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ARUANDE ÜLESEHITUS

Euroopa Investeerimispank on suurim mitmepoolne finantsasutus maailmas. Kui soovite 

ülevaadet selle kohta, mida see tähendab laenumahu poolest, tutvuge peatükkidega 

2018. AASTA TIPPHETKED JA EIP GRUPP TEIE RIIGIS. Lisaks on president Werner 

Hoyer peatükis PRESIDENDI EESSÕNA kirjeldanud EIP 2018. aasta tegevuse aluseks 

olnud strateegiat ja lähtepunkte ning eessõnast saab selge ülevaate panga ulatuslikust mõjust 

ja tegevuspõhimõtetest.

Aga tegevuse maht pole ainus oluline asi. Seetõttu oleme aruande kolmes osas keskendunud 

oma eesmärkide põhiaspektidele: TÖÖKOHAD JA MAJANDUSKASV, 

JÄTKUSUUTLIKKUS JA SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS.Töökohti ja jätkusuutlikkust 

käsitlevates osades on kummaski kirjeldatud üht projekti alates rahastamisallikast – milleks 

on mõlemal juhul individuaalne pensioniinvestor – läbi mahuka võlakirjade emiteerimise ja 

laenuandmise protsessi kuni lõpuks jõuame looga lõpliku kasusaajani. Näiteks tutvustame 

teile Horvaatia naist, kelle töökoht insenerina loodi selle keerulise mehhanismil abil, ning 

inspireerivat mikrorahastuse liidrit, kes tegutseb Senegalis ja viib kohapeal ellu suuri 

muutusi. Soolise võrdõiguslikkuse peatükis on kirjeldatud mitmesuguseid projekte, millest 

igaüks aitab kaasa naiste turvalisusele või edasijõudmisele EIP tehingutes Indiast Iirimaani.

Teeme seda kõike sooviga tutvustada teile EIP jätkusuutlikku lähenemist sellele, kuidas luua 

võimalusi ELi kodanikele ja inimestele arengumaades. See on lugu sellest, mida me 

2018. aastal ette võtsime. Aastale tagasi vaadates võime kindlustunde ja uhkusega öelda: 

ANTUD VÕIMALUSED ON KÄTTE SAADUD.
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Oma 60. tegevusaastal leidis Euroopa Investeerimispank end keskkonnast, kus oli vaja tugevat 
Euroopa toetust ja stabiilsusmajakaid. Euroopa väärtused ja mitmepoolsus olid sattunud kolka-

natsionalismi tule alla. Samal ajal pidi pank reageerima muutuvatele majandusoludele, Euroopa konku-
rentsivõime jätkuvale langusele ja innovatsioonirahastuse nappimisele.

Olen uhke selle üle, et EIP Grupp on tulnud toime nende ohtudega sellise kiiruse ja reaktsioonivõimega, 
mida suurte ja väärikate institutsioonide puhul tavaliselt ei kohta. Tegevusaruandes kirjeldatakse üksikas-
jalikult mõju, mida EIP on avaldanud aasta jooksul meie igapäevaelu põhivaldkondades, nagu konkurent-
sivõime, töökohad, sooline võrdõiguslikkus ja jätkusuutlikkus. Me jõudsime uute partneriteni, leidsime 
uusi kliente ja uurisime uusi ideid. Töötasime pideva surve all, mida tekitasid välised sündmused, nagu 
Brexit ja sellest tulenev vajadus tagada oma kapitalinõuete täitmine. EIP on pärast seda aastat tugevam 
kui eales varem ning pank tegi uusi investeeringuid, mis loovad töökohti ja tagavad jätkusuutliku kasvu 
veel kümneteks aastateks. Investeerime jätkuvalt Euroopa tulevikku.

Töökohad ja majanduskasv on Euroopa investeerimiskava üldeesmärgid ning 2018. aastal EIP ületas oma 
eesmärgid kava mõlema samba puhul, mille eest ELi pank vastutab. Euroopa Strateegiliste Investeerin-
gute Fond saavutas enne kavakohast kolme aastat oma 315 miljardi euro suuruse eesmärgi seoses alga-
tatud investeeringutega. Seda tehes tagas ta kogu ELis piirkondliku tasakaalu. Fondi suurim otsene mõju 
avaldub riikides, mis on saanud finantskriisilt suurima hoobi. Ühtekuuluvuspiirkondades näitab meie 
majandusanalüüs, et EFSI-l on tohutu pikaajaline mõju, mis suurendab konkurentsivõimet ja edendab 
tulevast majanduskasvu.

EFSI maandas investeeringute riske ja toimis katalüsaatorina investeeringute kaasamiseks erasektorist: 
Euroopa Komisjon andis välja garantii, mis võimaldas EIP Grupil kasutada oma vahendeid, et anda 
laene riskantsematele projektidele kui tavapäraselt ja tuua juurde rohkem erasektori investoreid. EFSI 
keskendus innovaatilistele sektoritele ja väikeettevõtetele, kus vajadus oli kõige suurem. (Märgin, et 
viitan EIP Grupi tulemustele seoses EFSIga, sest Euroopa Investeerimisfond on olnud väga võimas jõud 
eluliselt tähtsa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate sektori toetamisel Euroopa investeerimis-
kava alusel). EFSI jätkab tööd sektorites ja piirkondades, kus seda kõige rohkem vajatakse, samal ajal, 
kui meie liigume oma järgmise eesmärgi suunas, milleks on käivitada aastaks 2020 investeerimist 
500 miljardi euro ulatuses.

Investeerimiskava teine sammas, nõustamisteenused, andis 2018. aastal Euroopa tulevasele kasvule ja 
innovatsioonile suurema ja veelgi olulisema panuse. 2018. aastal pakuti nõustamist 528 uue ülesande 
raames projektidele, millega toetatakse investeerimist hinnanguliselt mahus 45 miljardit eurot. Panga 
selle valdkonna töös on muidugi oluline varajane etapp, milles nõustamisosakond pakub eksperttead-
misi, aidates jõuda uuenduslike projektidega plaanidest kaugemale ja viia need tegelikkuses ellu.

Selle kõige lõpuleviimiseks on EIP Grupp muutunud. Ehkki kõige olulisem on EFSI lõplik mõju ELi koda-
nikele, olen uhke, et meie pangandusspetsialistid, juristid, ökonomistid, riskijuhid ja insenerid kohanda-
sid oma tööd niivõrd edukalt selle uue väljakutsega. Pank suunas oma põhitähelepanu väiksematele 

EESSÕNA
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uuenduslikele ettevõtetele ja idufirmadele, mis vajavad tõeliselt rahastust. Sellel sektoril on suur töökoh-
tade arvu suurendamise potentsiaal ning see on kõige väärtuslikum Euroopa üleilmse konkurentsivõime 
tagamisel. Meie eesmärk oli pigem täiendavus kui maht, mistõttu keskendub selle aruande iga osa meie 
projektide konkreetsetele kasusaajatele.

Selle tulemusena on uute klientide arv suurenenud ja keskmise laenu maht 14% vähenenud, mis toob 
seega kaasa suuremad nõudmised EIP töötajatele hoolsuskohustuses, õiguslikus analüüsis ja aruandlu-
ses. Me kohandame jätkuvalt oma ärimudelit, et rahuldada ELi majanduse muutuvaid vajadusi. 
2019. aastal eeldame, et pooled kõigist lepingutest sõlmitakse uute klientidega, mille puhul on lausa 
80% uutest toodetest ja algatustest suurema riski segmendis.

EIP Grupp tugevdab pidevalt oma protsesse ja tulemusi, et tulla toime majanduslike ja poliitiliste šokki-
dega. Grupp teeb tõeliselt tõhusat mitmepoolset koostööd eri küsimustes kliimamuutustest rändeni. 
Panga 60. aastapäev on olnud väga hea meeldetuletus selle kohta, millist mõju on meie töö avaldanud 
ELi kodanike elule juba aastakümneid. Kinnitame veel kord, et soovime pühenduda Euroopa tulevikku 
investeerimisele ning ELi kodanike jaoks eduka ja jätkusuutliku majanduskasvu loomisele.

“ Euroopa Investeerimispank on pärast seda aastat 
tugevam kui eales varem ning pank tegi uusi investeeringuid, 
mis loovad töökohti ja tagavad jätkusuutliku kasvu veel 
kümneteks aastateks. ”

Werner Hoyer

EESSÕNA
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2018. AASTA TIPPHETKED 

EIP GRUPI 
TULEMUSED 

EUROOPA INVESTEERIMISPANGA
(EIP) RAHASTAMINE

55,63 miljardi euro 
ulatuses sõlmitud 
lepinguid

EUROOPA INVESTEERIMISFONDI
(EIF) RAHASTAMINE

10,06 miljardi euro 
ulatuses sõlmitud 
lepinguid

EIP GRUPI RAHASTAMINE2 64,19 miljardit eurot
SÕLMITUD TEHINGUTE ARV 854

TOETATUD INVESTEERINGUTE 
KOGUMAHT (ESIALGNE)

ligikaudu 
230 miljardit eurot

EIP KOGUTUD 
VAHENDID KOKKU

60 miljardit 
eurotPRIORITEETSED 

VALDKONNAD
VKED JA KESKMISE 

TURUKAPITALISATSIOONIGA 
ETTEVÕTTED

23,27 miljardit eurot

INNOVATSIOON 13,52 miljardit eurot
TARISTU 12,25 miljardit eurot

KESKKOND 15,15 miljardit eurot

KLIIMA (EIP) > 29% kogu 
rahastamismahust

MAJANDUSLIK JA 
SOTSIAALNE 

ÜHTEKUULUVUS NING 
LÄHENEMINE 

(EIP, EUROOPA)

31,8% kogu 
rahastamismahust

EUROOPA 
INVESTEERIMISKAVA3 

EFSI RAHASTAMINE 
HEAKS KIIDETUD 70,4 miljardit eurot

HEAKS KIIDETUD TEHINGUTE ARV 1 031
EFSIGA SEOTUD 

INVESTEERINGUD KOKKU 375,5 miljardit eurot
% 500 MILJARDI EURO 

SUURUSEST EESMÄRGIST 75%
EFSI INVESTEERINGUTE KOHTA 

SÕLMITUD LEPINGUTE 
KOGUARV (EIP)

39,1 miljardit eurot

EFSI INVESTEERINGUTE KOHTA 
SÕLMITUD LEPINGUTE 

KOGUARV (EIF)
14,6 miljardit eurot

EFSI ALUSEL SÕLMITUD 
EIP GRUPI 

RAHASTAMISLEPINGU-
TE MAHT KOKKU

53,7 miljardit 
eurot1 Kõik näitajad on auditeerimata ja esialgsed. Kõik näitajad on EIP Grupi kohta, kui ei ole teisiti märgitud.

2 EIP Grupi kogu rahastamismaht ei hõlma väikest kattuvust, mis tuleneb EIP ja EIFi ühistest kohustustest.
3 Näitajad pärinevad Euroopa investeerimiskava algusest kuni 2018. aasta detsembrini.

