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Slovensko v prebiehajúcom programovom období
využilo možnosť investovať eurofondy aj ako
návratnú finančnú pomoc. Prostredníctvom
inovatívnych finančných nástrojov sa prerozdeľujú
tri percentá národnej alokácie z fondov EÚ.
Za implementáciu finančných nástrojov zodpovedá
Slovak Investment Holding, ktorý ich poskytuje
v rôznych podobách – či už v úverových a záručných
nástrojoch, alebo ako priame kapitálové investície
do podnikov.
Slovensko sa v súčasnosti pripravuje na čerpanie
nových eurofondov, ku ktorým sa od budúceho roku
pridá aj šesťmiliardová grantová pomoc
z Plánu obnovy EÚ. V obidvoch zdrojoch európskej
finančnej podpory sa opäť počíta aj so zapojením
finančných nástrojov. Akú úlohu budú hrať
v štátnej investičnej politike nasledujúcich
desiatich rokov? A ako Slovensko využije
doterajšie skúsenosti s ich implementáciou?

Obsah
Využívanie finančných nástrojov je úspechom,
no spojenie s eurofondami ich brzdí

4

Ministerstvá finančné nástroje v eurofondoch
chvália, sú za ich pokračovanie

7

Každý byt sa počíta: Dostupné bývanie vie štát podporiť
aj z eurofondov sa odborníci

10

Kedy má štát nahrádzať banku?
A kde sa hodia finančné nástroje viac ako granty?

13

So schémou rezortu financií na obnovu budov nie je spokojný
takmer nik, náprava by mohla prísť už čoskoro

17

4

JÚN 2021 | FINANČNÉ NÁSTROJE V EUROFONDOCH

ČLÁNOK

Využívanie finančných nástrojov
je úspechom, no spojenie
s eurofondami ich brzdí
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

5

V

yužívanie finančných nástrojov
spolufinancovaných z eurofondov dnes brzdí hlavne skostnatený eurofondový systém. Podľa šéfa
štátneho investičného fondu Slovak
Investment Holding Ivana Lesaya sa
napriek tomu podarí z eurofondov investovaných cez finančné nástroje do
ekonomiky dostať dodatočnú miliardu
eur zo súkromného sektora.
Väčšinu výdavkov rozpočtu Európske únie dnes tvoria nevratné
granty – či už v podobe agrodotácií, eurofondov, alebo investičných
programov Európskej komisie. V
programovom období 2014 až 2020
sa ale zatiaľ najvýraznejšie znížila
dominancia grantov v prospech návratnej pomoci cez takzvané finančné nástroje.
Investície v EÚ dnes cez finančné
nástroje podporuje 13 rôznych programov, ktoré riadi Európska komisia.
Ide napríklad o vedeckovýskumný
program Horizont 2020, program na
podporu malých a stredných podnikov COSME, či Kreatívna Európa podporujúci kultúrne organizácie.
K nim sa v práve skončenom
programovom období pripojil aj takzvaný Junckerov investičný plán (Európsky fond pre strategické investície),
teda vyše 20-miliardový fond v správe
Európskej investičnej banky, ktorý
mal naštartovať investície v EÚ po období ekonomickej krízy.
Finančné nástroje smerujú hlavne do oblastí, ktoré si EÚ vybrala za
svoje politické priority. Ide hlavne o
výskum a inovácie, podporu malých a
stredných podnikov, sociálnu ekonomiku, či opatrenia pre plnenie klimatických cieľov EÚ. Môžu mať podobu
úverov, záruk, úrokových dotácií, či
priamych kapitálových investícií.
„Určite by finančné nástroje nemali vstupovať tam, kde máme hráčov na trhu – banky alebo investičné
fondy. Podpora z verejných zdrojov
má ísť tam, kde nie je priestor vyplnený. To je hlavne pri extrémne rizikových a inovatívnych projektoch
s pridanou hodnotou,“ vysvetľoval
Vladimír Šucha z Európskej komisie
na diskusii venovanej finančným nástrojom v eurofondoch.
V programovom období 2021 až
2027 sa celkovo 14 centrálne riadených programov už integruje do
jedného investičného programu In-
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vestEU s rozpočtom 24 miliárd eur.
Týmto krokom by sa mal celý systém
finančných nástrojov zjednodušiť
a sprehľadniť.
„Je to správne rozhodnutie, pretože to prechádzajúce obdobie bolo ešte
obdobím skautingu a nadšenia, kedy
si každý program vymyslel vlastný
finančný nástroj a vznikla z toho neprehľadná džungľa,“ dodáva Šucha.

MILIARDA EUR
Z EUROFONDOV
Finančné nástroje si ale postupne
našli svoje miesto aj v eurofondoch,
ktoré sú zamerané hlavné na grantové projekty. Pravidlá politiky súdržnosti členským štátom umožňujú
využiť prostriedky z fondov EÚ aj na
návratnú finančnú pomoc. Niekoľkoročnú skúsenosť s týmto systémom
už má aj Slovensko.
V predošlom programovo období
2007 až 2013 išlo na finančné nástroje 1,1 percenta prostriedkov z fondov
EÚ, kým priemer v celej EÚ boli tri
percentá. Takýto podiel sa v roku 2015
rozhodla z viac ako 13-miliardovej národnej alokácie vyčleniť na návratnú
pomoc aj slovenská vláda. Peniaze z
jednotlivých operačných programov
sú zhromaždené v štátnej investičnej spoločnosti Slovak Investment
Holding (SIH), ktorý je teda ako fond
fondov za implementáciu finančných
nástrojov zodpovedný.
Od rozhodnutia vyčleniť časť eurofondov na finančné nástroje sa
alokácia na návratnú pomoc niekoľkokrát zvýšila a SIH má dnes v správe
z fondov politiky súdržnosti bezmála
miliardu eur.
Návratná pomoc z eurofondov má
pre štát viacero výhod. Keďže sa do
nich zapájajú banky a iné finančné
inštitúcie, mobilizujú do ekonomiky
aj súkromné zdroje, ktoré by sa do nej
inak nedostali. Zapojenie komerčného sektora navyše zvyšuje pravdepodobnosť, že podporené projekty budú
aj úspešné. Tým, že ide o návratnú
pomoc, prostriedky sa navyše vracajú
späť štátu a stávajú sa tak národnými
zdrojmi.
Výhoda úzkeho prepojenia finančných nástrojov s eurofondami
je podľa šéfa SIH Ivana Lesaya v tom,
že sú vďaka tlaku EÚ využívané efektívnejšie a sú prísnejšie naviazané na
konkrétny účel. „Nebyť európskych
usmernení, tak by na Slovensku v
kritických oblastiach ako inovácie,

alebo ochrana klímy a životného prostredia skončilo rádovo menej zdrojov,“ hovorí Lesay.

POMALÉ ČERPANIE?
Tým, že sú finančné nástroje nalepené na skostnatený systém eurofondov, narážajú na veľa prekážok. Časť
problémov súvisí s európskymi predpismi, no väčšina vzniká na národnej
úrovni.
Už tradične jednou z najväčších bŕzd čerpania eurofondov je
viacúrovňová kontrola verejného obstarávania, čo má dopad aj na prácu
SIH, ktorý musí vo verejnej súťaži vyberať finančných sprostredkovateľov
pre finančné nástroje. Pre porovnanie: kým vyhodnotenie verejnej súťaže v okolitých krajinách trvá 200 dní,
na Slovensku je to trikrát toľko.
„Do tohto systému sa pridávajú
finančné nástroje, ktoré sú principiálne odlišné, keďže zahŕňajú spolufinancovanie súkromným sektorom,
pákovanie a vyžadujú si menej kontroly a viac flexibility,“ hovorí Lesay.
Čerpanie eurofondov cez finančné
nástroje je v súčasnosti približne na
úrovni 40 percent, čo je zhruba rovnaké tempo ako pri čerpaní grantov. Implementácia finančných nástrojov ale
oproti nim začala takmer o dva roky
neskôr. Tak ako jednotlivé ministerstvá zodpovedné za eurofondy, aj SIH
má na využitie nevyčerpaných peňazí
už iba dva a pol roka, keďže programové obdobie oficiálne skončí v roku 2023.
„Som presvedčený, že do konca
roka 2023 zazmluvnenú miliardu eur
vyčerpáme a pri konzervatívnych odhadoch pákovým efektom každé jedno
euro premeníme na dve, čiže do ekonomiky potečú dve miliardy eur,“ odhaduje predseda predstavenstva SIH.
Podľa Vladimíra Šuchu je doterajšie využitie finančných nástrojov spolufinancovaných z fondov EÚ napriek
niektorým problémom na Slovensku
úspechom. „Celkové nastavenie v
Európskej komisii je, že je to správna
cesta, ktorá sa za posledných 14 rokov
osvedčila a ktorá môže v kombinácii
grantov podporiť zaujímavé projekty
do budúcnosti,“ hovorí Šucha.

