a malých, výraznejších druhov arašidov pestovaných v krajine, ktoré sa 
volajú „epa“. V roku 2014 po siedmich rokoch práce vo svete financií vytvorila svoju vlastnú 
spoločnosť pripravujúcu občerstvenie. Spoločnosť CHIKA získava jedinečné ingrediencie z celej 
Afriky a  pracuje priamo s  komunitami v  Nigérii, aby ponúkala zdravé, ručne pripravované 
občerstvenie britským konzumentom. „Chcela som robiť niečo, čo by malo vplyv na iných ľudí,“ 
hovorí Chika, ktorá založila aj dobročinné partnerstvo na poskytovanie vzdelania pre 38 000 dievčat 
a buduje školy v Afrike, „a mať čo najúspešnejší podnik.“

Jeden z investorov spoločnosti CHIKA je Alitheia IDF, africký investičný fond uplatňujúci rodové 
hľadisko, ktorý vedú dve zakladateľky, Tokunboh Ishmaelová a Polo Leteková. Európska investičná 
banka v novembri podpísala investíciu v objeme 24,6 milióna USD do tohto priekopníckeho fondu, 
čím mu umožnila dosiahnuť jeho cieľovú hodnotu 100 miliónov USD. Je to prvá investícia banky EÚ 
do súkromného kapitálového fondu, ktorý sa zameriava na malé a stredné podniky uplatňujúce 
rodové hľadisko v Afrike.

Dosiahnuť sny

Rastový kapitál z fondu Alitheia umožnil spoločnosti Chika zriadiť výrobné zariadenie v Nigérii, ktoré 
sa má otvoriť začiatkom roka a má zamestnávať 320 ľudí, z toho 70 % žien. Zariadenie bude vyrábať 
občerstvenie pre nigérijský trh a trhy západnej Afriky. Všetky produkty sa budú vyvážať do 
susedných krajín, čo tiež povedie k vytvoreniu pracovných miest. „Vplyv spoločnosti Chika bol 
naozaj veľký, trh bol zjavný, príležitosť bola jasná,“ hovorí Leteková. „Chika je skvelá podnikateľka, 
veľmi dynamická. Rozumie tomu, čo sa deje. Je hladná.“

Fond Alitheia IDF investuje do malých a stredných podnikov vedených rodovo zmiešanými tímami 
a rozvíja ich s cieľom dosiahnuť solídnu finančnú návratnosť a hmatateľný sociálny vplyv v Afrike. 
Fond investuje do sektorov, ktoré zapájajú značné percento žien ako podnikateľov, výrobcov, 
distribútorov alebo spotrebiteľov. Tieto sektory zahŕňajú agropodnikanie, spotrebný tovar, 
zdravotníctvo, vzdelávanie, kreatívne odvetvia a finančné a obchodné služby. Fond Alitheia sa 
nachádza v Lagose a v Johannesburgu a investuje v šiestich krajinách: Nigéria, Južná Afrika, Ghana, 
Zambia, Zimbabwe a Lesotho. V roku 2008, keď Ishmaelová a Leteková zriadili fond Alitheia IDF, 
ktorý je spoločným podnikom medzi Alitheia Capital v Nigérii a IDF Capital v Južnej Afrike, boli 
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odhodlané podporiť podniky vlastnené ženami, pretože vedeli, že na kontinente existuje veľa žien, 
ktorých podniky by mohli so správnym financovaním rásť. Približne 40 % podnikov v subsaharskej 
Afrike vlastnia ženy, ale menej ako 10 % týchto podnikov je schopných získať financovanie od 
tradičných poskytovateľov financovania. „Často hovoríme, že tradiční investori prichádzajú 
o finančné príležitosti, pretože je pre nich oveľa pohodlnejšie podporiť ľudí, ktorí vyzerajú ako oni, 
pracujú ako oni, hovoria ako oni a chodia na tie isté miesta,“ hovorí Leteková.