1
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EIP GRUPI MÕJU4

2017. AASTAL TOETATUD INVESTEERINGUTE KOGUMAHT 232 miljardit eurot 
2021. AASTAKS LOODUD UUED TÖÖKOHAD 1,2 miljonit

MÕJU ELI SKP-LE AASTAKS 2021 +1,1%
2036. AASTAKS LOODUD UUED TÖÖKOHAD 650 000

MÕJU ELI SKP-LE AASTAKS 2036 +0,7%

PÕHJALIKUMAD ANDMED 5

TOETUST SAANUD VKEDE / KESKMISE 
TURUKAPITALISATSIOONIGA ETTEVÕTETE ARV 374 000 

VKEDES / KESKMISE TURUKAPITALISATSIOONIGA 
ETTEVÕTETES SÄILITATUD TÖÖKOHTADE ARV 6 5 miljonit 

ELEKTRITOOTMISSUUTLIKKUS 15 228 MW, 
86,1% taastuvatest allikatest

EHITATUD/AJAKOHASTATUD ELEKTRILIINE 26 037 km
KODUMAJAPIDAMISED, MIDA SAAB VARUSTADA ELEKTRIGA 34,3 miljonit

ÜLIKIIRED UUED JA AJAKOHASTATUD DIGIÜHENDUSED 29 miljonit
OHUTUMA JOOGIVEE SAANUD ELANIKE ARV 20 miljonit

PAREMAD HÜGIEENITINGIMUSED SAANUD ELANIKE ARV 10 miljonit
VÄHENENUD ÜLEUJUTUSRISKIGA ELANIKE ARV 1,7 miljonit

LISAREISIJAID EIP RAHASTATUD TRANSPORDIVAHENDITES 290 miljonit
PAREMAD TERVISHOIUTEENUSED SAANUD ELANIKE ARV 27,3 miljonit

UUTE JÄÄTMEHOIDLATE SUUTLIKKUS (TONNI/AASTAS) 3,9 miljonit 
PARANENUD MAJANDAMISEGA 

PÕLLUMAJANDUS- VÕI METSAMAA 1,45 miljonit hektarit

4 EIP majandusküsimuste osakonna ja Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse ühiselt välja töötatud majandusmudeli alusel, ELi tehingute andmed.
5 Näitajad on eeldatavad tulemused 2018. aastal sõlmitud uutest laenutehingutst, esimest korda selles etapis kättesaadavate andmete põhjal, EIP kkohta, kui ei ole märgitud teisiti.
6  VKEdes säilitatud töökohtade arv näitab töötajate arvu VKEdes / keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetes, mida EIP 2018. aastal rahastas, ning töötajate arvu VKEdes, mida rahastas EIF 2017. aasta oktoobrist 2018. aasta 

septembrini.

2018. AASTA TIPPHETKED
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LAIENEMINE JA EFTA* 1,9 miljardit eurot

IDAPOOLSED NAABERRIIGID 0,6 miljardit eurot

VAHEMERE PIIRKONNA RIIGID 2,2 miljardit eurot

AKV**, ÜMTD*** 
JA LÕUNA-AAFRIKA 1,7 miljardit eurot 

AAFRIKA, KESK-AASIA 
JA LADINA-AMEERIKA 1,7 miljardit eurot 

HISPAANIA

PORTUGAL

PRANTSUSMAA

BELGIA

MADALMAAD

ÜHENDKUNINGRIIK

IIRIMAA

MITU ELI RIIKI

EIP GRUPP 
TEIE RIIGIS

1,73 miljardit eurot  0,38% SKPst

7,17 miljardit eurot  0,30% SKPst

1,55 miljardit eurot  0,06% SKPst

2,33 miljardit eurot  0,30% SKPst
0,97 miljardit eurot  0,30% SKPst

8,48 miljardit eurot  0,70% SKPst

1,98 miljardit eurot  0,98% SKPst

0,73 miljardit eurot  0,35% SKPst

* Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon
** Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond
*** Ülemeremaad ja -territooriumid

Tumedamad värvid tähistavad suuremaid investeeringuid protsendina SKPst
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SOOME

EESTI

LÄTI

LEEDU

POOLA

TŠEHHI VABARIIK

SLOVAKKIA

AUSTRIA
UNGARI

RUMEENIA

BULGAARIA

KREEKA

SLOVEENIA
HORVAATIA

ITAALIA

SAKSAMAA

LUKSEMBURG

TAANI

ROOTSI

KÜPROS
MALTA

EIP GRUPP TEIE RIIGIS

1,93 miljardit eurot  0,83% SKPst

0,07 miljardit eurot  0,30% SKPst

0,02 miljardit eurot 0,06% SKPst

0,37 miljardit eurot  0,83% SKPst

4,79 miljardit eurot  0,97% SKPst

0,71 miljardit eurot  0,34% SKPst

0,63 miljardit eurot  0.,70% SKPst

0,89 miljardit eurot 0,69% SKPst

0,51 miljardit eurot  0,98% SKPst

0,06 miljardit eurot  0,14% SKPst

8,46 miljardit eurot  0,48% SKPst

0,09 miljardit eurot  0,15% SKPst

1,25 miljardit eurot  0,32% SKPst

5,63 miljardit eurot  0,17% SKPst

0,21 miljardit eurot  1,01% SKPst

1,87 miljardit eurot  1,01% SKPst

0,22 miljardit eurot  0,40% SKPst

1,31 miljardit eurot  0,64% SKPst

2,33 miljardit eurot  0,30% SKPst

0,56 miljardit eurot  0,19% SKPst

1,59 miljardit eurot  0,34% SKPst

0 miljardit  0% SKPst
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Harry Keiley on õpetaja 
Santa Monicas 
Californias. Iga kuu 
läheb ligikaudu 10% 
tema palgast 
pensionifondi.

Kes ostab EIP võlakirju peale 
selliste pensionifondide nagu 
CalSTRS ja mis ajendil?

INIMESI ÜHENDAV LÜLI – 
VÕLAKIRJAD

Mis ühendab California Santa Monica keskkooliõpetajat Harryt ja Horvaatia 
noort akuinseneri Elizabetat? See ühendav lüli on võlakiri. See on Euroopa 
Investeerimispanga emiteeritud fikseeritud tuluga finantsinstrument. Tulge 
kaasa rännakule jälgima, kuidas raha liigub kuldselt rannikult Aadria rannikule 
ja tagasi (koos intressiga).

2

4

1

3

Harry pensionifond ostab 
finantsinstrumente üle maailma, 
nende hulgas EIP emiteeritud 
võlakirju. Miks investeerib 
CalSTRS nendesse 
võlakirjadesse ning miks ostab 
fond ka EIP rohelisi võlakirju?

Üks EIP instrumentidest, mis on koos 
Euroopa investeerimiskavaga esile 
tõusnud, on riskikapitalilaen. See on 
laen, mille puhul võetakse kanda osa 
riski, mille ettevõtjad oma 
äritegevuse arendamisel võtavad. 
Miks seda nimetatakse 
kvaasiomakapitaliks?

TÖÖKOHAD JA 
MAJANDUSKASV
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Lugege, kuidas 
akutehnoloogia 
nooreminsener 
Elizabeta Žalac 
sai töökoha 
Rimacis ja püüab 
muuta maailma.

Autotööstuses on 
innovatsioon praegu 
keskendunud kahele 
valdkonnale: 
elektrifitseerimine ja 
autonoomne juhtimine. 
Kuidas aitavad maailma 
kiireimad 
elektrisportautod, mis 
suudavad saavutada 
kiiruse 410 km/h, meil 
kõigil kasutada 
keskkonnasõbralikumat 
transporti?

Horvaatia ettevõte Rimac, mida 
EIP 2018. aastal rahastas, 
toodab maailma kiireimaid 
elektrisportautosid ja väga 
edasijõudnud akutehnoloogiat.

5

7

8

9
6

Pank keskendub neljale peamisele 
investeerimisvaldkonnale. Üks 
neist on innovatsioon. Kui me 
investeerime innovatsiooni, siis 
mida me tegelikult rahastame?

EIP ühendab võlakirjade 
emiteerimisest saadud raha 
muude instrumentidega, et 
luua erinevaid 
finantstooteid. Üks selliseid 
instrumente on ELi 
eelarvest antud garantii, 
mis toetab Euroopa 
Strateegiliste 
Investeeringute Fondi. 
Euroopa investeerimiskava 
osana võimaldab see EIP-l 
investeerida väiksematesse, 
riskantsematesse ja 
noorematesse 
ettevõtetesse. Kui edukas 
see on olnud?
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MAAILMAHAARDEGA ÕPETAJA

K ui Harry Keiley alustas ligikaudu 30 aastat tagasi õpetajakarjääri, andis ta keskkooliõpilastele majandus- 
ja ühiskonnaõpetuse tunde. Samas investeerimine ja see, kuidas hallata oma rahaasju, ei olnud õppe-

kava osa. „See on kindlasti miski, millest me kogu Ameerikas väga puudust tunneme,“ kinnitab ta nüüd.

Harry on üks tuhandetest õpetajatest ja õppejõududest Californias, kelle pensionisääste haldab California 
osariigi õpetajate pensionisüsteem CalSTRS. Standardne hüvitiskava, millega kõik California õpetajad ja 
õppejõud automaatselt liidetakse, investeerib kõigi õpetajate nimel ühiselt. Harry on selles fondis ühinenud 
ka vabatahtliku täiendava pensioniskeemiga.

„Õpetajad ei erine enamikust ameeriklastest – töökad keskklassi inimesed. Samas on neil 
mõned ainulaadsed omadused: kõik nad on oma valdkonna spetsialistid, kõrgharidu-
sega ja enamasti ka kõrgema teaduskraadiga,“ sõnab Keiley. „Ent kui rääkida täiendava-
test pensionikontodest, siis on olemas niivõrd palju võimalusi ja valikuid, mida õpetaja-
tele pakutakse ning mille puhul fondi huvid ja õpetajate huvid kaugeltki ei kattu. 
Õpetajad teevad mõnikord otsuseid, mis ei pruugi olla nende parimates huvides.“

Just see Keiley arvates CalSTRSit eristabki: pensioniskeemi väikesed teenustasud 
tähendavad seda, et õpetajad saavad oma investeeringutelt suuremat tulu. Lisaks ei 
ole pakutavad võimalused – näiteks, kas täiendavad pensionimaksed investeeritakse 
peamiselt võlakirjadesse või arenevate turgude erakapitaliinvesteeringutesse – õpe-
tajate jaoks, kes ei pruugi olla finantsasjades kogenud, ülemäärased. „Kuna ma eel-
dan, et mul on ees veel mitu tööaastat, ning loodan olla terve ja töövõimeline, olen 

praegu otsustanud oma täiendavas pensionikavas agressiivsema lähenemise kasuks. Kui oleksin vanem, 
valiksin ilmselt konservatiivsema investeerimisstrateegia. Aga ma saan seda ise valida.“

Keiley juhendab Santa Monica keskkoolis kergejõustiku õpilasi. See tähendab, et tavalise tundide andmise 
asemel töötab ta individuaalselt õpilastega, kes tegelevad koolis intensiivselt Ameerika jalgpalli, korvpalli, 
jalgpalli ja pesapalliga. „Ma aitan neil kujundada arsenali, mis suurendab tõenäosust, et nad on edukad 
kooli pingis, spordiväljakul ja hilisemas elus üldiselt,“ ütleb ta. Üks oskus selles arsenalis on oma finantsasjade 
juhtimine – see on valdkond, milles Keiley saab palju kogemusi tänu sellele, et ta osaleb CalSTRSis.

Kui USA pensionifond 
ostab EIP võlakirja, 
siis see on kindel 
finantstehing – 
ning investeering 
Euroopasse, mida 
ei oleks muul juhul 
pruugitud teha.

1

Harry Keiley 
õpetaja, Santa Monica keskkool, California
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“ Kuna me teame, 
millega EIP kui 
Euroopa pank 
tegeleb, investeerides 
jätkusuutlikkusse, 
töökohtade loomisse 
jne, siis need on 
asjad, mida me 
saame toetada. ”

2 ROHELISED VÕLAKIRJAD 
KESKKONNA TOETUSEKS

K ui California õpetajate pensioninõukogu ligikaudu kord kuus koguneb, kutsub ta õpetajaid koosole-
kul osalema või seda veebiülekande teel jälgima. Mitmed õpetajad kasutavad võimalust teha oma 

hääl kuuldavaks. „Üks, mida ma õpetajate kohta öelda saan, on see, et nad on väga kirglik ja pühendunud 
huvirühm,“ ütleb CalSTRSi avalike asjade strateeg Michael Sicilia. CalSTRS on USAs suuruselt teine riiklik 
pensionifond, mida juhib California õpetajate pensioninõukogu.