PRÍNOS MENŠÍ AKO
NÁKLADY
Prebyrokratizovaný systém eurofondov na Slovensku má pritom aj
priamy dopad na ochotu súkromného sektora zapojiť sa do finančných
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schém štátneho investičného fondu.
Veľkú časť prostriedkov totiž SIH investuje cez finančných sprostredkovateľov, ktorí tak sú prostredníkom
medzi verejnými peniazmi a ich prijímateľmi.
Jedným z finančných sprostredkovateľov je aj Slovenská sporiteľňa
(SLSP), ktorá vďaka spolupráci so SIH
poskytuje zvýhodnené úvery na inovácie malých a stredných podnikov,
či na projekty v sociálnej ekonomike.
Generálny riaditeľ SLSP Peter
Krutil hovorí, že ide o podniky bez
„mašinérie pracovníkov“ schopných
pripraviť im projekty, ktorými by sa
mohli uchádzať o podporu z európskych zdrojov.
„Ten systém je pre ľudí, ktorí riešia
často úplne iné problémy, tak zložitý, že my najprv skúšame, či to vieme robiť bez podporných štruktúr. K
možnosti európskych peňazí pristupujeme až vtedy, keď vidíme, že je to
nevyhnutné. Lebo ten prínos je zatiaľ
oveľa menší ako náročnosť, ktorú do
toho dávame,“ hovorí Krutil.
Problémom podľa neho tiež je, že
sprostredkovatelia nie sú zapojení do
tvorby eurofondových pravidiel. „Z
administratívneho hľadiska sú tieto
pravidlá dokonalé, ale bohužiaľ pre
reálny život veľmi ťažko aplikovateľné. Zvyšuje to náklad pre ľudí, ktorí
sa majú venovať úplne iným veciam,“
dodáva šéf Slovenskej sporiteľne.

DÔLEŽITÝ EKOSYSTÉM
Hlavným pravidlom investičnej
politiky SIH je podporovať projekty,
ktoré sú životaschopné, no zároveň
majú problém nájsť financovanie na
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komerčnom trhu, pretože sú pre banky príliš rizikové.
Ako hovorí výkonná riaditeľka
nadácie Pontis Martina Kolesárová,
priestor ponúkajú aktivity, ktorých
hlavným cieľom nie je generovať zisk,
ale skôr vytvárať pozitívny spoločenský dopad. Občiansky sektor podľa nej
čoraz viacej rozmýšľa biznisovo a preto vyhľadáva nové finančné príležitosti, pričom sú pripravené aj na využitie
dostupných finančných nástrojov.
Za kľúčové ale považuje budovanie
ekosystému sociálnych inovácií, teda
podporu rôznych platforiem spolupráce medzi sociálnymi inovátormi. Menuje investície do zberu dát a analýzy
dopadov, či tvorbu biznis akcelerátorov a inkubátorov na podporu podnikateľov v sociálnej ekonomike.
„Potrebujeme tvoriť kapacity organizácií a firiem, ktoré prinášajú riešenia na závažné spoločenské problémy. Na strane verejného sektora sa
treba zamerať na budovanie dopadovo orientovanej kultúry financovania,“ vysvetľuje Kolesárová.
Vladimír Šucha súhlasí, že malým podnikateľom v oblasti inovácií
by pomohlo vybudovať ekosystémové huby, ktoré im budú poskytovať
finančné, odborné a technické poradenstvo. „Oni často nemajú dostatok
informácií o možnostiach financovania. To sú tí ľudia, ku ktorým musíme
prísť a ku ktorým by všetky tieto peniaze mali dotiecť,“ doplňuje Šucha.

KOMBINÁCIA NÁSTROJOV
POMÔŽE
S vyčlenením časti eurofondovej
alokácie na finančné nástroje sa po-

číta aj v novom programovom období.
Presná suma, ktorá pôjde z Operačného programu na návratnú pomoc, zatiaľ nie je známa. Podľa Ivana Lesaya
ale dôležitejšie ako objem prostriedkov bude odstrániť regulácie, ktoré
implementáciu finančných nástrojov
dnes brzdia.
Hovorí, že rozumie frustrácií slovenských eurofondových úradníkov,
ktorí sú prístupní k systémovým
zmenám, no nemajú na ich vykonanie mandát. „To je úloha pre vládu. Na
národnej úrovni z toho treba spraviť
prioritu. Potrebujeme postupnými
krokmi rozmotať celý tento systém.“
Pozitívnou zmenou v novom dotačnom období je možnosť kombinovať v jednom projekte finančné
nástroje s grantami, čo doteraz Európska komisia neumožňovala. Ak
grantová časť nepresiahne polovicu
hodnoty, projekt pôjde podľa pravidiel finančných nástrojov, ktoré sú
flexibilnejšie.
To je podľa Lesaya dôležité pre
projekty v oblasti energetickej efektívnosti a sociálnej ekonomiky, kde
sa vďaka tomuto kroku budú dať z
„nefinancovateľných projektov spraviť financovateľné“.
O presných pravidlách blendingu
(kombinácia nástrojov podpory) SIH
teraz komunikuje s ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI), ktoré má
programovanie nových eurofondov
na starosti.
„Dúfame, že z toho nakoniec nebude hybrid, ktorý nebude fungovať.
Komunikácia s MIRRI funguje dobre,
čiže to vyzerá optimisticky,“ dodáva
Lesay. n
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inančné nástroje financované
z eurofondov sa najviac osvedčili pri investíciách do malých
a stredných inovatívnych podnikov.
Problematickejšie je ich využitie v
sociálnej ekonomike a odpadovom
hospodárstve, no podľa štátneho investičného fondu sa finančné nástroje
stihnú vyčerpať vo všetkých podporených oblastiach.
Slovenská vláda v roku 2015 rozhodla časť peňazí z Kohéznej politiky
EÚ vyčleniť aj na negrantovú, teda návratnú finančnú pomoc.
Jednotlivé ministerstvá doterajšie
využívanie eurofondov cez finančné
nástroje v prebiehajúcom programovom období hodnotia pozitívne a
podporujú ich pokračovanie v novom
eurofondovom cykle.

ČERPANIE V POLOVICI
Programové obdobie 2014 až 2020
je aj obdobím etablovania finančných
nástrojov v eurofondoch. Slovensko
prostriedky z fondov EÚ na návratnú pomoc využívalo aj v predošlom
programovom období 2007 až 2013,
no v menšom rozsahu a menej inštitucionalizovanej podobe.
V roku 2015 vláda rozhodla, že sa
tri percentá z väčšiny operačných
programov vyčlenia práve na finančné nástroje. Peniaze dostal do
správy štátny investičný fond Slovak
Investment Holding (SIH), ktorý je
ako fond fondov za implementáciu finančných nástrojov zodpovedný.
SIH zverené peniaze buď priamo
investuje do perspektívnych projektov, alebo ich poskytuje s pomocou
finančných sprostredkovateľov – v
podobe zvýhodnených úverov a záruk prostredníctvom bánk, alebo kapitálového financovania v spolupráci
so správcami fondov.
Z eurofondov sa najskôr v jednotlivých operačných programoch na finančné nástroje vyčlenili tri percentá prostriedkov. Odvtedy ale objem
finančných nástrojov narástol až na
miliardu eur, čo je vyše dvojnásobok
oproti pôvodnému zámeru.
Od roku 2015 sa cez finančné nástroje vyčerpalo 447 miliónov eur.
To znamená, že dva a pol roka pred
oficiálnym koncom programového
obdobia sa využilo bezmála 45 percent sumy zazmluvnenej na návrat-
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nú finančnú pomoc. Ide tak takmer
o rovnakú úroveň, na akej je celkové
čerpanie eurofondov, teda hlavne
grantovej pomoci. Podľa posledných dostupných informácií Slovensko z pridelenej alokácie vyčerpalo 46
percent prostriedkov.