Fond 2X Flagship

Alitheia je fond 2X Flagship, čo znamená, že je súčasťou 2X Challenge, multilaterálnej iniciatívy 
spustenej inštitúciami financovania rozvoja z krajín G7 s cieľom zmobilizovať 15 miliárd USD do 
konca roku 2022 na podporu projektov, ktoré posilňujú postavenie žien a zlepšujú ich ekonomickú 
účasť. Európska investičná banka bola prvou multilaterálnou rozvojovou bankou, ktorá prijala 
a používa kritériá 2X, a v júni 2021 sa ako člen pripojila k iniciatíve 2X Challenge. Banku lákala 
príležitosť investovať do tímu Alitheia zloženého len zo žien, ktorý vyniká vo svete súkromného 
kapitálu, v ktorom dominujú muži. „Toto je skutočný fond od žien pre ženy,“ hovorí Déborah 
Vouchová, členka tímu banky, ktorý pracoval na zmluve. „Boli priekopníkmi v tomto segmente 
a skutočne prvým tímom, ktorý navrhol rodovo zameraný fond v subsaharskej Afrike.

Investícia do fondu Alitheia IDF takisto prispela k iniciatíve SheInvest, v rámci ktorej chce Európska 
investičná banka zmobilizovať 2 miliardy EUR v  rodovo responzívnych investíciách na 
celom kontinente.

Počas posledných piatich rokov boli Leteková a Ishmaelová svedkami zmeny mentality z pohľadu 
rozmanitosti. Investori buď rozmanitosť prijali, získali o nej informácie alebo sú zvedaví. „Mám 
tušenie, že o jeden či dva roky,“ hovorí Leteková, „sa každý investor spýta „Aká je vaša investičná 
stratégia uplatňujúca rodové hľadisko?“

“ Tradiční investori prichádzajú o finančné príležitosti,  
pretože je pre nich oveľa pohodlnejšie podporiť ľudí,  

ktorí vyzerajú ako oni, pracujú ako oni,  
hovoria ako oni a chodia na tie isté miesta. ”

Ženy, ktoré mali prospech z fondu SheInvest, vysvetľujú, čo pre nich znamená1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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B anka vydala dlhopisy v 21 menách, pričom väčšina bola získaná v hlavných menách, t. j. 
v  eurách, amerických dolároch a  britských librách. Vďaka diverzifikovaným zdrojom 

a splatnostiam je stratégia financovania banky flexibilná. Multimenový prístup tiež umožňuje 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 2021 získala 55 miliárd EUR na medzinárodných 
kapitálových trhoch, z toho 10 miliárd EUR v zelených dlhopisoch alebo 
dlhopisoch zameraných na udržateľnosť. Emisia dlhopisov banky oslovuje 
investorov, ktorí by za normálnych okolností možno neinvestovali v Európe 
a ktorí nepriamo prispievajú k európskym projektom investovaním do 
dlhopisov EIB.

EMISIA PODĽA MENY
EUR USD

48,10% 30,80%

SEVERNÁ  
A JUŽNÁ AMERIKA

10% 14%12% 11%

BLÍZKY VÝCHOD A AFRIKA

2% 2% 2% 2%

EURÓPA

67% 64% 66%69%

ÁZIA

21% 21%20%17%

20212019 2020 Dlhopisy zamerané na 
udržateľnosť/Dlhopisy 
zamerané na klimatické 
opatrenia

HLAVNÉ ÚDAJE O VÝPOŽIČNEJ ČINNOSTI
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USD GBP OSTATNÉ

30,80% 8,90% 12,20%

DLHOPISY NA BLOCKCHAIN

Prvý predaj dlhopisov EIB využívajúcich digitálne meny je signálom, že investori chcú 
naštartovať používanie tejto novej technológie

John Whelan pracuje vo veľkej medzinárodnej banke, ale považuje sa za inžiniera. Jeho najnovšou 
inžinierskou vášňou sú kryptomeny a blockchain. „Skutočne verím, že technológie majú moc zmeniť 
financovanie v prospech nás všetkých,“ hovorí Whelan, ktorý založil digitálne laboratórium v banke Banco 
Santander v Španielsku na štúdium spôsobu, akým blockchain a kryptomena môžu zlepšiť bankovníctvo.