CalSTRS, mille hallatavate varade maht oli 2018. aasta juuni lõpus 223,8 miljardit dollarit, teenindab rohkem 
kui 910 000 õpetajat ja õppejõudu alates lasteaiaõpetajatest kuni ülikooli professoriteni. Kõik California õpe-
tajad maksavad ligikaudu 10% oma sissetulekust fondi, et kindlustada end pensionieaks, ning tööandjad 
lisavad veel 18–19% palgafondist; lisaks teeb riik makseid.

Harry Keiley ei ole üksnes üks õpetajatest, kelle pensionisäästud on investeeritud 
CalSTRSi. Ta kuulub ka õpetajate pensioninõukogusse, mis teeb õpetajate nimel 
CalSTRSi üle järelevalvet. „Komitee vastutab varade jaotamise strateegia eest, mis 
aitab meil määrata kindlaks protsentuaalse osa portfellist, mis investeeritakse 
igasse varaklassi, näiteks kinnisvarasse või võlakirjadesse, USAs või väljaspool,“ 
sõnab ta. „Aga konkreetsed investeerimisotsused teevad CalSTRSi töötajad.“

Cathy DiSalvo, kes on CalSTRSis portfellihalduri abi, aitab teha neid investeeri-
misotsuseid. Tema juhendusel on CalSTRS investeerinud EIP võlakirjadesse. „Mis 
puutub EIPsse ja teistesse riigiülestesse organisatsioonidesse, siis peame neid 
riski seisukohast üldiselt heaks hoiustamisvõimaluseks ning neil on väga head 
reitingud, seega on see stabiilne ja turvaline investeering,“ kinnitab ta. „Eelkõige 
EIP puhul on see veelgi ulatuslikum – kuna me teame, millega EIP kui Euroopa 
pank tegeleb, investeerides jätkusuutlikkusse, töökohtade loomisse jne, siis need 
on asjad, mida me saame toetada.“

Õpetajate jaoks on DiSalvo sõnul tuline teema fossiilkütused ja keskkond. Siinkohal on käepärast EIP klii-
mateadlikkusvõlakirjad, mille tulu kasutatakse üksnes kliimameetmete jaoks. CalSTRS ostis 2018. aastal 
mõned nimetatud võlakirjad, mida turul teatakse kui rohelisi võlakirju. „Roheliste võlakirjadega vaatame 
läbi projektid, millesse vahendid on paigutatud,“ kinnitab DiSalvo. „Seejärel teatame eri emitentidest ja 
nende projektide sisust oma juhatusele.“

Üldiselt on Keiley veendunud, et CalSTRS on keskkonnainvesteeringute valdkonnas esirinnas. „Mitte üks-
nes selle poolest, et mõistetakse eri investeeringute keskkonnariski, vaid nähakse ka võimalusi investeerida 
keskkonda,“ ütleb ta.

EIP rohelised võlakirjad aitavad tõestada, et neil on õigus.

Cathy DiSalvo
Portfellihalduri abi CalSTRSis
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S ama asi juhtub aasta keskpaigas, mil investorid teevad majandusaasta kokkuvõtte ja lähevad puhku-
sele, jättes raha kogunema seniks, kuni nad naasevad, ning alustavad septembris taas investeerimist.

EIP peab mahukate võlakirjapakkumiste kavandamisel nõu oma partnerpankadega, pöörates suurt tähe-
lepanu turunõudluse näitajatele, et teha otsus iga emissiooni tähtaja, vääringu ja muude omaduste kohta. 
Mis müüb kõige paremini? Kümneaastase tähtajaga võlakiri USA dollarites või viieaastane võlakiri eurodes? 
Panga üldine fundeerimiskava, mis hõlmab maksimaalset kogutavat summat ja investeeringute aluseks 
olevaid põhimõtteid, lepitakse kokku juhatajate nõukogus iga aasta alguses.

EIP võlakirjade peamised ostjad on erasektori pankade varahaldusosakonnad, ELi-väliste rii-
kide keskpangad ning investeerimis- ja pensionifondid nagu CalSTRS. „Nõudlus pankadelt 
tuleneb regulatiivsetest nõuetest säilitada likviidsuspuhvrid kvaliteetsetes ja likviidsetes 
võlakirjades, näiteks EIP võlakirjades,“ selgitab Kreivi. „Ja selle, mis vääringus võlakirju pank 
vajab, dikteerib panga bilanss. Kui bilanss on Rootsi kroonides, peab pank ostma võlakirju 
Rootsi kroonides.“

Kreivi kinnitab, et igaüks, kes saab Euroopas osta EIP võlakirju, neid ka ostab, välja arvatud Vahemere piir-
konna riikides, kus riigivõlakirjade suuremad tulusused muudavad need konkurentsivõimelisemaks. Kui 
Itaalia, Kreeka, Portugali ja Hispaania majandus areneb piisavalt, et riigivõlakirjade tootlused alaneksid, 
võib nõudlus EIP võlakirjade järele ka neis riikides suureneda.

Praegu püüab EIP aina rohkem raha ligi tõmmata väljastpoolt Euroopat. Üks allikas on Euroopast väljas-
pool asuvate riikide keskpankade valuutareservid. Ehkki ELi riikide keskpankade puhul on Maastrichti 

ELI PANGA FUNDEERIMINE

Euroopa Investeerimispanga kapitaliturgude osakonna direktor Eila Kreivi teab, 
et parim aeg turul vahendeid hankida on aasta algus ning seejärel september 
ja oktoober. „Investorid sulgevad aasta lõpus oma raamatupidamisarvestuse 
ning seejärel istuvad, käed rüpes, ja ootavad aasta viimased neli kuni kuus 
nädalat, samal ajal kui raha kasvab. Kui algab uus aasta, on neil palju vahendeid 
ja nad soovivad saavutada tulemusi, mida neilt oodatakse. Seega asuvad nad 
oste tegema,“ ütleb ta. „Raha tuleb tööle panna.“
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“ Raha tuleb 
tööle panna. ”

Eila Kreivi
EIP kapitaliturgude osakonna juhataja
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lepingu sätete kohaselt EIP võlakirjade ostmine esmasel turul piiratud, võivad teiste riikide keskpangad 
neid osta. Nendel juhtudel on Kreivi kinnitusel kõige populaarsem vääring USA dollar.

Teine uus fundeerimisallikas on erasektori investorid. „Soovime maksimeerida investorite arvu. Mitte 
keegi, kellel on vaja palju raha kokku koguda, ei soovi olla ainult ühe jalaga maa peal,“ ütleb Kreivi. 
„Seepärast peamegi ennast ka välismaailmale paremini tutvustama. Miks me ei peaks soovima tuua 
Euroopasse ka ELi-välist raha ?“
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„ Majanduslikus mõttes on see nagu omakapital,“ kinnitab EIP kasvukapitali ja innovatsiooni rahasta-
mise divisjoni juht Hristo Stoykov. „Me võtame riski, mille võtavad omakapitali omanikud.“

Riskikapitalilaen on tuntud ka kui kvaasiomakapital. „Kui ettevõte pole edukas, siis kaotame raha üsna 
sarnaselt omakapitali omanikega. Kui ta on aga üliedukas, siis jagame osa sellest edust,“ ütleb Stoykov.

Toode on sisuliselt laen, mis on antud ettevõttele, mille bilanss ei pruugi välja näha selline, et ettevõte 
võiks teenindada laenu selle taotlemise ajal. EIP suutis instrumendi Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi alusel täielikult kasutusele võtta, et toetada innovaatilisi ja kiire kasvuga ette-
võtteid. „Kiiresti kasvavad ettevõtted on panga jaoks uut liiki kliendid ning iga 
tehing, mille teeme selle instrumendiga, tehakse panga jaoks täiesti uue kliendiga,“ 
rõhutab Stoykov. Selleks et vahendid liiguksid ettevõteteni kiiremini, on EIP direkto-
rite nõukogu volitanud halduskomiteed sõlmima riskikapitalitehinguid, kui need 
vastavad innovatsiooniprojektidesse investeerimise kõlblikkuskriteeriumidele.

„Pidime olema kärmemad, et need tehingud heaks kiita, pidime muutuma paindli-
kumaks,“ ütleb Stoykov. „Ükski tehing ei ole siin teisega ühesugune. See räägitakse 
iga tehingu puhul läbi.“

Hristo Stoykov
EIP kasvukapitali ja innovatsiooni 

rahastamise valdkonna juht

KAS SEE ON LIND? 
VÕI HOOPIS LENNUK? 
SEE ON RISKIKAPITALILAEN!

Pärast Euroopa majanduskriisi ei suutnud väikesed ja keskmise suurusega innovaa-
tilised ettevõtted leida oma äritegevuse laiendamiseks vajalikku kapitali. Olukord 
oli keeruline kogu mandril ning seega pidi EIP leiutama superkangelase, mis aitaks 
olukorda päästa. Julge uus finantstoode läheb sinna, kus teised instrumendid kar-
davad viibida, päästes uuenduslikke ettevõtteid kogu Euroopas rahastamisnappu-
sest. Riskikapitalilaen on EIP toode, millel on nii laenu kui ka omakapitaliinvestee-
ringu omadused. Selle põhitunnus on, et EIP investeeringu tagasimaksmine 
kohandatakse ettevõtte tulemustega, lahjendamata asutajate omanikuosa.
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“ Ükski tehing 
ei ole siin teisega 
ühesugune. Iga 
tehing räägitakse 
eraldi läbi. ”
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Uued asjad võivad olla riskantsed. Pealegi, kui keegi pole varem midagi proo-
vinud, siis kes teab, mis võib juhtuda? Siin tuleb appi Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond.

5 EESMÄRK TÄIDETUD

E uroopa investeerimiskava alusel, mida nimetatakse ka Junckeri kavaks, eraldasid EIP Grupp ja 
Euroopa Komisjon ühiselt 21 miljardit eurot garantiiprogrammile, mida nimetatakse Euroopa Stra-

teegiliste Investeeringute Fondiks (EFSI). EFSI toetus võimaldab pangal investeerida riskantsematesse ja 
uuenduslikumatesse projektidesse – projektidesse, mis hõlmavad mõnikord immateriaalset vara ning 
millel on lühike ajalugu.

2018. aastal täitis EIP Grupp oma esimese ambitsioonika eesmärgi EFSI alusel, ületades oma esialgse ees-
märgi käivitada kolme aasta jooksul investeeringuid 315 miljardi euro mahus. Kui tähtaeg juulis saabus, 
oli tegelik näitaja üle 334 miljardi euro. See peaks suurendama ELi SKPd aastaks 2020 ligikaudu 1,3% ja 
looma 1,4 miljonit töökohta. Nendel investeeringutel on ka pikaajaline struktuurne mõju tootlikkusele ja 
konkurentsivõimele. 2036. aastaks on need tehingud lisanud ELi SKPsse täiendavalt 0,9%, luues ligikaudu 
800 000 töökohta, nagu märgitakse makromajandusliku mõju analüüsis, mille tegid EIP ökonomistid 
koostöös Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega.

Seega ei tohiks tulla üllatusena, et Euroopa seadusandjad otsustasid suurendada garantiid ja pikendada 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 2020. aastani uue eesmärgiga 500 miljardit eurot.

Aga milline on panga mõju tervikuna?