PENIAZE SA STIHNÚ
VYUŽIŤ
Z týchto údajov zároveň vyplýva zaujímavý fakt: tempo čerpania
finančných nástrojov je vyššie ako
pri grantoch. SIH totiž prvé zmluvy
o financovaní s rezortmi podpísal až
v rokoch 2015 a 2016.
„V porovnaní so zabehanými eurofondovými mašinériami na rezortoch začínal ako malý „startup“ viac
ako rok po začiatku programového
obdobia,“ uviedol pre portál EURACTIV Slovensko Generálny riaditeľ SIH
Ivan Lesay.
Pod nižšie čerpanie sa podľa neho
podpísala aj pomalšia počiatočná
fáza. „Medzi najdôležitejšie patrí potreba správneho naštrukturovania
nástroja, vyjednávanie zmlúv, zabezpečenie súladu s legislatívou a v
neposlednom rade aj fakt, že väčšina
finančných nástrojov v réžii SIH sa
vykonáva v spolupráci s tretími stranami,“ dodáva.
Pre SIH bol v úvode hlavne problém s verejným obstarávaním finančných sprostredkovateľov, ktoré sa na
Slovensku nikdy predtým nerobilo.
Výber v niektorých prípadoch trval aj
niekoľko rokov, pričom niektoré súťaže stále nie sú uzatvorené.
Skutočné čerpanie cez finančné
nástroje sa tak prakticky začalo až
v roku 2018. Najviac sa ich vyčerpalo
v roku 2020, kedy SIH v spolupráci s
bankami spustil dva programy na pomoc podnikom počas pandémie.
Program Antikorona záruka ponúkal malým a stredným podnikom
preklenovacie úvery na zmiernenie
dopadov koronakrízy a Antikorona
kapitál zas financovanie pre inovatívne spoločnosti. Vláda na programy vyčlenila 330 miliónov eur, no
pre veľký záujem sa alokácia zvýšila
o ďalších 30 miliónov eur.
Eurofondy v správe SIH by sa však
mali stihnúť vyčerpať. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) doteraz
SIH alebo sprostredkovatelia zazmluvnili viac ako 80 percent alokovaných prostriedkov. „To predstavuje

dôležitý predpoklad na vyčerpanie
prostriedkov na úrovni konečných
prijímateľov do konca roka 2023,“ napísalo ministerstvo.
SIH podľa Lesaya pravidelne monitoruje výkonnosť jednotlivých nástrojov, aby sa vylúčilo riziko nedočerpania. Peniaze tak presúva medzi
jednotlivými oblasťami a ministerstvami podľa toho, ako sa v nich darí
návratnú pomoc využívať.
„Kontrahovanie a čerpanie zdrojov v ostatnom období významne
stúpa, máme však aj niektoré oblasti,
kde je kontrahovanie stále pomalé,
tieto plánuje v blízkej dobe znova vyhodnocovať,“ vysvetľuje.

KDE TO FUNGUJE
Eurofondy sa na finančné nástroje
v súčasnom programovom období používajú v štyroch operačných programoch: OP Ľudské zdroje, OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita
životného prostredia a Integrovaný
regionálny operačný program.
MIRRI sa so SIH zhoduje na tom,
že návratná finančná pomoc sa
osvedčila hlavne pri podpore malých
a stredných inovatívnych podnikov.
Dôvodom je podľa Lesaya to, že tento
trh je na finančné nástroje najlepšie
pripravený a tiež to, že v minulom
programovom období sa poskytovali
iba na podporu malých a stredných
podnikov.
Na menšie investície štátny fond
využíva finančných sprostredkovateľov. Väčšie investície rizikového kapitálu realizuje priamo. SIH vložil peniaze napríklad do firmy Aeromobil,
internetového obchodu GymBeam,
či online platformy na prenájom lodí
Boataround.
„Za problematickejšie“ považuje
Lesay využitie finančných nástrojov
v oblasti energetickej efektívnosti
budov a podpory sociálnych podnikov, kde je takéto financovanie stále
novinkou. Návratné financovanie v
sociálnej ekonomike komplikovala
európska legislatíva, ktorá neumožňuje kombinovať pri jednom projekte
granty a finančné nástroje.
„Aj v tejto oblasti však nastal pokrok a až na komplikácie spôsobené
procesmi verejného obstarávania sa
dá očakávať, že alokácia bude napokon plne vyčerpaná,“ ozrejmuje.
SIH má v tomto eurofondovom
období už aj skúsenosť s investíciou
do dopravnej infraštruktúry. V roku
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2016 sa finančne zapojil do PPP projektu obchvatu Bratislavy D4/R7.

POZITÍVNE SKÚSENOSTI
Ministerstvá zodpovedné za riadenie operačných programov hovoria, že na komplexné zhodnotenie
finančných nástrojov je zatiaľ skoro,
no ich doterajšie využitie hodnotia
väčšinou kladne.
Za pozitívne ho považuje rezort hospodárstva, ktorý má ako
sprostredkovateľský orgán na starosti eurofondy pre malé a stredné
podniky. „V oblasti podpory podnikateľského prostredia považujeme za
efektívny nástroj podpory, ktorý dokáže byť relatívne rýchlo poskytnutý
konečným prijímateľom, prináša pákový efekt ďalších vygenerovaných
súkromných investícií k vyčleneným
verejným zdrojom a minimalizuje negatívny dopad na konkurenčné prostredie,“ odpísalo ministerstvo.
Ministerstvo financií zdôrazňuje
skutočnosť, že súčasné programové
obdobie bolo obdobím, kedy si na finančné nástroje zvykalo tak Slovensko ako aj celá EÚ. Rezort, ktorý je tiež
Centrálnym koordinačným orgánom
pre finančné nástroje, tvrdí, že sa ukázali byť veľmi efektívnym spôsobom
podpory sektorov, kde by granty pôsobili ťažkopádne a deformovali by trh.
„Na naplnenie očakávaní negatívne vplývali prebytok bankovej likvidity a nízkoúročné prostredie, na druhej
strane ale potreba finančných nástrojov sa zvýraznila krízou. To preto, že finančné nástroje sú určené skôr na horšie časy, vtedy lepšie fungujú,“ uviedlo
tlačové oddelenie rezortu.
Podľa ministerstva sa význam finančných nástrojov potvrdil aj tým,
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že vláda postupne zdvojnásobila ich
objem. „Z tohto pohľadu boli očakávania nie len naplnené, ale prekročené,“ dodáva rezort financií.
Zdržanlivejšie k hodnoteniu finančných nástrojov je iba ministerstvo životného prostredia. V OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý envirorezort riadi, je na návratnú
formu pomoci vyčlenených viac ako
140 miliónov eur – predovšetkým na
investície do odpadového hospodárstva, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov.
Čerpanie finančných nástrojov
je však iba na 25 percentách, čo v je v
porovnaní s 44 percentným čerpaním
grantov podľa ministerstva „pomalé“.
„Preto aj príspevok finančných nástrojov k dosahovaniu cieľových hodnôt ukazovateľov OP KŽP nie je zatiaľ
výrazný,“ vysvetľuje rezort a dodáva,
že preto venuje teraz finančným nástrojom „zvýšenú pozornosť“.
SIH ale poukazuje na to, že návratná finančná pomoc má v týchto oblastiach svoje špecifiká. Okrem problémov s výberom finančných sprostredkovateľov pripomína aj to, že na trhu
odpadového hospodárstva a OZE nie
je veľa projektov.
Investície do energetickej efektívnosti budov, ktoré sú vo vlastnej réžii
SIH, sa rozbiehali pomalšie, pretože
dlho trvalo prijímanie potrebnej legislatívy – najmä to, že úver na obnovu verejnej budovy nebude evidovaný
ako dlh štátu.
„Akonáhle sa táto problematika
doriešila, implementácia sa mohla
rozbehnúť. Nedočerpaniu zdrojov
v týchto oblastiach sa neobávame,
uznávame však, že nábeh bol pomalší,“ uisťuje.