Banco Santander je jednou z troch súkromných bánk, ktoré pomohli Európskej investičnej banke vydať 
prvý digitálny dlhopis využívajúci technológiu blockchainu. Dlhopis v hodnote 100 miliónov EUR bol 
vydaný v apríli na platforme Ethereum. Táto platforma je druhou najrozšírenejšou digitálnou menou na 
svete po bitcoine, ktorý je na čele. Ďalšie dve zúčastnené banky sú France’s Société Générale a Goldman 
Sachs of the United States.

Toto je prvýkrát, čo súkromná banka pracovala so skupinou súkromných bánk na predaji 
dlhopisov využívajúcich blockchain. Európska investičná banka trvala na využití skupiny bánk pre 
svoj prvý digitálny dlhopis, pretože chcela, aby to pripomínalo tradičný predaj dlhopisov. Teraz sa 
očakáva, že EIB bude na tomto trhu nasledovať viac verejných a súkromných bánk 
a že predaj dlhopisov vrátane zelených dlhopisov osloví viac investorov.

Nízke náklady, vysoká transparentnosť

Organizovanie predaja dlhopisov je komplikované. Blockchain umožňuje banke 
zjednodušiť množstvo práce. Väčšina dokumentov súvisiacich s  upisovaním 
a distribúciou dlhopisov môže byť uložená na blockchaine, čím sa urýchli každá časť 
procesu. Digitalizácia môže znížiť fixné náklady a zvýšiť transparentnosť, pretože je 
jednoduchšie sledovať obchodné toky a transakcie na sekundárnom trhu. „Veľa ľudí 
nepozná prínosy technológie blockchainu,“ hovorí Richard Teichmeister, vedúci financovania v Európskej 
investičnej banke. „Pravdou je, že to má potenciál zmeniť finančné odvetvie a môže to zlepšiť životy ľudí.“

Rýchlosť je určite výhodou. Niektoré administratívne práce spojené s vydávaním dlhopisov, ako je 
príprava dokumentácie a zúčtovanie na primárnom trhu, by sa dali urobiť v priebehu niekoľkých hodín, 
a nie dní, ktoré sú potrebné dnes.

Čo je decentralizovaný systém?

Kryptomeny sú len jedným z mnohých spôsobov, ako sa technológia blockchainu používa na ukladanie 
informácií súvisiacich s transakciami vo forme distribuovanej databázy transakcií. Distribuovaná databáza 
transakcií je databáza, ktorá zdieľa a synchronizuje informácie na viacerých miestach a s mnohými ľuďmi.

Blockchainy sú uchovávané online a replikované na mnohých počítačoch na mnohých miestach. Táto 
replikácia zabraňuje falošným zmenám alebo hackerstvu. Blockchain obsahuje zoznam záznamov 
nazývaných bloky, ktoré zaznamenávajú transakcie a sú prepojené v reťazci pomocou kryptografie. Každý 
blok obsahuje časovú pečiatku a údaje o transakcii. Blockchain je známy aj ako „decentralizovaný“ systém, 
pretože je uložený a overený na mnohých počítačoch.

“ Má to potenciál 
zmeniť finančné 

odvetvie. ”
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HLAVNÉ ÚDAJE Z OPERAČNÉHO 
PLÁNU SKUPINY NA ROKY 2022 – 2024

• EIB Global, nové riaditeľstvo EIB pre rozvoj na podporu projektov mimo Európskej únie

• Reakcia na COVID‑19 a zelená obnova

• Väčší vplyv a podstupovanie rizika pre investície

• Plán klimatickej banky

• Technológie a inovácie

• Súdržnosť na zbližovanie Európy

• Flexibilita v súvislosti s tým, či zamestnanci pracujú z domu, alebo v kancelárii

Zriaďujeme EIB Global, naše nové riaditeľstvo pre rozvoj, aby sme mohli bližšie spolupracovať 
s vládami a podnikmi mimo Európy. To prispeje k tomu, aby viac partnerstiev bojovalo proti 
klimatickej kríze a podporilo zelenú a digitálnu transformáciu. Zvýšime počet zamestnancov na 
mieste v našich kanceláriách na celom svete. Zriadili sme už nové regionálne zastúpenie v Afrike na 
lepšie riešenie miestnych potrieb.