„Kui loote lairibavõrgu, et pakkuda kiiremat internetti, siis te mitte üksnes ei palka inimesi, kes kaevavad tee üles ja panevad 
kaabli maasse, vaid mõjutate ka selliste inimeste palkamist, kes toodavad kiudoptilist kaablit, ja kaupu, millele nende 
sissetulek kulutatakse,“ selgitab EIP peaökonomist Debora Revoltella. „Pikemas perspektiivis te mitte üksnes ei loo töökohti 
tee-ehitajate ja sisendit tootvate töötajate jaoks, vaid kiirem internetiühendus võimaldab ka uute teenuste pakkumist ja võib 
mõned olemasolevad katkestada. See aitab kaasa konkurentsivõimele ja üldisele majandusaktiivsusele.“

Sellel majandusaktiivsusel on kaugeleulatuv pikaajaline mõju, mida ei ole lihtne märgata, kui vaadata ainult projekti ennast, 
ning see tekitab majanduskasvu ja töökohti. Selle mõju mõõtmiseks lõid EIP ökonomistid partnerluse Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskusega, et töötada välja mudel. Iga EIP Grupi projekti ELis analüüsitakse mudeli abil, sisestades 
üksikasjalikud projektiandmed, nagu investeeringu summa, projekti ja laenu kestus, investeeringu sektori omadused. 
Viimased näitajad 2017. aastal sõlmitud investeeringute kohta näitavad, et nende projektidega peaks olema loodud juurde 
650 000 töökohta ja need peaksid suurendama ELi SKPd aastaks 2036 0,7% – mis on kestev mõju Euroopa majandusele. 
Lühema aja jooksul on kestev mõju veelgi suurem. 2021. aastaks peaksid 2017. aastal tehtud ja EIP Grupi toetatud 
investeeringud olema suurendanud ELi SKPd 1,1% ja loonud ligikaudu 1,2 miljonit töökohta.

REAALNE DOOMINOEFEKT
Debora Revoltella

Majandusosakonna direktor
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„ Kui astuda samm tagasi, siis tähendab innovatsioon tegelikult ideede ülekandmist tehnoloogiasse, 
toodetesse või protsessi, see on miski, mida saate kaitsta, näiteks taotledes patenti,“ ütleb EIP bio-

teaduste divisjoni juht Felicitas Riedl. „Seejärel on oluline, et saadud intellektuaalomand võetakse ka 
kasutusse. Ei piisa sellest, et demonstreerida midagi uut, vaid sellel peab olema ka mingi otstarve.“

See otstarve võib olla eri vormis. Selleks võib olla näiteks see, et piimasegu peal üles kasvanud laste ter-
visele toovad kasu looduslikud lisandid, mida toodab Jennewein, EIP poolt möödunud aastal toetatud 
ettevõte. Või et elektrisõidukeid saab laadida pikemaks kasutusajaks tänu meie teise toetusesaaja Rimaci 
välja töötatud akudele. Laiemalt on eesmärk tagada jätkusuutlik majanduskasv, aidata kaasa inimeste 

KUST SAAB OSTA 
INNOVATSIOONI?

EIP investeerib raha, mille ta finantsturgudel kogub, nelja põhivaldkonda: 
taristu, keskkond, väikesed ja keskmise suurusega ettevotted ning innovatsioon. 
Ent mis täpselt on innovatsioon ja kuidas seda rahastamise kaudu luua saab?

6

Lisaks sellele, et EIP keskendub neljale poliitikavaldkonnale, milleks on taristu, keskkond, VKEd 
ja innovatsioon, on EIP-l ka kaks prioriteeti, mis on läbivad kõigis poliitikavaldkondades: 
kliimameetmed ja ühtekuuluvus. Kliimameetmed viitavad jõupingutustele, mida tehakse 
eesmärgiga piirata süsinikdioksiidi heitkoguseid ning aidatakse ühiskonnal ja ökosüsteemidel 
kohanduda kliimamuutustega. Ühtekuuluvus viitab ELi algsele eesmärgile abistada 
vähemjõukaid Euroopa piirkondi, et aidata neil elatustaseme poolest järele jõuda. Mõned 
projektid hõlmavad mitut eesmärki korraga. Näiteks rahastas EIP 2012. aastal Horvaatia 
ettevõtet Rimac Horvaatia riiklikule arengupangale HBOR vahendatud laenu kaudu, et 
toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtteid. Seejärel andis EIP 2018. aastal Rimacile otselaenu, et laiendada tema uurimis- ja 
arendustegevust, toetades seega innovatsiooni. Kuna ettevõtte tegevus edendab 
elektrisõidukite kasutamist, kuulub see laen kliimameetmete alla. Rimac täidab ka 
ühtekuuluvuse kriteeriumi, luues Horvaatias töökohti.

TÖÖ KLIIMA JA ÜHTEKUULUVUSE NIMEL
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“ Soovime, et EL on 
nii ideede autor kui 
ka teostaja. ”

Felicitas Riedl
EIP bioteaduste divisjoni juht

heaolule ja luua töökohti. Innovatsioon on hea nii selle poolest, et loob otseseid töökohti suuremate 
oskustega töötajate jaoks, kui ka suurendab tööhõivet mõju ülekandumise kaudu. „Peame vältima ajude 
äravoolu Euroopast,“ ütleb Riedl.

Seetõttu tähendab innovatsiooni rahastamine väga sageli selliste inimeste 
rahastamist, kes pakuvad välja uusi ideid ja lahendusi. „Me rahastame kapitali-
kulusid, nagu laboriseadmete soetamine, või investeeringuid, et luua näiteks 
katseprojekti raames tootmisrajatisi,“ selgitab Riedl. „Aga tavaliselt kasutatakse 
suuremat osa teadus- ja arendustegevuse projekti innovatsioonikuludest sel-
leks, mis toidab ideid inimeste peas – need on palgakulud.“

Raamatupidamisarvestuse seisukohast kuuluvad mõttetöö ja intellektuaalomand immateriaalse vara alla, 
mille väärtust on keeruline kindlaks määrata ja kaitsta. Seetõttu on pangad vähem varmad kasutama neid 
immateriaalseid varasid laenutagatisena, muutes rahastamise innovaatiliste ettevõtete jaoks keerulisemaks. 
EIP täidab selle lünga Euroopas. ELi pangal on ulatuslik finantstoodete portfell, et tegeleda innovatsiooni 
eri etappidega, alates laenudest, millega aidatakse ülikoolidel ehitada teadustaristut, kuni idufirmade rahas-
tamiseni või suurettevõtete abistamiseni innovatsiooni laiendamisel.

„Euroopa valitsused kasutavad sageli avaliku sektori raha, et tasuda teadusuuringute esimeste etappide 
eest, aga seejärel kantakse suur osa häid ideid edasi mujale, sest ökosüsteem ei toeta selle suurepärase tea-
dustöö praktikas rakendamist, kuna rahastamisvajadus suureneb,“ ütleb Riedl. „Kasutegurid liiguvad välis-
riiki, kus leidub rohkem raha.“

„Soovime, et EL on nii ideede autor kui ka teostaja,“ kinnitab ta. „Nii et makstaks tagasi ühiskonnale kohapeal.“
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E lektrifitseerimisega muutuvad autod lihtsamaks. Elektriautodel on vähem komponente kui sisepõle-
mismootoriga autol ning peaaegu kõigi nende komponentide tehnoloogia on küps. Välja arvatud üks 

komponent: aku.

„Aku on tänapäeval peamine piirav tegur elektrisõidukite massikasutusse võtmisel. Akut ei ole kunagi 
arendatud seeriatootmiseks või kaubandusliku mahuga autorakenduste jaoks ning selle kulud on endiselt 
väga suured,“ selgitab Pofantis. Lisaks on autoakude energia andmise võimsus (ja seega auto sõiduulatus) 
endiselt piiratud, tekitades olukorra, mida nimetatakse „ulatuse kartuseks“ tarbijate seas, kes kardavad, et 
jäävad teel hätta, kuna läheduses pole laadimisjaama.

Pofantis kinnitab, et see tekitab klassikalise nokk-kinni-saba-lahti küsimuse: ilma piisava arvu elektrisõi-
dukiteta teedel on majanduslik motivatsioon laadimisjaamade võrgustikke luua piiratud. Samas liiga 
väheste laadimisjaamadega ei taha inimesed elektrisõidukeid eriti osta. Samas asjad arenevad. 2018. aas-
tal sõlmis EIP laenutehingu esimese osa summas 115 miljonit eurot Enel X-ga, mis on Itaalia ettevõte, mis 
on paigaldanud elektriautode laadimisjaamu kogu riigis.

„Me lõime taristu, sest arvasime, et kui seda teeme, siis turg avaneb. Ning just see ongi juhtunud,“ kinnitab 
Alberto Piglia, kes on Enel X-is elektrisõidukite mobiilsuse osakonna juht. „Elektrisõidukite müük on vaid 
mõne kuuga kahekordistunud.“

Elektriautode akusid toodetakse peaaegu eranditult väljaspool ELi, mis muudab 
Euroopa Jaapanist, Hiinast ja Koreast sõltuvaks. Rootsis on ettevõtte Northvolt ees-
märk seda muuta. 2018. aastal sõlmis EIP Northvoltiga 52,5 miljoni eurose laenule-
pingu, et ehitada näidistehas, mis võimaldab ettevõtte tööstuspartneritel testida 
tema liitiumioonakusid. Gigatehas pakub tööd kuni 2 500 inimesele.

Northvolti asutaja Peter Carlsson kolis tagasi Rootsi 2017. aastal, olles elanud üle viie 
aasta Palo Altos Californias, kus ta oli Tesla tarneahela üleilmne juht. „Soovin inspi-
reerida muutusi ja innustada Euroopat tegema midagi uut,“ ütleb Carlsson.

Rootsi on Northvolti jaoks hea asukoht, sest seal on olemas olulised toorained, mida on vaja akude toot-
miseks, nimelt grafiit ja nikkel. Samuti on seal palju odavat hüdroelektrit ja mitmed moodsad sadamad, 
et eksportida akusid Euroopasse ja kaugemale. Ettevõte loodab isegi vanad akud ringlusse võtta, vähen-
dades vajadust teiste mineraalide, näiteks koobalti järele.

NOKK KINNI, 
SABA LAHTI…

EIP digitaliseerimise ja väikeettevõtete divisjoni juhtivinseneri Aris Pofantise 
sõnul kujundavad autotööstust praegu kaks peamist suundumust. Need on 
elektrifitseerimine ja autonoomne juhtimine.

7

“ Soovin 
inspireerida muutusi 
ja innustada Euroopat 
tegema midagi uut. ”
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MAAILMA KIIREIM 
ELEKTRIAUTO – JA 
RATASTOOL?

8

„Kui alustasin selles valdkonnas, peeti elektriautosid koledaks ja aeglaseks,“ 
ütleb Mate Rimac. „Seega soovisin tõestada, et need võivad olla lõbusad ja 
huvitavad ning kiired – isegi kiiremad kui sisepõlemismootoriga autod – ja ma 
mõtlesin: „Tahan ehitada oma auto.“

Rimac ehitaski oma auto ja oma autofirma. Rimac on Horvaatia ainus kodumaal arenenud autotootja, 
mis toodab uusimat akutehnoloogiat. 2011. aastal esitletud Rimaci auto Concept One oli sel ajal kõige 

võimsam sõidukõlblik elektriauto maailmas, kiirendades 60  miilini tunnis 
2,5 sekundiga.

Olles juba noorena vaimustunud elektroonikast ja autodest, on Rimac viinud 
ettevõtte garaažis alustanud idufirmast e-kaubanduse ja akutehnoloogia aren-
dustöö etteotsa. Zagrebi lähedal asuvas väikelinnas kuueliikmelise meeskon-
naga alustanud Rimacil on nüüd 400 töötajat 26 riigis ja ettevõte kasvab kiiresti.