FINANČNÉ NÁSTROJE
BUDÚ AJ V NOVOM OBDOBÍ
Ministerstvá však zhodne podporujú vyčlenenie peňazí z fondov EÚ
na finančné nástroje aj v novom sedemročnom programovom období,
ktoré by malo začať už na začiatku
budúceho roku.
V tom sa eurofondy už budú rozdeľovať iba z jedného Operačného
programu Slovensko, ktoré bude riadiť ministerstvo regionálneho rozvoja. MIRRI potvrdzuje, že pri podpore
investičných cieľov počíta aj s využitím finančných nástrojov, no o aký
objem prostriedkov pôjde, zatiaľ neuviedlo.
„Cieľom je zabezpečiť čo najväčšiu
flexibilitu podmienok implementácie, vrátane využívania kombinácie
finančných nástrojov a grantov v jednej operácii,“ uviedlo MIRRI.
Pred štartom nového eurofondového cyklu musí Slovensko už tradične spraviť ex-ante analýzu, ktorá
zhodnotí, kde bude využitie návratnej pomoci najvhodnejšie. Dá sa však
očakávať, že pôjde o veľmi podobné
alebo rovnaká oblasti ako v súčasnom programovom období.
Podľa Ivana Lesaya by sa úloha finančných nástrojov mala posilniť.
„Finančné nástroje sú efektívnejšou formou pomoci v oblastiach
hospodárstva, kde grantové financovanie nie je nevyhnutne potrebné.
Týmto nechceme povedať, že grantové financovanie potrebné nie je,
granty však určitým spôsobom deformujú trhové podmienky, takže by sa
mali využívať skôr v oblastiach, kde
finančné nástroje nie sú aplikovateľné,“ dodáva. n
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ČLÁNOK

Každý byt sa počíta:
Dostupné bývanie vie štát podporiť
aj z eurofondov sa odborníci
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Roman Hanc]
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krem grantovej pomoci štát
využíva eurofondy na podporu dostupného bývania aj návratnou formou v podobe finančných
nástrojov. Slovak Investment Holding,
ktorý eurofondy spolufinancované z
fondov EÚ spravuje, investoval do podniku, ktorý pomáha znevýhodneným
osobám s nájomným bývaním.
„Bývanie je jednou zo základných
ľudských potrieb, ktorá by mala byť
uspokojovaná na úrovni zodpovedajúcej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti. Kvalita bývania a jeho dostupnosť sú často
vnímané ako hodnotiace ukazovatele
životnej úrovne spoločnosti,“ píše sa
v štátnej koncepcii bytovej politiky.
Štát napriek tomu v zabezpečení
primeraného dostupného bývania
pre niektoré sociálne skupiny zlyháva. Časť ľudí si nemôže dovoliť
slušné bývanie, lebo je príliš drahé,
a tak končí v ubytovniach, krízových
centrách a v najhoršom prípade aj na
ulici. Príbehy niektorých ale ukazujú,
že možno ešte väčším problémom ako
cena bývania sú predsudky.
Štát vhodným investovaním verejných prostriedkov pritom môže
ukázať cestu súkromnému sektoru,
ako naštartovať nájomné bývanie so
zvýhodnenou cenou nájmu pre tých,
ktorí sa ocitli v núdzovej situácii.

NÁJOM AKO SOCIÁLNY
STATUS
Slovensko má dlhodobo problém
so slabou dostupnosťou bývania,
čo dokazujú aj čísla z analýzy Útvaru
hodnoty za peniaze. Počet bytov na 1
000 obyvateľov ja najnižší v celej EÚ.
Trhu s nehnuteľnosťami oveľa výraznejšie ako vo zvyšku EÚ dominuje
vlastnícke bývanie – až deväť z desiatich ľudí býva vo vlastnom.
V nájomnom bývaní podľa Eurostatu žije asi deväť percent Slovákov, čo
je druhý najnižší podiel v Únii. Špecifickým problémom je takmer neexistujúci trh s regulovaným nájomným
bývaním. Takýmto spôsobom u nás
býva 1,2 percenta populácie, čo je opäť
jedno z najnižších čísiel z európskej
dvadsaťsedmičky.
Starostlivosť o potreby občanov v
oblasti bývania je na pleciach miest a
obcí. Za posledných desať rokov pritom došlo k výraznému spomaleniu
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výstavby nových nájomných bytov
s regulovaným nájmom. Kým v roku
2007 samosprávy postavili viac ako 3
100 bytov, v roku 2018 ani nie dvesto.
Situácia na bytovom trhu má svoje
sociálne dopady. Až pre 78 percent
slovenských domácností s najnižšími
príjmami tvoria náklady na bývanie
viac ako 40 percent ich príjmu.
Štát ponuku nájomného bývania
podporuje dotáciami ministerstva
dopravy na obstaranie nájomných bytov, o ktoré môžu žiadať samosprávy
alebo neziskové organizácie. Druhým
nástrojom je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý na podporu bývania poskytuje návratnú podporu v
podobe výhodných úverov.
Ako však pripomína aj analýza Útvaru hodnoty za peniaze, prideľovanie bytov s regulovaným nájmom
zo strany samospráv je často diskriminačné pre určité skupiny obyvateľstva.
„Samosprávy niekedy vytvárajú iba
ťažko prekonateľné bariéry pre niektorých žiadateľov, ako napríklad zloženie
finančnej zábezpeky, trvalý pobyt v
obci v určitom minimálnom trvaní, neexistencia záväzkov voči obci (aj tých
nesúvisiacich s bývaním), či nastavenie
výšky nájmu nad možnosti najzraniteľnejších domácností,“ píše sa v analýze.
V zahraničí štát často prenecháva
správu nad nájomným bývaním s regulovaným nájmom na mimovládne
organizácie. Okrem toho, že sú neziskovky v tejto oblasti efektívnejšie, pretože sa s nimi nespája taká veľká byrokracia, ponúkajú nájomcom aj ostatná
sociálne služby potrebné pre plnohodnotný život v spoločnosti.

GRANTY AJ FINANČNÉ
NÁSTROJE
Portál EURACTIV Slovensko nedávno písal o tom, že ministerstvo
práce v úvode roka vyhlásilo prvú
eurofondovú výzvu, ktorá má zlepšiť prístup k dostupnému bývaniu
uplatnením prístupu „housing first“.
V nej neziskové organizácie môžu
žiadať dotáciu na prevádzku služieb,
cez ktoré ľuďom v núdzi pomáhajú
sprostredkovať bývanie.
Eurofondy ale nemusia poskytovať iba grantovú pomoc na riešenie
tohto problému. Časť prostriedkov
z fondov EÚ sa v roku 2016 vyčlenila pre štátnu spoločnosť Slovak Investment Holding, ktorá peniaze žiadateľom poskytuje cez rôzne finančné
nástroje – čiže návratnou formou.

Jednou z oblastí, kde sa finančné nástroje uplatňujú, je aj sociálne
podnikanie a spoločnosť má už aj
prvý projekt v oblastí regulovaného
nájomného bývania. V roku 2020
SIH spolu so Slovenskou sporiteľňou
(SLSP) založil spoločný podnik Dostupný domov, ktorý má pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva
dostať sa k primeranému bývaniu.
„Nájomný sektor u nás ako taký
nie je rozvinutý. Nemáme ani neziskový, alebo „nízkoziskový“ sektor,
ako je to v západných krajinách, napríklad v Rakúsku, kde je tretina nových bytov postavená družstevným
sektorom. Nemáme veľmi rozvinutú
ani výstavbu samosprávami – v tejto
oblasti máme síce model sociálneho
bývania, ktorý funguje dobre, ale je
obmedzený dotačnými prostriedkami. A tu je priestor na neziskové alebo nízkoziskové bývanie,“ vysvetľuje
pozadie vzniku spoločnosti Dostupný
domov Michal Polák, poradca predstavenstva SIH pre oblasť sociálnej
ekonomiky.
Myšlienka projektu zameraného
na dostupné bývanie sa v SLSP rodila
počas predošlých spoluprác s neziskovým sektorom. Pri nich si banka uvedomila, že najčastejším spoločným
menovateľom problémov ľudí v núdzi
je obmedzený prístup k primeranému bývaniu. Preto sa SLSP obrátila na
Slovak Investment Holding.
„Snažili sme sa ho zapojiť, lebo je
to v prvom rade problém štátu. Týmto spôsobom chceme poukázať, že
problém dostupného bývania týchto
skupín ľudí dnes nikto nechce riešiť,“
vysvetľuje Zdenka Polednáková zo
spoločnosti Dostupný domov.