Európsky záručný fond ponúka záruky za úvery a  iné financovanie s  cieľom pomôcť 
spoločnostiam udržať sa nad vodou, platiť účty a investovať. Tento fond, ktorý dostal príspevky od 
mnohých krajín Európskej únie, je súčasťou širokého balíka Európskej únie zameraného na oživenie 
hospodárstva. Fond začal svoju činnosť v roku 2020 a bude dokončený koncom roka 2021, ale banka 
môže niektoré z týchto zmlúv finalizovať v roku 2022.

Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme dosiahli ciele nášho plánu klimatickej banky. 
V pláne sa uvádza, ako banka do roku 2025 vyčlení najmenej 50 % svojej ročnej úverovej činnosti na 
klimatickú a environmentálnu udržateľnosť. Vysvetľuje sa v ňom, ako pri investovaní podstúpime 
väčšie riziko, podporíme Európsku zelenú dohodu a zaistíme, aby bola Európa do roku 2050 
uhlíkovo neutrálna. Vynaložíme väčšie úsilie, aby sme klientom pomohli adaptovať sa na zmenu 
klímy, ktorá sa deje už dnes, a aby sme zmiernili problémy, ktoré ešte len prídu.

EIB plánuje do roku 2025 venovať 45 % ročnej úverovej činnosti v Európskej únii regiónom 
čerpajúcim finančné prostriedky z  Kohézneho fondu, ktoré potrebujú väčšiu pomoc. 
Dodatočné financovanie pomôže týmto častiam Európy v rovnocennej súťaži a dosiahnutí rovnakej 
životnej úrovne ako v rozvinutejších regiónoch.

Zamestnanci banky prešli počas pandémie na hybridný spôsob práce, pričom často pracovali 
v tom istom týždni v kancelárii a z domu. Pracovisko budeme monitorovať a prispôsobíme ho tak, 
aby mohli zamestnanci vykonávať svoju práci bezpečne a efektívne. Kríza priniesla veľa výziev 
v oblasti duševného zdravia a pohody. V rámci starostlivosti o zamestnancov ponúkame manažérom 
viac školení a  workshopov. Budeme pokračovať v  programe, ktorý hodnotí úroveň stresu 
zamestnancov, a podnikneme kroky.

Prečítajte si celý operačný plán na roky 2022 – 2024 na webovej stránke  
www.eib.org/en/publications

OPERAČNÁ SPRÁVA SKUPINY A RIADENIE
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RIADENIE 

EIB je orgán EÚ, ktorý sa zodpovedá členským štátom, a banka, ktorá sa riadi najlepšími platnými 
bankovými postupmi v rozhodovaní, riadení a kontrole.

Rada guvernérov sa skladá z ministrov vlád z každého z 27 členských štátov. Zvyčajne ide o ministrov 
financií. Guvernéri stanovujú usmernenia týkajúce sa úverovej politiky banky a raz ročne schvaľujú 
účtovnú závierku. Rozhodujú o zvyšovaní kapitálu a o účasti banky na finančných operáciách mimo 
Európskej únie. Taktiež menujú správnu radu, predstavenstvo a výbor audítorov.

Správna rada rozhoduje o pôžičkách, výpožičných programoch a iných finančných záležitostiach. 
Zasadá desaťkrát ročne s cieľom zabezpečiť správu banky v súlade so zmluvami EÚ, štatútom banky 
a všeobecnými smernicami ustanovenými radou guvernérov. Tvorí ju 28 členov, pričom každý členský 
štát nominuje 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 pracuje 
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.
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VIAC INFORMÁCIÍ O FINANCOVANÍ SKUPINY EIB  
SPOJENOM S KRÍZOU COVID-19 NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE

www.eib.org/covid-19

http://www.eib.org/covid-19
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