Selline kiire laienemine on nõudnud märkimisväärseid investeeringuid. EIP toetas 
Rimacit kõigepealt laenuga, mille ta andis HBORile, mis on Horvaatia riiklik 
arengu pank, mis laenab EIP vahendeid väikestele ja keskmise suurusega ettevõ-
tetele. Seejärel sõlmis EIP 2018. aasta detsembris Rimaciga 30 miljoni euro suu-
ruse kvaasikapitali laenu, et rahastada ettevõtte teadus- ja arendustegevust. 
Ehkki EIP ei rahasta konkreetsete automudelite arendamist, toetab ta üldotstarbelist puhta transpordi 
tehnoloogiat.

Rimac annab Euroopa elektrisõidukite tööstusele palju suurema panuse kui vaid nišitoodetest sportautod. 
„Concept One’i auto on ettevõtte tuluallikas ja esitleb tehnoloogiat,“ ütleb Aris Pofantis. „Kui on olemas suure 
jõudlusega elektriauto nagu Concept One, siis hakkavad inimesed vaatama elektrisõidukitele teise pilguga.“

Rimaci tehnoloogial on EIP investeerimisametniku Aleksandar Mihajlovici sõnul veelgi laiem kasutusala: „Sama 
tehnoloogiat saab kasutada mitte üksnes sportautodel, vaid ka rongidel, bussidel või isegi ratastoolidel.“

“ Sama tehnoloogiat 
saab kasutada mitte 
üksnes sportautodel, 
vaid ka rongidel, 
bussidel või 
isegi ratastoolidel. ”
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E lizabeta õppis meditsiiniseadmete projekteerimist Zagrebi Ülikoolis ja töötas sellel alal, kuid nägi 
kodumaal vähe võimalusi karjääri edasi arendada. „Algul arvasin, et ma ei leia Horvaatias tööd, eriti 

kuna minu erialal ei olnud palju töökohti,” ütleb ta. „Seepärast mõtlesin riigist lahkuda, aga tegelikult 
tahtsin ma jääda Horvaatiasse, oma pere ja sõprade lähedale.”

Elizabeta nägi töökuulutust akusüsteemide dokumentatsiooni inseneri kohale 
ettevõttes Rimac. Kuigi tal oli autodest, rääkimata elektriautodest, vähe tead-
misi, otsustas ta proovida. „Minu jaoks oli tegelikult oluline ettevõtte keskkon-
nahoidlikkus,“ ütleb Elizabeta.

Keskkond läheb Elizabetale korda. Pealegi osaleb ta sukeldumisklubi liikmena 
Aadria mere ranniku ja Horvaatia järvede puhastamise kampaanias.

Rimaci värbajad nägid, kui pühendunud ta on, ja võtsid ta tööle. Tema osa-
konna töötajate hulgas oli veel ainult üks naine. Tema esimene töö: akud His-

paania SEATi elektrilisele ralliautole. Ta küll kõhkles, kas minna tööle tööstusesse, kus on valdavalt mehed, 
aga töökaaslased osutusid väga toetavaks. „Ma esitasin küsimusi, õppisin kodus pärast tööd ja varsti 
saingi otsa peale, töökaaslaste abiga,” ütleb ta.

Tänaseks, kui teda on edutatud akutehnoloogia nooreminseneriks, töötab ta Rimaci poolautonoomse 
sportauto Concept 2 välja arendamisel, mille tippkiirus on 412 km/h. „Ma olen tõesti uhke, et töötan ette-
võttes, mis on osa globaalsest muutusest – ettevõttes, millel on tegelikult positiivne mõju maailmale ja 
keskkonnale,” ütleb Elizabeta, „ja et kõik see toimub väikeses linnas, nii väikeses riigis nagu Horvaatia.“

AADRIA MERE PUHASTAMINE 
JA AUTOTÖÖSTUS

Kui Elizabeta Žalac sündis 6 000 elanikuga alevis Đurđevacis Horvaatia põhjaosas, 
sõitsid tema vanemad veel nõukogudeaegse Ladaga. Nüüd töötab ta maailma 
ühe kiireima auto välja arendamisel.
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Elizabeta Žalac
Akutehnoloogia nooreminsener 

ettevõttes Rimac

“ Minu jaoks 
oli tegelikult 
oluline ettevõtte 
keskkonnahoidlikkus. ”
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Väikesest Rootsi saarest külani Senegalis – EIP osaleb võitluses kliimameetmete 
ja kaasava arengu eest – ja lööb selles kaasa nii kaua kui vaja, et kindlustada jät-
kusuutlik tulevik.

Helena Muelleri õpinguaastad 
väikesel saarel Põhja-Euroopas 
on viinud ta elukestva karjäärini 
keskkonna ja kliima 
finantseerimises.

Üks EIP uute 
jätkusuutlikkusvõlakirjade 
suurimaid ostjaid Alecta ei lähe 
niisuguste investeeringute 
lähedalegi, mis kahjustavad 
oluliselt keskkonda.

1

2

3

4

Väikelinnades Egiptuse 
põhjaosas teevad 
kehvad 
hügieenitingimused 
lapsi haigeks ja viivad 
reostust veeteedesse 
ja merre.

EIP uued 
jätkusuutlikkusvõlakirjad 
toetavad suuri projekte, mis 
parandavad miljonite 
inimeste elujärge.

JÄTKUSUUTLIKKUS

PIKK JA PAKILINE TEE
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Maailm peab jätkusuutliku 
tuleviku loomiseks tegema 
rohkem. Oma osa täitmiseks 
investeerib EIP jõudsalt 
kliimameetmetesse.

Noorena kõndis Soukeyna Bâ iga 
päev koos vanaemaga palju 
kilomeetreid, et aidata puudust 
kannatavaid inimesi. Nüüd 
seisab ta naiste õiguste ja 
majandusliku suutlikkuse eest 
Senegalis ja kaugemal.

5

6

7
Põllumajanduskrediidi 
sihtasutus Grameen 
Crédit Agricole 
Foundation kasutab 
Aafrika maakohtades 
väikelaene, et võidelda 
vaesuse vastu ja 
aidata naisi.
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Väikesel Rootsi saarel Ölandil üles kasvanud Helena Mueller mäletab, kuidas 
õpetajad teda hoiatasid, et lähedal asuv Läänemeri jääb reoveest, tööstuslikust 
äravoolust ja kemikaalidest haigeks. „Kui oled üles kasvanud niisuguses erilises 
paigas nagu Ölandi saar, kus on meri ja taevas ja loodus kõikjal su ümber, siis on 
normaalne, et sa kogu südamest hoolid keskkonnast,“ ütleb Mueller, kes peab 
oma kooliõpetajate ja saareelu teeneks seda, et nad on juhtinud ta ametirajale 
keskkonna rahastamise ja jätkusuutlikkuse valdkonnas.

ÜLES KASVANUD 
ERILISES PAIGAS

M ueller, kes elab Stockholmi lähistel, lahkus hiljuti jätkusuutlikkuse konsultandi töökohalt raamatupida-
misfirmas KPMG, et aidata idufirmadel kasutada digitehnoloogiat ja tegutseda jätkusuutlikult. 

2018. aastal aitas ta asutada tehnoloogia idufirma Doconomy. See Rootsi ettevõte arendab mobiilipangan-
duse teenust, mis laseb inimestel oma kliimamõju jälgida ja seda kompenseerida investeerimisega keskkon-
naprojektidesse või oma säästude paigutamisega jätkusuutlikesse fondidesse.

„Kui arutame kliimakriisi üle, siis on minu arvates tõeliselt oluline, et me hakkame välja tooma, kuidas mõjuta-
vad globaalne soojenemine ja kliimamuutus tegelikult inimesi kogu maailmas,” ütleb ta. „Me ei kahjusta ainult 
loodust, vaid ka teisi inimesi. Igal inimesel on õigus inimväärsele elule.”

Muelleril oli hea meel, kui ta sai teada, et tema pensionifond, mida haldab Rootsi fondivalitseja Alecta, inves-
teerib EIP keskkonnavõlakirjadesse. Alecta on üks suurimaid ELi panga uute, 2018. aastal kasutusele võetud 
jätkusuutlikkusvõlakirjade ostjaid. „Minu arvates on suurepärane, et minu pensioni hallatakse selliselt,” ütleb 

ta. „Üks olulisemaid otsuseid, mida saab teha, et oma negatiivset mõju planeedile 
vähendada, on investeerida jätkusuutlikult – sellega võib tohutult mõju avaldada.“

Finantsasutused peaksid kulutama rohkem aega üldsuse teavitamiseks vastutus-
tundlikust investeerimisest, ütleb Mueller, ja nad peaksid püüdma jutustada lugusid 
andmete taga.

EIP teeb kõvasti tööd, et tõendada, et tema rohelised võlakirjad tegelevad kliima-
muutusega ja et tema jätkusuutlikkusvõlakirjadel on õige mõju. Pank oli esimene 

emitent, kes kehtestas üksikasjalikud reeglid nende projektide mõjust aru andmiseks, mis saavad raha rohe-
listest võlakirjadest, ja juhtis kõikide roheliste võlakirjade emitentide jaoks mõjust aru andmise ühtlustatud 
raamistiku väljaarendamist.

„Pangad on keskendunud rahale ja asjade rahalisele küljele ning raha investeerimisele,” 
ütleb Helena Mueller. „Nad ei mõtle alati kogukonna kaasamisele, näidates inimestele, mis 
toimub, isikustades probleeme ja kandes edasi lugusid.”

“ Raske on mitte 
tunda tugevaid tundeid 
looduse vastu, kui sul on 
loodus ümberringi. ”

1

Helena Mueller
Keskkonnaettevõtja
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Rootsi pensionifondivalitseja Alecta on vastutustundliku investeerimise pärast 
muretsenud aastakümneid, kuid kolm aastat tagasi pani ta ühe inimese ametisse 
selle probleemiga tegelema. Peter Lööw oli enne uude rolli asumist Alectas 
15 aastat projektijuht ja riskianalüütik. Lööw kindlustab, et Alecta kaalub inves-
teeringute kavandamisel pidevalt keskkonna- ja sotsiaalseid tegureid, samuti 
jätkusuutlikkust. See on suur töö. Alecta on suurim palgatöötajate pensionifon-
dide valitseja Rootsis, esindades selliseid mõjukaid ettevõtteid nagu Volvo, ABB 
ja Ericsson.

“ Meile meeldib, 
et meie portfellis 
on rohelised ja 
jätkusuutlikud varad. ”

2 KOHUS KAITSTA TULEVIKKU

K lientide jaoks raha teenimine ja keskkonna kaitsmine ei ole vastandu-
vad ideed, ütleb Lööw. „See küsimus on meil kogu aeg arutamisel. 

Need kaks eesmärki ei ole vastandid. Kui oled pikaajaline investor sõna tõe-
lises mõttes, pead arvesse võtma enamat kui ainult finantsandmeid, ja see 
hõlmab ühiskonda, kliimat, keskkonda, sest kõik need küsimused mõjutavad 
sinu investeeringuid.“

Alecta ei puutu investeeringut, kui see ei ole jätkusuutlik või kui see ei vasta 
fondi vastutustundliku investeerimise mudelile.

„Me ei ole heategevusorganisatsioon, aga meile meeldib, et meie portfellis on rohelised ja jätkusuutlikud 
varad.” Meie kliendid ootavad seda ja me tahame seda teha,“ ütleb Lööw.