POMOC V NÚDZI
Nájomcami sú neziskové organizácie a charitatívne spolky, ktoré byty
so súhlasom vlastníka – spoločnosti
Dostupný Domov j.s.a. poskytujú za
zvýhodnený nájom klientom, ktorí z
rôznych dôvodov majú problém dostať sa k slušnému bývaniu.
Ide napríklad o ľudí, ktorí sa vedia uplatniť na pracovnom trhu, no
nenájdu si ubytovanie, pretože na komerčnom trhu majú oproti ostatným
hendikep – napríklad v podobe malých detí, alebo etnickej príslušnosti.
Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí sa nemôžu dostať do poradovníka nájomného mestského bývania, nakoľko
nespĺňajú podmienky pre pridelenie
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mestského, či obecného nájomného
bytu.
„Je tu široká skupina ľudí, ktorí
sa dostali do ťažkej životnej situácie
a ocitli sa v krízovom centre alebo na
ubytovni, kde však môžu byť ubytovaní len určitý čas. Odtiaľ už nemajú ďalej kam ísť, pretože si nemôžu dovoliť
komerčný prenájom a tak často končia
na ulici,“ osvetľuje Polednáková, kto
sú klienti Dostupného domova.
Spoločnosti poskytovanie ubytovania sťažila pandémia, no napriek
tomu sa jej od svojho vzniku za necelý rok činnosti podarilo ubytovať už
33 klientov. Dostupný domov vlastní
byty po celom Slovensku, no prevažne vo väčších, krajských mestách.
Hlavným prínosom dostupného
bývania je, že ubytovaní ľudia neprídu o prácu a živobytie, alebo si vďaka
nemu nájdu novú prácu, čo by bolo
pre nich inak veľmi náročné.
„Keď nie je človek ukotvený, psychicky pre neho nie je ľahké hľadať si
prácu. Naopak, keď má človek zázemie a bezpečný priestor, kde sa môže
usadiť, potom je spôsobilý ísť ďalej a
postarať sa o živobytie. Často sú to
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veľmi schopní ľudia, ktorí ale nemali prístup k práci. A sú tiež prípady,
kedy aj získali prácu, no pre bývanie o
ňu prišli, lebo sa nemali kde osprchovať, alebo museli do práce dochádzať
z veľkej diaľky,“ Rastislav Blažej, ktorý v Slovenskej sporiteľni zodpovedá
za financovanie subjektov sociálnej
ekonomiky.
Úspešné príbehy ubytovaných
ľudí navyše zlepšujú vyhliadky ostatných ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii.
„Keď ostatní ľudia z krízového
centra alebo ubytovaní vidia, ako sa
darí tým, ktorí dostali šancu, tak začínajú takisto na sebe pracovať, pretože vidia, že príležitosť na zmenu
existuje. Nehovoriac o deťoch, ktoré
boli s matkami v krízových centrách
a hrozilo im odňatie od matky a
umiestnenie v detskom domove,“ dodáva Polednáková.

MODEL PRE DEVELOPEROV
Dostupný domov je spoločnou
investíciou SIH, Nadácie Slovenskej
sporiteľne a dcérskej spoločnosti

SLSP Social Financing SK, ktorá sa
venuje sociálnemu bankovníctvu a
podpore aktivít so sociálnym dopadom. V pilotnej fáze akcionári do projektu investovali 10 miliónov eur. Ak
sa mu bude dariť, celková investícia
sa navýši. Ziskovým by sa podnik mal
stať v priebehu najbližších desiatich
rokov.
Dostupný domov je zatiaľ jedinou
priamou kapitálovou investíciou SIH
v oblasti sociálneho podnikania.
Podľa Michala Poláka by práve
spolupráca so Slovenskou sporiteľňou mohla motivovať developerov k
výstavbe nájomného bývania, do ktorého sa zatiaľ veľmi nehrnú, pretože
doba návratnosti investície je oveľa
dlhšia, ako pri predaji bytov.
„My ako SIH nedokážeme obslúžiť celý sektor, ale mohli by sme nájsť
model, ktorý by bol katalyzátorom,
aby sa do toho pustil aj súkromní aktéri. Ak by mu naše finančné nástroje
ukázali cestu, tak môžeme pomôcť
zmeniť kultúru a nájsť aj v komerčnom bankovom sektore nové typy
financovania, čím by sa rozbehla výstavba bytov,“ dodáva Polák. n
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A N K E TA

Kedy má štát nahrádzať banku?
A kde sa hodia finančné nástroje viac ako granty?
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok [Pixabay.]
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yužitie finančných nástrojov
spolufinancovaných z eurofondov, ktoré sú v správe štátneho
investičného fondu, má zmysel pri projektoch, kde banky nevedia zhodnotiť
ich kvalitu a spoločenský prínos, alebo
pri riešení problémov, na ktoré verejné
zdroje nestačia. Vhodnými príkladmi
sú kvantové technológie, kultúrny a
kreatívny priemysel, alebo prechod na
nízkouhlíkovú ekonomiku.
V roku 2013 slovenská vláda rozhodla, že z pridelených eurofondov
na roky 2014 až 2020 vyčlení časť alokácie na finančné nástroje návratnú
formu finančnej pomoci prostredníctvom finančných nástrojov.
Finančné nástroje spolufinancované z fondov EÚ spravuje štátny investičný fond Slovak Investment Holding. Ten eurofondy využíva na priame investície formou kapitálových
vstupov do perspektívnych, no rizikových spoločností, alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – bánk alebo správcovských
spoločností.
Prostriedky na finančné nástroje
idú zo štyroch operačných programov
– OP Ľudské zdroje, OP Integrovaná
infraštruktúra, OP Kvalita životného
prostredia a Integrovaný regionálny
operačný program. Medzi oblasti, kde
štátny investor využíva finančné nástroje spolufinancované z fondov EÚ,
v tomto dotačnom období patrí sociálna ekonomika, obnova verejných budov, podpora mikro, malých a stredných podnikov, no dôležitú úlohu
zohrali aj počas pandémie COVID-19,
kedy SIH spustil preklenovacie úvery
prostredníctvom komerčných bánk
pre podnikateľov zasiahnutých
Už o pár mesiacov začína nové
programové obdobie, ktoré Slovensku z fondov EÚ prinesie na ďalších
sedem rokov takmer 13 miliárd eur.
Štát tak po piatich rokoch opäť stojí
pred rozhodnutím, či využije možnosť presunúť časť alokácie na návratnú pomoc.
Portál EURACTIV Slovensko preto
oslovil vybraných ekonómov a analytikov s otázkou, či a prečo by sa aj
v novom programovom období mala
časť eurofondov využiť na finančné
nástroje a v ktorých oblastiach je ich
využitie najzmysluplnejšie.
Presné otázky pre účastníkov ankety zneli nasledovne:
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1. Členské štáty podľa pravidiel kohéznej politiky EÚ môžu časť národnej alokácie z fondov EÚ vyčleniť na návratnú finančnú podporu
cez finančné nástroje, čo Slovensko v tomto programovom období
aj využilo. Urobí Slovensko správne, keď vyčlení časť európskych
grantov na návratné finančné nástroje? Ak áno/nie, tak prečo? Aké
by to malo prínosy a riziká?
2. V ktorých oblastiach sú finančné
nástroje zmysluplnejším spôsobom
financovania ako nevratná finančná pomoc? Na aké typy projektov
má použitie finančných nástrojov
spolufinancovaných fondmi EÚ
najväčší zmysel?
Celé znenie odpovedí respondentov:
JURAJ CENKER
Analytik Inštitútu finančnej politiky
1. Finančné nástroje majú oproti typickej pomoci v podobe grantov
niekoľko výhod. Revolvingový charakter umožňuje využívať tie isté peniaze opakovane, komerčná povaha
produktov má pozitívnejší vplyv na
trh a aj ich eurofondová administratíva je flexibilnejšia. Finančné nástroje
taktiež dokážu generovať dodatočné
investície od súkromných investorov. Výhodou tejto podpory je aj to,
že nevedie k vytláčaniu súkromných
investícií (takzvaný crowding-out
efekt).
2. Využitie finančných nástrojov aj
v nastávajúcom programovom období
preto podporujeme. V rámci aktuálne
končiaceho tretieho programového
obdobia bola počiatočná alokácia na
finančné nástroje opakovane navyšovaná. Pri stanovovaní objemu, ktorý sa
rozhodneme v nastávajúcom programovom období na finančné nástroje
alokovať, odporúčame preto zohľadniť
dva základné rozmery. Jednak doterajšie skúsenosti, ale aj predpokladanú
absorpčnú kapacitu pri projektoch,
ktoré by sa mali dať v rámci zadefinovaných piatich tematických okruhoch
štvrtého programového obdobia realizovať. V praxi sa však stále bavíme
o sume v objeme niekoľkých percent
celkovej obálky Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Podstatné je adresovať sektory s
investičnými medzerami a existujúcim trhom, ktorý je schopný finančné
nástroje absorbovať. V rámci tematického cieľa číslo jedna – Inteligentnej-