Alecta haldab 85 miljardi euro ulatuses pensioniraha 2,4 miljoni erakliendi ja 34 000 ettevõtte jaoks. Tal 
on 3 miljardit eurot rohelistes võlakirjades ja 450 miljonit teistes jätkusuutlikes investeeringutes. See firma 
oli üks suurimaid EIP uute jätkusuutlikkusvõlakirjade ostjaid, kui septembris lasti välja esimene emissioon 
500 miljoni euro väärtuses. Alecta, kes ostis uusi võlakirju 50 miljoni euro väärtuses, oli ankurinvestor.

„Me hindame kõrgelt läbipaistvust, mille annab meile EIP,“ ütleb Lööw.

Peter Lööw
Vastutustundliku investeerimise juht Alectas
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V esi on väärtuslik ressurss, aga seda on ka kallis rahastada, arvestades, kui suurt taristut on vaja vee 
puhastamiseks ning kodudesse ja ettevõtetesse pumpamiseks. Üks EIP kõige uuematest toodetest, jät-

kusuutlikkusvõlakirjad rahastavad veeprojekte Euroopas, aga ka sellistes kohtades nagu Ida-Aafrika või Egip-
tuse põhjaosa, kus maal ja mõnes linnas napib magevett ja puudub kanalisatsioon. Jätkusuutlikkusvõlakirjad 
on üles ehitatud EIP roheliste võlakirjade edule ja panustavad mitmesse ÜRO säästva arengu eesmärki.

EIP emiteeris oma esimese jätkusuutlikkusvõlakirja septembris, kogudes 500 miljonit eurot, et rahastada 
projekte, mis tegelevad ka muude sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemidega peale kliimamuutuse. Termin 
„teadlikkus“ kandub üle panga kliimateadlikkusvõlakirjadest, mis lasti turule 2007. aastal maailma esimeste 
roheliste võlakirjadena.

EIP loodab, et jätkusuutlikkusvõlakirjad saavad sama edukaks nagu rohelised võlakirjad, millega on 11 aasta 
jooksul kogutud rohkem kui 23 miljardit eurot ja mis on aidanud rajada globaalse roheliste võlakirjade turu, 
mis on väärt enam kui 400 miljardit eurot.

EIP jätkusuutlikkusvõlakirjadest antakse üksikasjalikult aru, näiteks selle kohta, kui paljud inimesed on 
tänu investeeringule saanud veevärgi. „Malawis võib olla 10 000 inimest, kes elavad slummides ja peavad 

lootma kaevuveele,“ ütleb veemajanduse juht EIPs Thomas van Gilst. „Saame 
lõpuks veetorud kesksüsteemist nendeni ja kõik ühendamiskulud on abikõlblikud 
rahastamiseks jätkusuutlikkusvõlakirjadest.“

Ühes esimeses EIP projektis, mida rahastatakse jätkusuutlikkusvõlakirjadega, ehita-
takse ja renoveeritakse heitveepuhastusjaamu Egiptuse põhjaosas Kafr El Sheikhi 
piirkonnas, kus paljudel inimestel ei ole ühendust ühiskondlikku kanalisatsiooni-
võrku. Projekt parandab elukvaliteeti ja keskkonda hinnanguliselt 470 000 maaela-
niku jaoks. „See projekt Egiptuses muudab tohutu hulga inimeste igapäevast elu,” 
ütleb EIP veeökonomist Patricia Castellarnau.

Tulevikus võivad võlakirjad laieneda veemajandusest kaugemale ka teistesse sotsiaal-
sektoritesse, nagu tervishoid, haridus või säästvate linnade ehitamine.

UUED VÕLAKIRJAD 
JÄTKUSUUTLIKU 
TULEVIKU HEAKS

Miljonite inimeste jaoks puhta joogivee rahastamine

3

“ Võlakirjad 
inimeste elu otseselt 
ei mõjuta. Projektid 
aga küll. ”

Patricia Castellarnau
EIP veeökonomist
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EIP EESMÄRGID JÄTKUSUUTLIKKUSVÕLAKIRJADEGA FUNDEERITUD VEEPROJEKTIDES

– Vee ja kanalisatsiooniga varustamine

– Reostuse vältimine ja kontroll
– Loodusvarade hoidmine

– Loodusõnnetuste riski ohjamine

2018. AASTAL TOETATI 
EIP ROHELISTE VÕLAKIRJADEGA

44
projekti

16
riiki

1,7 miljardi euro 
ulatuses investeeringuid

OSTETUD JÄTKUSUUTLIKKUSVÕLAKIRJAD RIIKIDE KAUPA

Belgia, Madalmaad, Luksemburg Põhjamaad Aasia Ühendkuningriik
Itaalia

Prantsusmaa

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

Muud 1%
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E giptuse maakohtades on ainult 18% kodudest ühendatud ühiskanalisatsiooni ja 12–15% elanikkonnast 
ei ole veevärki. Hügieeniprobleemid põhjustavad haigusi, eriti lastel. Ohutu vee ja hügieeni puudumise 

tõttu on Egiptuse maakohtades muutunud kõhulahtisus üheks peamiseks väikelaste terviseprobleemiks.

„Egiptus püüab muutuda,“ ütleb EIP veeinsener Maria Diamanti. „Kuid maakohtades on palju projekte, nii 
et korraliku kanalisatsiooni rajamine igal pool võtab aega. Me parandame elujärge sammhaaval.“

Ühes hiljutises Egiptuse projektis ehitatakse ja renoveeritakse reoveepuhastusjaamu Egiptuse põhjaosas 
Kafr El Sheikhis Vahemere lähedal. Egiptus ehitab või laiendab viit heitveepuhastusjaama ja paigaldab 
694 km kanalisatsioonitorusid. See töö parandab hügieenitingimusi ja varustab niisutusveega ligikaudu 
470 000 inimest ning ühtlasi piirab reostuse hulka, mis läheb Niiluse jõkke, Vahemerre ja lähedal asuvasse 
Burulluse järve, millel põhineb 70% riigi kalatööstusest.

EIP kiitis heaks 77 miljoni euro suuruse laenu projekti jaoks maksumusega 160 miljonit eurot. See taga-
takse EIP uute jätkusuutlikkusvõlakirjadega. Need võlakirjad, mille pank emiteeris esimest korda sep-
tembris, toetavad sotsiaalseid, rohelisi ja keskkonnaprojekte kogu maailmas. „Egiptuses on kanalisatsioo-

nisüsteemi osas tohutu investeerimislünk,” ütleb EIP veeökonomist Patricia 
Castellarnau. „See projekt annab tuhandetele inimestele juurdepääsu kanalisat-
sioonile, kuid toob ka palju muud kasu: niisutuse, reostuse vähendamise, puhta-
mad kanalid. Projekti keskkonna- ja sotsiaalne mõju Egiptuses on tohutult suur, 
mida me jätkusuutlikkusvõlakirjade puhul just tahamegi.“

PAREMAD 
HÜGIEENITINGIMUSED, 
TERVEMAD LAPSED

Kanalisatsiooniteenused ja joogivesi on Egiptuse suurimates linnades viimase 
paarikümne aastaga paranenud, aga väiksemates linnades on lugu teine. Maa-
piirkondades ei ole paljud kodud ühiskanalisatsiooni ühendatud. Mõnes piirkon-
nas ühiskanalisatsioonisüsteemi polegi. Enamik maju ja ettevõtteid kasutab sep-
tikuid, mis mõnikord tühjendatakse kanalitesse või lampkastidesse. On tavaline, 
et reovett lekib pinnasesse või Vahemerre.

4

“ Me parandame 
elujärge sammhaaval. ”

Maria Diamanti
EIP veeinsener
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5 JÄTKUSUUTLIKKUS PIKEMAS 
PERSPEKTIIVIS

S äästev areng on olnud EIP tegevuskavas tähtsal kohal palju aastaid, kuid sellele pööratakse rohkem 
tähelepanu nüüd, kui ÜRO on vastu võtnud 17 säästva arengu eesmärki, et lõpetada vaesus ja nälg, 

parandada tervist ja haridust, võidelda globaalse soojenemise vastu ja toetada soolist võrdõiguslikkust. 
EIP finantseeringute ja tehnilise abiga toetatakse jätkusuutlikke projekte enam kui 160 riigis ja aidatakse 
kaasata rahastamist erasektorist, julgustades teisi meie pikaajalistele investeeringutele samaga vastama. 
„Me toetame inimeste elujärje majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaaspekti 
harmoonilist arendamist,“ ütleb juhtiv insener EIPs Marco Beros.

Peamine viis, kuidas me muudame planeeti jätkusuutlikumaks, on võitlemine klii-
mamuutusega. EIP on suurim mitmepoolne keskkonnafinantseeringute pakkuja 
kogu maailmas ja suurim roheliste võlakirjade emitent. Pank investeerib vähemalt 
25% oma finantseeringutest kliimameetmetesse. EIP eesmärk aastaks 2020 on 
pühendada vähemalt 35% oma finantseeringutest arenevates riikides investee-
ringutele, mis tegelevad kliimamuutuse probleemiga. EIP toetab ajavahemikul 
2016–2020 kliimainvesteeringuid väärtusega 100 miljardit USA dollarit, aidates 
sellega oluliselt kaasa Pariisi kokkuleppes seatud eesmärkide saavutamisele. 
Nende eesmärkide saavutamiseks muudab EIP kliimameetmed „peavooluks“, 
ütleb EIP keskkonna-, kliima- ja sotsiaalpoliitika juht Monica Scatasta. „Me teeme 
kõvasti tööd selleks, et tagada, et aastaks 2020 võetakse kõikides meie tehingutes 
arvesse kliimamuutust ja tehingud on kooskõlas Pariisi kokkuleppega.“

“ Me teeme kõvasti 
tööd selleks, et 
tagada, et aastaks 
2020 võetakse 
kõikides meie 
tehingutes arvesse 
kliimamuutust 
ja tehingud on 
kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega. ”

Monica Scatasta
EIP keskkonna-, kliima- ja 

sotsiaalpoliitika juht

1,1 mld eurot Kliimamuutustega kohanemine

4,1 mld eurot Taastuvenergia

2,7 mld eurot Energiatõhusus

1,1 mld eurot  Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

6,0 mld eurot  Väiksema süsinikuheitega transport

1,2 mld eurot  Muud kliimamuutuse 
leevendamise meetmed 

Kliimainvesteeringud kokku 

16,2 MLD EUROT 
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Soukeyna Bâ
Mikrokrediidiettevõtja

S oukeyna N’Diaye Bâ kaotas oma isa kuueaastaselt. Tema ema oli sunnitud minema tagasi kooli, et 
saada oma ainsa tütre ülalpidamiseks parem töökoht. Soukeyna anti majast majja Senegali külades 

ja kogukondades, kus ta elas tädide või vanavanemate juures.

Selline karm kasvatus õpetas teda olema iseseisev ja töötama igasuguste inimestega. Ta kasvas üles ja temast 
sai juht naiste õiguste ja säästva arengu alal oma maal ja kogu Aafrikas. „Kui ma noor olin, käisin tavaliselt 
vanaemaga kaasas, kui ta inimestel külas käis,“ ütles Soukeyna, kes on nüüd 68aastane ja elab Dakaris. „Ta aitas 
alati inimesi ja kõndis alati palju kilomeetreid päevas, et neid külastada. Vahel rändas ta pikki vahemaid ainult 
selleks, et tere öelda. Ta õpetas mulle, kui oluline on ulatada abikäsi.“

Soukeyna on viimastel kümnenditel palju abi pakkunud. 1987. aastal tuli talle mõte 
anda oma rahast naistele turul laenu. Ta aitas neil alustada äri, milles müüdi toitu ja 
muid kaupu või õmblusriiet. Ta juhendas neid müümise, kasumi ja kulude asjus. Ta 
muutis selle idee Aafrikas naiste äritegevuse arendamise mikrokrediidiasutuseks 
Female Business Development in Africa, mis aitab tänaseks naisi kogu Senegalis ja 
loob tugevaid sidemeid teiste mikrokrediidi turuosalistega kogu maailmas. Ta oli 
rahvusvahelise alternatiivsete finantsasutuste võrgustiku International Network of 

Alternative Financial Institutions kaasasutaja – see üleilmne mikrokrediidiorganisatsioonide grupp aitab 
arenevatel riikidel naiste, vaeste ja maainimeste jaoks rohkem ära teha.

„Naised kasvavad Senegalis üles väga tugevateks inimesteks, kuid neil ei olnud rahalist tuge. Seepärast 
ma asutasingi oma organisatsiooni,“ ütleb Soukeyna. „Ma teadsin, et meil on vaja teha rohkem, et anda 
naistele võimalusi ja tõeline juurdepääs rahastamisvahenditele, nii et nad saaksid majanduses osaleda.“

Soukeyna on sihtasutuse Grameen Crédit Agricole Foundation juhatuse liige – see organisatsioon usub, 
et kaasav mikrokrediit on parim viis vaesuse lõpetamiseks ja majanduse edendamiseks arenevates riiki-
des. EIP toetab Grameeni 12 miljoni euro suuruse laenuga.

AKTIVIST LAPSEST SAATI

Vanaema jälgedes käies on Soukeyna Bâ saanud juhtivaks naisõiguslaseks

6

“ Väiketalunike elu 
on väga raske. ”
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Grameen parandab tervishoidu, veevarustust ja kanalisatsiooni maakogukon-
dades kogu maailmas.

A afrika tulevikust mõeldes teeb Eric Campos pika pausi, enne kui hakkab rääkima. „Aafrika tulevik 
võib olla edulugu või kohutav ebaõnnestumine,“ ütleb ta.

Campos on sihtasutuse Grameen Crédit Agricole Foundation tegevjuht – see 
organisatsioon on spetsialiseerunud mikrokrediidile maailma kõige vaesematele 
piirkondadele. Sihtasutus usub, et väikelaenud on üks parimaid viise lõpetada 
vaesus, parandada majandust ja anda naistele võrdsed õigused arenevates riiki-
des. Sihtasutus on eriliselt pühendunud Aafrika maakohtadele, kus toimub üle 
80% tema tegevusest.

Selle asutasid 2008. aastal Prantsuse pank Crédit Agricole Group ja mittetulundus-
ühing Grameen Trust, mille algatas Bangladeshi sotsiaalettevõtja Muhammad 
Yunus, kes sai 2006. aastal Nobeli rahupreemia koos Grameeni pangaga teedrajava 
idee eest luua mikrokrediit vaestele.

Tervishoiu, veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste parandamine on Aafrika kogu-
kondade jaoks suur asi, ütleb Campos, kuid tema organisatsioon tahab näidata, et 
soodsa intressiga väikelaenude andmine naistele ja talunikele on üks parimaid viise muuta maapiirkonnad 
jätkusuutlikuks. Väikelaenud naistele aitavad perekondadel ja lastel elada tervislikumat elu. Finantseeringud 
talunikele aitavad tervet kogukonda, ütleb ta.

EIP 12 miljoni euro suurune laen Grameen Crédit Agricole Foundationile rahastab laene mikrokrediidiasu-
tustele Lääne-Aafrikas. Sihtasutus on tegev 38 riigis ja on andnud 200 miljoni euro väärtuses laene ligi 
90 mikrokrediidiasutusele kogu maailmas. Enamik nende mikrolaenude saajaid elab maal.

MIKROKREDIIDI SIHTASUTUS 
TÖÖTAB SELLE NIMEL, 
ET INIMESED VAESUSEST 
VÄLJA TUUA

7

“ Laenu andmisega 
kohalikele asutustele, 
mis jagavad raha 
oma territooriumi 
südames, edendame 
me üksikisikute 
majanduslikku 
sõltumatust. ”

Eric Campos
Grameeni tegevjuht

Sihtasutus Crédit Agricole Foundation
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Sooline võrdõiguslikkus on majanduslikus mõttes otstarbekas kogu maailma 
majanduse jaoks. Kui tuua naised täielikult majandussfääri, võib McKinsey Glo-
bal Institute’i raporti kohaselt maailma SKP kasvada aastaks 2025 täiendavalt 
12 triljonit USA dollarit. Soolise võrdõiguslikkuse edasi arendamine on hea nais-
tele, nende peredele, kogukondadele, kus nad elavad, ning lõppkokkuvõttes ka 
ettevõtetele ja majandusele. 2018. aastal seisis EIP soolise võrdõiguslikkuse ja 
naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise eest mitmesuguste projektide, 
algatuste ja partnerlustega.

1

Julia Chambers
EIP sotsiaalarengu vanemspetsialist

Soo- ja 
kliimamuutus: 
(Taastuv) 
tüdrukute energia. 2

Rohkem kui rõivas: 
moekool Etioopias ehitab 
naisettevõtlusvõrgustikku.

“ Peame kõik oma projektid hoolikalt 
kavandama, nii et neist saavad kasu nii 
naised kui ka mehed. Küsimus on ka õige 
sektori valimises, kuna mõni neist loob 
soolise võrdõiguslikkuse jaoks paremad 
tingimused. ”

AINULT PROOVIGE POOL PLANEETI 
VÄLJA JÄTTA

SOOLINE 
VÕRDÕIGUSLIKKUS
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Maria Shaw-Barragan
EIP üleilmsete partnerite juht

4

STRATEEGILINE MÕJUVÕIMU 
SUURENDAMINE

EIP on oma soolise võrdõiguslikkuse ja naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamise strateegiaga sihiks seadnud tuua 
naiste ja tüdrukute õigused oma tegevuse keskmesse, et 
anda suurem panus ÜRO 2030.  aasta säästva arengu 
tegevuskavasse ja eriti säästva arengu eesmärki nr 5, mis 
püüab „saavutada soolist võrdõiguslikkust ning suurendada 
kõikide naiste ja tüdrukute mõjuvõimu.“

“ Naised on muutuse käimapanev 
jõud. Naiste mõjuvõimu suurendamine 
aitab meil kõigil toime tulla 
probleemide survega: kliimameetmed, 
ebaseaduslik ränne ja säästva arengu 
eesmärkide saavutamine. ”

Mikrofond suurendab 
Jordaania naiste 
mõjuvõimu.

3

Tehisintellekti ja tervishoiu 
esirinnas: peptiidid ja naisettevõtja.
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Sara Mohamed
Next Fashion Designi asutaja

DISAIN TULEVIKULE

I segi kui sa ei ole moeguru, oled sa Etioopias tõenäoliselt kuulnud ühest riigi teedrajavast moekoolist 
Next Fashion Design. Selle edu taga on Sara Mohamed, kes on tuntud selle poolest, et ta annab Etioopia 

traditsioonilisele riietusele oma nüansi ja viib edasi rõivakunsti loovust.

Moeloojaks hakanud modell Mohamed asutas Next Fashion Designi 2013. aastal ja on sellest peale teinud tööd 
moetööstuses oma niši väljatöötamiseks. Veelgi olulisem on see, et ta julgustab oma õpilasi tegema sama.

Selle kooli õppekavad kestavad kolm kuud kuni kaks aastat ja 80% õpilastest on naised. 2018. aasta sügisel 
sai Mohamed Etioopia pangalt ENAT Bank EIP krediidiliini tagatisega laenu. „Kui ma suurendan naise mõju-
võimu, inspireerib see naine teist naist ja teine naine omakorda järgmist,“ ütleb Mohamed. „See on nagu 
ahel, me kasvame koos üles.“

EIP toetab Etioopias ka naisettevõtluse arendamise projekti. See projekt rahastab mikro- 
ja väikeettevõtteid, mis kuuluvad osaliselt naistele. Projekt algas 2013. aastal 50 miljoni 
USA dollari suuruse laenuga Maailmapangalt ning on sellest alates kaasanud rahastamis-
vahendeid Itaalia ja Jaapani valitsuselt ning 2018. aasta novembris EIP-lt, mis andis 
30 miljoni euro suuruse pikaajalise laenu. Projekt „on täitnud selle kiiresti kasvava ja ala-
teenindatud kliendisegmendi,” ütleb selle laenuga tegelev EIP investeerimisametnik 
Enrico Pini.

See projekt on teedrajav näide, samamoodi nagu Sara moedisainikool.

“ See on nagu 
ahel, me kasvame 
koos üles. Kui 
ma suurendan 
naise mõjuvõimu, 
inspireerib 
see naine teist 
naist ja teine 
naine omakorda 
järgmist. ”

1
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Naised on sageli kliimamuutuse tagajärgedest kõige haavatavamad. Nad või-
vad ka kõige tulemuslikumalt aidata kliimamuutuse vastu võidelda. Pank teeb 
tööd selleks, et lisada sooline mõõde kõikidesse oma käimasolevatesse ette-
võtmistesse kliimamuutusega toime tulemises.

“ D-light annab 
mulle rohkem tunde 
töötamiseks ja 
rohkem valgust. ”

2 (TAASTUV) 
TÜDRUKUTE ENERGIA

E lekter tüdrukutele Indias. India Telangana ja Andhra Pradeshi osariikide küla-
des oli tavaline, et kodudes oli elekter ära kuni 12 tundi päevas. „Meil ei 

olnud ventilaatorit ega valgust; lastel oli raske õppida. Suvel on väga palav, lap-
sed suudavad vaevu kuumust taluda. Ventilaatorid ja valgus tulevad kasuks,“ 
ütleb üks paljudest kohalikest naistest, kes saavad kasu EIP 150 miljoni euro suu-
rusest pikaajalisest laenust India taastuvenergia arendamise agentuurile.

Uus 150 miljoni euro suurune krediidiliin toetab 500 miljoni euro väärtuses investeeringuid taastuvener-
giasse ja nii päikese- kui ka tuuleelektrijaamade ehitamisse üle India. Telangana ja Andhra Pradeshi osarii-
kides on need investeeringud toonud kogukondadele usaldusväärse taastuvenergia ning parandanud 
naiste ja tüdrukute elujärge. Parem tänavavalgustus annab naistele õhtul tänaval kõndides suurema tur-
vatunde ja aitab neil leida aega õppimiseks. See projekt tähendab ka puhast energiat enam kui 1,1 miljo-
nile India majapidamisele.

Naiste turvalisus on suurtes taristuprojektides samuti oluline küsimus. Võtame näiteks metroo Bangalores, 
mis on üks kiiremini kasvavaid linnu maailmas. Linna elanikud teevad metrooga üle 400 000 reisi päevas, 
mis teeb kokku rohkem kui 150 miljonit reisi aastas. Liini populaarsus tuleneb osaliselt naisreisijatele ette 
nähtud eritingimustest, mis lisati pärast konsulteerimist kohalike naistega. Metroo on eraldanud igas ron-
gis kaks vagunit ainult naisreisijatele, mis on eriti oluline, kui liin on rahvast täis. „Rong on väga täis, eriti kui 
see sõidab Mysore Roadi suunal ja, tead sa, siis on see tuubil täis. Siis hakkavad naised ennast ebamugavalt 
tundma,“ ütleb üks naisreisija.