šia Európa – je preto top kandidátom
na využitie adresných finančných nástrojov oblasť podpory rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných
podnikov. Na tento účel je špeciálne
vhodné sústrediť práve podporu prostredníctvom úverových produktov,
či záruk, a to aj preto, aby sme sa vyhli
prípadnej nežiadúcej deformácii trhu.
Výnimkou môžu byť projekty v oblasti
výskumu a vývoja, kde je možné aj pri
malých a stredných podnikoch uvažovať o grantovej podpore, prípadne jej
kombinácie s finančným nástrojom.
Pri inovatívnych firmách v počiatočných štádiách rastu prichádzajú do
úvahy aj kapitálové investície.
VLADIMÍR ŠUCHA
Európska komisia/UNESCO
1. Využitie časti financií z fondov
EÚ v rozpočtovom období 2014-2021 pre
finančné nástroje Slovenskom možno
považovať za úspech. Hlavne v porovnaní s kvalitou čerpania priamo z operačných programov. Preto nie je žiadny
dôvod, aby tak Slovensko neurobilo aj
v súčasnom rozpočte schválenom na
roky 2021 až 2027. Obzvlášť, keď finančné prostriedky z kohéznej politiky EÚ
budeme kombinovať so špeciálnymi
financiami uvoľnenými v rámci obnovy spoločnosti po COVID-ovej kríze. Čo
znamená, že celkovo bude k dispozícii
oveľa väčší balík peňazí. Finančné nástroje veľmi vhodne dopĺňajú priame
dotácie vo forme grantov. Umožňujú
pomoc väčšiemu počtu prijímateľov,
mobilizujú finančné prostriedky zo súkromného sektora a v oblastiach, ktoré
sú priamo napojené na trh, nespôsobujú jeho pokrivenie.
2. V zásade platí, že nevratná
finančná podpora z verejných prostriedkov je vhodná pri projektoch
neziskového, verejno-prospešného,
kultúrno-umeleckého, výskumného
a exploračného charakteru. To znamená, že nenávratnými grantami by
mali byť podporené projekty, ktoré
objavujú nové veci, alebo uplatňujú
v praxi existujúce poznatky vo verejnom, neziskovom záujme. V ojedinelých prípadoch je možné využiť
návratné finančné nástroje aj na neziskové projekty, ktoré generujú príjem (nie zisk). Z príjmu sú potom poskytnuté prostriedky schopné vrátiť.
Vo všeobecnosti sa však finančné nástroje používajú pre projekty s jasnou
perspektívou zisku a tým aj možnosťou poskytnuté finančné prostriedky
vrátiť.
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Finančné nástroje založené na verejných zdrojoch (domácich alebo európskych) by mali byť hlavne použité
na finančnú podporu projektov, ktoré
majú malú šancu získať prostriedky
zo súkromných zdrojov cez tradičných poskytovateľov financií (banky,
investičné fondy a podobne). Vo väčšine prípadov by malo ísť o viac rizikové
projekty, alebo o projekty v oblastiach
kde tradiční trhoví hráči majú málo
skúseností alebo poznatkov na posúdenie kvality a uskutočniteľnosti
projektov (špecifické vedecké oblasti
ako napríklad aplikácie kvantových
technológií alebo projekty kultúrneho a kreatívneho priemyslu).
IVAN MIKLOŠ
Ekonóm, bývalý minister financií
1. Nevidím žiadny relevantný
dôvod, prečo by mal štát používať
návratné finančné nástroje, na to tu
máme banky, ktoré majú dostatok
zdrojov a sú dostatočne kvalifikované aj motivované, aby dávali peniaze
tým, u ktorých je najlepší predpoklad,
že budú investované a použité efektívne a nebudú zneužité. Ich kvalifikovanosť aj motivácia je celkom určite vyššia ako u štátnych úradníkov.
To nie je len teória, ale potvrdzuje to
aj doterajšia slovenská prax.
2. Granty (nevratná finančná pomoc) by sa nemali určite dávať na
komerčné projekty, pretože to deformuje súťaž a zvýhodňuje tých, ktorí ich dostanú, oproti tým, ktorí ich
nedostali a musia sa financovať cez
úvery (teda návratne). Sám som videl
v jednej malej obci tri penzióny, z ktorých dva (postavené z úverov) krachovali, lebo ten tretí (postavený z eurofondov) bol omnoho lepšie vybavený
a navyše aj lacnejší. Takže nevratná
forma by mala byť používaná napríklad na infraštruktúru, ktorá slúži
všetkým a nedeformuje podnikateľské prostredie. V prípade vyššie spomínanej obce (regiónu) napríklad na
turistické a cyklistické cesty, lavičky,
detské ihriská a podobne. Do úvahy
prichádzajú samozrejme aj iné účely,
ako je napríklad podpora základného
výskumu a verejných služieb, ako je
školstvo, zdravotníctvo a podobne. Aj
tu však s prihliadnutím na to, aby sa
nezvýhodňovali niektorí poskytovatelia na úkor iných.
MICHAL LEHUTA
Ekonóm VÚB banky
1. Verejná návratná finančná podpora vo všeobecnosti konkuruje sú-

JÚN 2021 | FINANČNÉ NÁSTROJE V EUROFONDOCH

kromnému úverovaniu prostredníctvom komerčných bánk. No ak takáto
verejná podpora obsluhuje projekty s
veľkými pozitívnymi externalitami,
nemusí klasický biznis vytláčať, ale
ho skôr dopĺňať. Niekedy sa v tomto
kontexte spomína podpora startupov, či iných rizikovejších typov podnikania (vrátane malých a stredných
podnikov), ktoré ale môžu mať pre
spoločnosť vysoký prínos, ťažko sa
ale dostanú ku klasickým úverom.
V prípade kohéznej politiky však návratná pomoc pripomína úverovanie
chudobnejších regiónov Slovenska z
Bruselu, čo môže mať azda výhodu v
nižších úrokových sadzbách. Ale znova, slovenské samosprávy i podnikateľov úverujú aj komerčné banky. S
tými zasa ale Slovak Investment Holding zároveň aj spolupracuje, čiže veľmi dôležité je v tomto kontexte správne nastavenie schém pomoci. Aby na
jednej strane nevytláčali trhové úverovanie, a na druhej, aby nevytvárali
závislosť či neférové profitovanie súkromných bánk z verejných zdrojov.
2. Okrem návratnej podpory existujú ešte aj rôzne iné formy finančnej
motivácie: prostredníctvom garancií
či čiastkových (i nepriamych) dotácií.
Finančné nástroje môžu byť vhodnejšou podporou v oblastiach, kde verejné zdroje nedokážu vyriešiť celý problém, ktorý majú „na stole“. Napríklad
pri veľkom objeme investícií potrebných k prechodu na nízkouhlíkovú
ekonomiku. Tam potrebujeme zmobilizovať na Slovensku miliardy až desiatky miliárd eur aj zo súkromných
zdrojov, k čomu môžu pomôcť práve
verejno-súkromné schémy podpory.
Tie za jedno euro z verejných zdrojov
dokážu priniesť potrebné investície aj
niekoľkonásobne väčšie. Pomohlo by
tam samozrejme aj dostatočné nacenenie emisií uhlíka, prostredníctvom
environmentálnych daní či emisných
povoleniek.
PETR ZAHRADNÍK
Ekonóm, Česká spořitelna, bývalý člen
Európskeho hospodárskeho a sociálneho
výboru
1. Som hlboko presvedčený o tom,
že Slovensko, Česká republika, či
akýkoľvek iný členský štát EÚ urobí
dobre, ak významnú časť svojej kohéznej alokácie vyčlení v prospech
návratných finančných nástrojov. O
to lepšie spraví ten štát, u ktorého sa
dá očakávať ďalšie pokračovanie reálnej konvergencie, ktorá je spojená so