Margaret Anyango
Toidupoe omanik Nairobis

Kui päike loojus, jäi Margaret Anyango toidupood tavaliselt vaikseks. Aga nüüd enam mitte. 
Päikeseenergiakomplekt ettevõttelt D-light on teinud tema Nairobi kioski isegi kaugelt nähtavaks. 
„Ükskõik kui kaugel kunded on, saavad nad näha, et pood on ikka veel lahti, sest tuli põleb,“ ütleb ta. 
D-light pakub autonoomsete päikeseenergial töötavate valgustuslahenduste tootesarja, mis hõlmab päikesepaneele, 
mobiiltelefonilaadijaid, päikesevalgusteid, valguslüliteid, taskulampe, FM-raadioid ja isegi televiisoreid. Paneele on kerge 
kasutada ja need võivad töötada isikliku elektrivõrguna. Tänu ettemaksesüsteemile ei ole need ka kallid. Nüüdseks on neid 
komplekte müüdud 200 000 kliendile Kenyas. D-light sai 2018. aasta märtsis EIP-lt 25 miljoni dollari suuruse laenu. „D-light 
annab mulle rohkem tunde töötamiseks,“ ütleb Margaret, „ja rohkem valgust.“

ROHKEM VALGUST
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M ikrofond Naiste jaoks on 20 aastat andnud laene naistele kuuluvatele ettevõtetele kogu Jordaanias 
ja täitnud lünga, mille on turule jätnud kohalikud pangad, kes on sageli halvasti varustatud laenude 

andmiseks väikefirmadele. Mikrofondi kohalolu muudab Jordaania kultuuri. Mikrofondi laenud julgusta-
vad naisi töötama ja alustama ettevõtlust, toetades soolise ebavõrdsuse vähendamist.

Jordaanias on 70% vaesuses elavatest inimestest naised. Nad teenivad vähem kui mehed, neil on vähe 
kontrolli vaesuse üle ning sageli lasub neil topeltkoormus olla peamine laste hooldaja ja oma majapida-
mise põhiline leivateenija. Mikrofond töötab ka Süüria pagulastega, kellest 1,4 miljonit on Süüria kodusõja 
tagajärjel asunud elama Jordaaniasse.

EIP väljastas mikrofondile uue 5 miljoni dollari suuruse krediidiliini, peamiselt nai-
settevõtjate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja mikroettevõtjate rühmade, nagu ühe 
Süüria naispagulaste rühma abistamiseks. EIP krediidiliin toetab laene 146 000 lae-
nusaajale, kellest 96% on eeldatavasti naised.

Laen on tagatud lõunapoolsete naaberriikide mikrokrediidirahastuga. Selles 
71,3 miljoni euro suuruses laenurahastus on EIP oma vahendid ühendatud Euroopa 

Komisjoni vahenditega naabruspoliitika investeerimisrahastust. Krediidiliin on pärast 2014. aastal antud 
2 miljoni euro suurust laenu teine EIP laen Mikrofondile Naiste jaoks.

SUURE MÕJUGA 
MIKROLAENUD3

Jordaanias on 70% 
vaesuses elavatest 
inimestest naised.

EIP krediidiliin 
toetab laene 
146 000 laenusaajale, 
kellest 96% on 
eeldatavasti naised.
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Ainult 10% investorite finantseeringutest ELis läheb idufirmadele, mille juhid 
on naised. EIP püüab seda lünka täita, toetades neid ettevõtteid nende äritee-
konna igas etapis.

“ Meie eesmärk on 
globaalne ja see on 
parandada miljardite 
inimeste elujärge. ”

4 TEHISINTELLEKTI JA 
TERVISHOIU ESIRINNAS

V alguosakesed, mida nimetatakse peptiidideks, võivad piirata haiguse levi-
kut inimorganismis. Probleem on selles, kuidas need üles leida. Need on 

lõppude lõpuks vaid mõned molekulid miljardite hulgas ühes ainsas taimes. Kuid 
Iiri ettevõte Nuritas on välja arendanud tehisintellektil põhineva tehnoloogia, mis 
võimaldab teadlastel peptiide kiiremini tuvastada ja need kiiremini turule tuua, 
vähendades samal ajal ka oluliselt kulusid.

„Paljude haiguste ennetamise võtmeks on toiduandmed,“ ütleb Nuritase asutaja ja vanemteadur Nora 
Khaldi. Khaldi, kes on Iiri ja Prantsuse päritolu, õppis matemaatikat lisaks doktorikraadile molekulaararen-
gus ja bioinformaatikas. „Meie eesmärk on globaalne ja see on parandada miljardite inimeste elujärge.“

Khaldi on oma teadmised praktikas rakendanud distsiplineeritult ja pühendumusega. Tema ettevõte kasu-
tab esimesena tehisintellekti ja DNA analüüsi, et üles leida ja vallandada peptiidid niisugustest looduslikest 
allikatest nagu toit.

Ainult 10% investorite finantseeringutest ELis läheb idufirmadele, mille juhid on naised. EIP püüab seda lünka 
täita, toetades neid ettevõtteid nende äriteekonna igas etapis. EIP nõustus andma Nuritasele – esimesele Iiri 
biotehnikaettevõttele 30 miljonit eurot, mis on tagatud investeerimiskavaga Euroopa Strateegiliste Investee-
ringute Fondi alusel –, et kiirendada nende tehisintellektiplatvormi väljaarendamist niisuguste peptiidide 
avastamiseks, mis suudavad ennetada või ravida haigusi valdkonnas parima kiiruse ja täpsusega.

„Meile on avaldanud muljet nende innovaatiline tehnoloogiakasutus ja juba saavutatud üleilmsete ärite-
hingute tase,“ ütleb EIP investeerimisametnik Stefano Marzario, kes töötab Nuritasega. „Meie eesmärk on 
leida innovaatilisi ja kiiresti kasvavaid ettevõtteid, eriti neid, mille juhid on naised. Nuritas vastab sellele 
nõudele suurepäraselt.“

Nora Khaldi
Nuritase asutaja ja vanemteadur
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MIS 
JÄRGMISEKS?

Pank on seadnud 2019. aastaks 
uueks laenulepingute sõlmimise 
sihttasemeks 63 miljardit eurot. 
Selle eesmärgi puhul eeldatakse, 
et 3,5 miljardi euro ulatuses 
sissemakstud kapital, mille 
Ühendkuningriik Brexiti 
tagajärjel välja 
võtab, asendatakse.

JUHTIMINE

Panga tegevus on viimastel 
aastatel oluliselt edasi 
arenenud, kuna ta on endale 
võtnud ELi poliitikaalgatuste 
rakendamises suurema osa. 
Panga töö Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute 
Fondiga erasektori 
finantseeringute 
mobiliseerimiseks 
võtmetähtsusega projektide 
jaoks koos EIP keskendumisega 
rahastamismandaatide 
täitmisele on muutnud lausa EIP 
Grupi „DNAd“.

EIP on ELi organ, mis on vastutav liikmesriikide ees, ja pank, 
mis järgib otsuste tegemisel, juhtimisel ja kontrollil parimat 
pangandustava.

Juhatajate nõukogusse kuuluvad kõigi 28 liikmesriigi 
valitsuse ministrid, tavaliselt rahandusministrid. Juhatajate 
nõukogu liikmed määravad kindlaks panga laenupoliitika 
suunised ja kiidavad kord aastas heaks raamatupidamise 
aastaaruande. Nõukogu otsustab kapitali suurendamised ja 
panga osalemise rahastamistehingutes väljaspool ELi. 
Juhatajate nõukogu nimetab ametisse ka direktorite nõu-
kogu, halduskomitee ja auditikomisjoni.

Direktorite nõukogu teeb otsuseid laenude ja vahen-
dite hankimise kavade kohta ning muudes rahastamisküsi-
mustes. Nõukogu tuleb kokku kümme korda aastas, et 
tagada panga juhtimine kooskõlas ELi aluslepingutega, 
panga põhikirjaga ja juhatajate nõukogu antud üldsuunis-
tega. Direktorite nõukogusse kuulub 29 liiget, kellest iga liik-
mesriik nimetab ametisse ühe ja Euroopa Komisjon samuti 
ühe. Nõukogul on ka 19 asendusliiget. Direktorite nõukogu 
võib erialaste ekspertteadmiste täiendamiseks koopteerida 
kuus eksperti, kes osalevad nõukogu koosolekutel hääleõi-
guseta nõustajatena. Otsuseid tehakse häälteenamusega, 
mis esindab vähemalt 50% liikmesriikide märgitud kapitalist 
ja ühte kolmandikku hääleõiguslikest nõukogu liikmetest, 
kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Direktorite nõukogu 
esimees on president, kes tegutseb hääleõiguseta.

Halduskomitee on panga alaline otsustusorgan. Hal-
duskomitee vastutab panga jooksva tegevuse eest, valmis-
tab ette direktorite nõukogu otsuseid ja tagab nende 
rakendamise. Komitee koguneb kord nädalas. Halduskomi-
tee töötab panga presidendi alluvuses ja direktorite nõu-
kogu järelevalve all. Ülejäänud kaheksa liiget on EIP asepre-
sidendid. Komitee liikmed nimetatakse ametisse kuueks 
aastaks ametiaja pikendamise võimalusega ning nad vastu-
tavad ainult panga ees.

Lisaks on pangal sõltumatu auditikomisjon, mis allub 
otse juhatajate nõukogule. Auditikomisjoni ülesanne on 
auditeerida panga raamatupidamisaruandeid ning kontrol-
lida panga tegevuse vastavust parimatele pangandustava-
dele. Auditikomisjoni aruanne esitatakse juhatajate nõuko-
gule koos direktorite nõukogu aastaaruandega. 
Auditikomisjonil on kuus liiget, kes nimetatakse ametisse 
kuueks järjestikuseks majandusaastaks ilma ametiaja 
pikendamiseta.
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EIP 2019. aasta tegevuskava tipphetked

Panga suurema riskiga „eritegevus“, 
mis hõlmab projekte, mis on 
ühendatud Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondiga, sunnib 
panka jätkuvalt tegutsema oma 
traditsioonilistest klientidest ja 
turgudest kaugemale ulatuvalt ning 
nõuab sageli rohkem tööjõudu. 
Viimaste aastate mustrit järgides 
tehakse suur osa tehingutest – umbes 
50% – uute klientidega. See osakaal 
tõuseb uute toodete ja eritegevuse 
ärialgatuste puhul 80% tasemeni.

Meie tegevuse oluline osa on jätkuvalt 
nõustamisteenused. Eeldame 
2019. aastal 528 uut projekti, mis on 
peaaegu sama tase mis 2018. aastal, et 
toetada 45 miljardi euro mahus 
investeeringuid. Oleme võtnud oma 
kohuseks pühendada vähemalt 25% 
aastas panga enda 
laenuandmissuutlikkusest 
kliimaprojektidele ja suurendada 
kliimameetmete rahastamise osa 
arenevates riikides 25% tasemelt 35% 
tasemeni. Oleme kohustunud 
finantseerima ajavahemikul 2016–
2020 investeeringuid 
kliimameetmetesse kokku 100 miljardi 
USA dollari ulatuses. Pank keskendub 
jätkuvalt ka taristuprojektidele, eriti 
nendele, mis vähendavad jäätmeid ja 
hoiavad ressursse.

Pank säilitab ambitsioonikad sihttasemed 
laenude andmiseks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning keskmise 
kapitalisatsiooniga ettevõtetele, 
suurendades innovaatiliste ettevõtete 
finantseerimise osakaalu. Selle tulemusel 
peaks tegelik toetus väikeettevõtetele ja 
keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetele 
2019. aastal ulatuma 17,4 miljardi euroni. Kui 
finantseeringud Euroopa Investeerimisfondist 
sisse arvata, võib EIP Grupi toetus 
väikeettevõtetele 2019. ja 2020. aastal 
ületada 22 miljardit eurot.

EIP, mis tähistas 2018. aastal 
oma 60. aastapäeva, muutub 
pidevalt. Kuid ta jääb 
pühendunuks mõju 
maksimeerimisele sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, 
konkurentsivõime ja 
kliimamuutuse vallas ning ELi 
kui maailma areenil stabiilsust 
tagava jõu toetamisele.
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