zvýšením hodnoty ukazovateľa HDP
na obyvateľa ako rozhodujúceho kritéria pre určenie alokácie kohéznej
politiky.
Tak Slovensko, ako aj Českú republiku čaká s veľkou pravdepodobnosťou v programovom období 2021
až 2027 posledné obdobie kohéznej
hojnosti, po ktorej sa dá očakávať
robustné zníženie objemu kohéznej
obálky. Teraz máme veľkú príležitosť
ako z kohéznych prostriedkov, tak
aj z Nástroja pre obnovu a odolnosť
vytvoriť dostatočne objemný zdroj
finančných prostriedkov, ktoré budeme schopní veľmi dlho alokovať v
prospech významných investičných
projektov vo verejnom záujme. Príležitosť, ktorá sa už zrejme nebude
opakovať, a ktorú nebudeme schopní
z prostriedkov národných verejných
financií pokryť.
Využitie návratných finančných
nástrojov má však aj ďalšie prínosy
(ktoré sú spoločné tak pre konvergujúce, ako aj nadpriemerne vyspelé členské státy) v tom, že umožňujú
podstatne efektívnejšie využitie disponibilných zdrojov. Projekty podporené finančnými nástrojmi musia
prejsť ex-ante testom návratnosti a
je u nich vysoký predpoklad, že budú
podporovať projekty, ktoré budú ziskové a alokované prostriedky budú
využívané zmysluplne.
Tým sa dostávame k možným rizikám: prvý je všeobecný postoj k finančným nástrojom v situácii, kedy
sme presýtení dotačnými prostriedkami, ktoré sú podstatne dostupnejšie. Druhé riziko je spojené s tým, že
nie pre každý projekt sa finančné nástroje hodia (napríklad projekt čisto
sociálneho charakteru, mnoho ekologických projektov a podobne). Je dôležité kompetentne rozlíšiť a posúdiť
vhodnosť konkrétneho projektu pre
finančné nástroje, inak vzniká riziko nesplatenia, sprevádzané následne zhoršením reputácie. Súčasťou
posúdenia projektu je tiež to. aby do
tohto typu podpory nebol naopak zaradený projekt, ktorý by bol schopný
sa hladko financovať čisto trhovými
produktmi bánk a finančných inštitúcií. Finančné nástroje by tak nemali vytláčať priestor pre štandardné komerčné financovanie založené iba na
trhovom princípe.
2. Tu existuje už celkom dlhá skúsenosť, daná tak praxou finančných
nástrojov v rámci kohézie, ako aj v
nedávnej dobe tiež skúsenosťou s
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EFSI (Európsky fond pre strategické investície, takzvaný Junckerov plán, pozn.
red.). Ukazuje sa, že ona zmysluplnosť
sa veľmi prejavuje napríklad v oblasti
energetických úspor či aplikácii riešení čistej energie; druhá významná
oblasť zahŕňa investície do inovatívnych malých a stredných podnikov prostredníctvom nástrojov seed
fondov (počiatočné financovanie, pozn.
red.), mezaninového financovania
(hybrid dlhového a kapitálového financovania, pozn. red.), podpory startupov
a podobne. Tretia veľká oblasť sa týka
inteligentnej mobility – v zmysle prípravy dopravnej infraštruktúry na
obdobie digitalizácie a elektromobility, ako aj systému dopravnej obslužnosti. Pilotne sa finančné nástroje
skúšajú aj v sociálnej oblasti, napríklad pri podpore sociálneho podnikania alebo bývania, kde dochádza
k prepájaniu finančného nástroja s
dotačnou zložkou, ktorá zvýhodňuje
a uľahčuje proces dosahovania návratnosti.
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Všeobecne sa tento zmysel prejavuje všade tam, kde súhrnne existuje
nejaký verejný záujem (bez neho by
to bola záležitosť čisto komerčného trhového financovania) alebo sa
rieši prípad trhového zlyhania, a typologicky môžeme určiť tri situácie,
ktoré dávajú z pohľadu finančných
nástrojov zmysel: po prvé, projektom
je generovaný určitý výnos, ktorý
bude slúžiť k zaisteniu návratnosti finančného nástroja. Po druhé, projekt
bude spojený s dosiahnutím významnej úspory oproti pôvodnému stavu,
a opäť, ušetrené peniaze poslúžia k
splátke finančného nástroja. A po tretie, projekt bude spojený s poskytovaním výrobku alebo služby za úplatu,
a výnos z tohto predaja sa stane zdrojom splácania finančného nástroja.
Každý zo štyroch základných typov
finančných nástrojov – úverov, záruk,
private equity, či quasi-equity, a projektových dlhopisov – treba pripraviť
„na mieru“ pre potreby jednotlivých
podporených projektov.

MÁRIA VALACHYOVÁ
Hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne
1. Určite áno, takéto zdroje môžu
napomôcť obnove ekonomiky po
pandémii a podporiť firmy v rozvoji.
Podpora by mala smerovať najmä pre
inovácie a výskum, na zvýšenie produktivity firiem. Pandémia prinútila
viaceré firmy urýchliť plánované inovácie, minimálne v zmysle digitalizácie. Viaceré však investície odložili a
sústredili sa skôr na prežitie.
2. Financovanie inovatívnych firiem zvláda čiastočne komerčný sektor sám, čiastočne je však pomoc takýchto finančných nástrojov vítaná.
Najmä ak ide o začínajúce firmy, ktoré sú rizikovejšie – nemajú históriu,
nevidíme ich cash-flow, nemajú ešte
výsledky, takže pre takýto segment je
vhodné financovanie s účasťou vládnych či európskych peňazí. n
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ČLÁNOK

So schémou rezortu financií na obnovu
budov nie je spokojný takmer nik,
náprava by mohla prísť už čoskoro
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok / rekonštrukčné práce na Základnej škole Kupeckého
v Pezinku. [FOTO TASR/Michal Svítok]
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inisterstvo financií prišlo
v roku 2018 s koncepciou
rozvoja novej schémy obnovy verejných budov – garantovanej
energetickou službou. Po troch rokoch
však nie sú spokojné samosprávy ani
poskytovatelia. Situácia by sa mala
zmeniť v nadchádzajúcom programovom období čerpania eurofondov.

Garantované energetické služby
(GES) sú na Slovensku relatívnou novinkou. Oporu majú v zákone z roku
2014. S koncepciou rozvoja prišlo
ministerstvo financií v spolupráci s
rezortom hospodárstva, ktorý je gestorom schémy, v roku 2018 po zmene
pravidiel vykazovania verejného dlhu
zo strany Eurostatu. Až nové pravidlá
žiadali od poskytovateľov komplexnú
obnovu budovy, ktorá je prioritou pre
Európsku komisiu.
GES sú inovatívnym spôsobom
investovania do energetickej efektívnosti budov. Výhodou je, že tieto investície nemajú vplyv na verejný dlh,
pretože náklady na modernizáciu
verejnej budovy realizuje z vlastných
nákladov poskytovateľ, ktorý garantuje určitú mieru energetických
úspor. Ak sa ju podarí dosiahnuť,
správca budovy z nich spláca poskytovateľovi počiatočnú investíciu.
Teória znie dobre, v realite sa však
poskytovatelia do tejto služby nehrnú. „Rozbeh je pomalší než sme dúfali,” priznal pre EURACTIV Slovensko
Ivan Lesay, niekdajší štátny tajomník
rezortu financií za vlády Smeru, ktorý bol spoluzodpovedný za nastavenie pravidiel. Lesay dnes pôsobí ako
riaditeľ Slovak Investment Holding
(SIH), ktorý službu poskytuje, a ktorý
tlačil na spracovanie nových pravidiel v roku 2018.

ŽIADNY UCHÁDZAČ
Podľa tlačového odboru Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je
jadro problému v dvoch oblastiach
– v dlhej návratnosti finančných prostriedkov pre poskytovateľov a nemožnosti kombinovať GES s inými
formami financovania, napríklad s
eurofondami.
Návratnosť sa týka najmä dĺžky
zmlúv, ktoré štandardne na dobu od
desiatich až do 15 rokov. Výnimkou
však nie sú ani dlhšie zmluvy. Kombinácia finančných prostriedkov zase
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poskytovateľov uľahčí financovanie
obnovy budovy. Len máloktorá firma
je totiž dostatočne silná, aby obnovu
financovala z vlastných zdrojov a ešte
v nej po dobu trvania zmluvy držala
svoje aktíva. Dôležité preto je, aby
mohla po čase predať pohľadávku tretej strane. To už dnes možné je, avšak
v maximálnej výške 80 percent.
Najlepšou ilustráciou nízkej motivácie poskytovateľov je verejné
obstarávanie, ktoré TSK vyhlásil na
poskytovanie energetických služieb
metódou GES na strednej odbornej
škole v Dubnici nad Váhom. „Do súťaže sa neprihlásil žiaden uchádzač,”
skonštatovala hovorkyňa kraja Lenka
Kukučková.
Problémy, na ktoré v súčasnom
modely poukazuje TSK sú podľa Lesaya pôrodnými bolesťami.
„Je potrebné zdôrazniť, že sme v
rámci EÚ prvá krajina, ktorá spracovala vzorovú zmluvu a celú koncepciu rozvoja GES tak, aby sa investície
do obnovy nezarátavali do verejného
dlhu. Zároveň si musíme uvedomiť,
že sa jedná sa o nový trh s novou reguláciou, komplexnou službou s množstvom aktérov.”
Lesay zároveň podotkol, že tieto
problémy by sa mali už čoskoro vyriešiť. V nadchádzajúcom programovom
období čerpania eurofondov 2021 až
2027 by sa totiž malo umožniť kombinovať návratné a nenávratné finančné zdroje. Kukučková dodala, že ak
by sa tieto úskalia podarilo odstrániť,
trenčiansky kraj bude mať o službu
záujem.
„Trenčianska župa má záujem využívať GES, táto služba na hĺbkové obnovy našich budov bez potreby vstupného financovania a bez dopadu na
zadlženosť kraja je samozrejme zaujímavá,” uviedla. V prípade možnosti
kombinácie finančných zdrojov by sa
mohli opatrenia s príliš dlhou dobou
návratnosti financovať z eurofondov,
ostatné prostredníctvom GES.

KOŠICKÁ SKÚSENOSŤ
Na ďalšie riziká garantovanej
energetickej služby poukázal Národný kontrolný úrad (NKÚ) na prípade
z Košického samosprávneho kraja
(KSK), v rámci ktorého sa realizoval
dosiaľ najväčší projekt GES na Slovensku. Jeho hodnota sa vyšplhala na 96
miliónov eur. Tu však treba poznamenať, že košická župa do projektu išla
ešte v roku 2012, dávno pred koncepč-

ným rozvojom GES. KSK v roku 2012
uzatvorila zmluvu so spoločnosťou
Veolia Energia Slovensko (v tom čase
pod názvom Dalkia), ktorá mala modernizovať tepelné hospodárstvo v
66 školách a školských zariadeniach
vo vlastníctve kraja. V roku 2020 Národný kontrolný úrad (NKÚ) zistil, že
Veolia v zmluve negarantovala dostatočné úspory. Jedným zo záverov NKÚ
je, že KSK podcenila prípravu projektu a zvolila nesystémový postup a nekomplexnú obnovu.
Aj tieto situácie, okrem iných dôvodov, viedli ku komplexnejšiemu
rozvoju GES na Slovensku. Lesay to
naznačil ešte v roku 2018 v rozhovore pre EURACTIV Slovensko, kde na
otázku prečo štát musí trh s GES regulovať odpovedal, že „keby sme to nechali na subjekty verejného sektora,
ktoré často nemajú finančnú gramotnosť, zmluvy by mohli byť uzatvorené nesprávne”. Bolo to približne rok
predtým ako NKÚ preverila zmluvu
KSK s Veoliou.
Dnes by sa už takéto situácie nemali opakovať. Pravidlá GES sú po novelizácií príslušných zákonov, najmä
zákona o energetickej efektívnosti
z roku 2014, a vypracovaní koncepcie prísnejšie. Koncepcia má za cieľ
„zadefinovať postupy a nevyhnutné
kroky ku komplexnému usmerneniu
subjektov v oblasti poskytovania a
využívania garantovaných energetických služieb”. Ministerstvo hospodárstvo zároveň vypracovalo metodiku na prípravu a realizáciu služby
a tiež vzorovú zmluvu medzi samosprávou a poskytovateľom.
Tomuto všetkému predchádzala
nielen obava z nesprávne uzatvorených zmlúv, ale najmä zmena pravidiel vykazovania verejného dlhu
zo strany Eurostatu, tak aby sa doň
nepočítala komplexná energetická obnova budov. V jednoduchosti,
GES fungujú na princípe splácania
investícií z budúcich úspor energie.
Pre štát a samosprávy tak vznikajú
finančné záväzky, ktoré sa do roku
2017 započítavali do verejného dlhu.
Po zmene pravidiel Eurostatu sa už do
verejného dlhu nezapočítavajú.

JEDNA VEĽKÁ
PRÍLEŽITOSŤ
Do celej schémy pomaly vstupuje
ďalšia premenná – plán obnovy. Že
jednou z priorít slovenského plán obnovy bude aj obnova budov je dlhodo-
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bo známe. Čo ale bude znamenať pre
GES zostáva otázne. Závisí to aj od
toho, ako sa plán obnovy uchopí.
„V prípade, že bude plán obnovy
uchopený správne a umožní obnovovať budovy formou GES, či z grantov
alebo z návratných finančných nástrojov, tak je to jedna obrovská príležitosť. V prípade, že obnova bude
smerovať len do klasického zatepľovanie bez garancií, tak to bude znamenať pre trh energetických služieb
vo verejnom sektore veľký úder,” hovorí Lesay.
Súhlasí s ním aj Naďa Hartmann,
generálna riaditeľka ESCO Slovensko,
spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP,
ktoré garantované energetické služby poskytuje. Pre Európsku komisiu
je totiž obnova budov a s tým spojené
zvyšovanie energetickej efektivity
dôležitou témou. Dosiahnutie maximálnej energetickej efektivity budov
podľa Hartmann závisí od odbornej
realizácie hĺbkovej obnovy budov aj
od jej následnej prevádzky.
„Toto môže zabezpečiť takzvaná
garantovaná energetická služba,”

píše Hartmann v komentári publikovanom na EURACTIV Slovensko. Zároveň dodala, že najvhodnejším spôsobom financovania je kombinácia
návratných a nenávratných finančných prostriedkov.
Národný plán obnovy a odolnosti
v komponente Obnova Budov GES nespomína. Hovorí však o „komplexnej
obnove budov” so zameraním aj na
zvyšovanie energetickej efektivity.
Hartmann však tiež upozorňuje, že
nie každý projekt je pre GES vhodný.
Samotnému projektu teda musí predchádzať energetický audit, ktorý určí,
či je konkrétna budova pre GES vhodná alebo nie. GES sa takisto nedá používať pre obnovu rodinných domov,
do ktorých pôjde najväčšia časť z viac
ako 740 miliónového balíka pre obnovu budov. Môžu sa však uplatniť pri
obnove verejných historických a pamiatkovo chránených budov, do ktorých má smerovať 213 miliónov eur.
„Nastavenie Plánu obnovy a odolnosti predpokladá rýchlu a intenzívnu obnovu hospodárstva zasiahnutého pandémiou. Naším spoločným

cieľom by preto mala byť vzájomná
koordinácia verejného a súkromného
sektora pri nastavovaní regulačného
rámca, ktorý umožní rýchle, efektívne a transparentné investovanie
dostupných prostriedkov v definovaných oblastiach,” dodala Hartmann.

NIE IBA BUDOVY
Zaujímavosťou je, že hoci komponent Obnova budov o GES nehovorí,
iné komponenty použitie tejto služby
naznačujú. Aj Európska komisia totiž
hovorí, že GES sa nemusia využívať
len pri budovách, ale napríklad aj pri
podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov energie.
Práve v komponente 1: Obnoviteľné zdroje energie a energetická
infraštruktúra sa na troch miestach
píše, že existuje „možnosť zvážiť využitie časti prostriedkov na obnoviteľné zdroje energie a energetickú
infraštruktúru pomocou finančných
nástrojov aplikovaných cez Slovak
Investment Holding”. Tou môžu byť
práve GES. n
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