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MIDA ARUANNE SISALDAB

Enneolematute kriiside ja massiliste vajadustega silmitsi seistes ei ole mõtet püüda jätkata samamoodi 
nagu tavaliselt. Reaktsioon peab olema uuenduslik. See peab andma uusi lahendusi, mis osutavad 
teistsugusele tulevikule.

2021. aastal astus Euroopa Investeerimispank vastu kahele suurele ohule: kliimakriisile ja koroonaviiruse 
pandeemiale, samal ajal kui ka arenguprobleemid muutusid pakilisemaks. ELi pank tegeles nende 
ohtudega, mõeldes pingsalt ja tegutsedes kiiresti – uutes suundades.

See võis tähendada investeerimist innovatiivsesse ettevõttesse. Või innovatiivse finantsvahendi loomist, et 
aidata kriisiaega üle elada ettevõtetel, mis olid enne pandeemia puhkemist elujõulised. Ent esimene mõte 
oli alati, kuidas seda teha teisiti, tõhusamalt – kuidas rajada uut teed, mis viib kestlikku, rohelisse, 
kaasavasse tulevikku.

Selles aruandes on välja toodud meie hädaolukorras reageerimine COVID-19 kriisile ühtse 
Euroopa tagatisfondi kaudu, samuti meie toetus tervishoiuettevõtetele, mis töötavad sellele 
haigusele ravi ja teraapiameetodite leidmise nimel. See näitab ilmekalt, millised mõõtmed 
omandas meie toetus ettevõtetele, mis nihutavad kliimapäästeaktsiooni piire – vahel lausa 
avakosmoseni välja. See tõendab meie pühendumust paremale tulevikule kõikide eurooplaste 
jaoks meie ühtekuuluvusinvesteeringutes ja kõikide maailma kodanike jaoks meie arengutöö 
kaudu.

Innovatsioon on tuleviku karkass. Aruande kolmes peamises osas on välja toodud, mis laadi tulevikku 
soovime üles ehitada. See on hea tervisega, terve maailm. Roheline maailm. Kaasav maailm.

Ülejäänud aruandes kajastatakse nende investeeringute konteksti. Strateegilisest mõtlemisest 
presidendi eessõnas andmeteni panga vahendite hankimise ja laenuandmise kohta, pilguheitega 
eelolevale aastale grupi tegevuskava tutvustavas osas.

Aruanne jutustab loo otsustava tähtsusega finantsasutusest, kelle ambitsiooniks on aidata 
lahendada probleeme, millega meil tuleb praegu toime tulla – inspireeritult tervema, rohelise, 
kaasava tuleviku visioonist.

ARUANDE TUTVUSTUS
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Euroopa Investeerimispanga Grupp on olnud Euroopa Liidu globaalses COVID-19 pandeemiale 
reageerimises eesliinil. Oleme vastanud nendele erakorralistele aegadele vahetu ja paindliku 

tegutsemisega. Erakorralisest toetusest väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning innovaatilistele 
iduettevõtetele kuni vaktsiinide ja avaliku sektori tervishoiuprojektide rahastamiseni oleme täitnud 
oma ülesanded.

EIP Grupp on vallandanud investeeringud äärmise ebakindluse olukorras. Meie Euroopa tagatisfond on 
taganud avatud krediidiliinid paljudele projektidele, mis paistsid kommertspankadele keset kriisi liiga 
riskantsed. Meie majandusuuringud näitavad, et toetus on olnud abiks ettevõtete päästmisel 
investeeringute drastiliselt kärpimisest. Selle asemel on nad saanud edasi minna investeerimisega näiteks 
digiüleminekusse, mis võimaldas neil kriisiga kohaneda. Meie suures mahus finantseeringud bioteadustele 
ja tervishoiule – vaevalt et miski saaks olla praegu veel eluliselt tähtsam –, hõlmab samuti mõnesid nende 
vahenditega toetatud projekte.

Tulevikku vaadates oleme kindlalt otsustanud jätkata riskijagamisvahendite kasutamist, rakendades selle 
võimsa töövahendi loogikat teistele suure sotsiaalse ja majandusliku lisaväärtusega projektidele.

Mõistagi pole COVID-19 ainus suur probleem, millega maailmas silmitsi seisame. Kliimakriis on muutunud 
pakilisemaks kui eales varem ja meie ELi kliimapangana oleme Euroopa süsinikuneutraalseks saamise 
pingutustes esirinnas. Oleme võtnud kohuseks toetada selle kümnendi lõpuks investeerimist 
kliimameetmetesse ja keskkonnasäästlikkusse 1 triljoni euro mahus. Suur osa sellest investeeringust peab 
minema innovatsiooni: meil seisab ees enneolematu väljakutse ja peame sellele vastama uute äriideedega. 
Meie kliimapanga tegevuskava läks töösse 2021. aastal, mis tegi meist esimese mitmepoolse arengupanga, 
mille finantseeringud on täielikult kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega. See hõlmab saastetõrjeta 
fossiilkütuste, sealhulgas maagaasi energiaprojektide toetamise täielikult lõpetamist. Meie uus 
kohanemiskava, mis kuulutati välja kliimamuutuste tippkohtumisel COP26, hõlmab meetmeid, mis 
rajanevad tegevuskaval, ja me võtsime kasutusele raamistiku, et tagada, et meie vastaspooled astuvad 
samme oma tegevuse süsinikuheite vähendamiseks. Kliimameetmete alal oleme laienenud oma esmasest 
uute ja väljakujunenud tehnoloogiate rahastamise rollist kaugemale, mis teeb pangast ka ekspertkeskuse, 
mida saavad kasutada terved turud. See on ilmne meie koostöödes, nagu partnerlus Euroopa Komisjoni ja 
Bill Gates’i murrangulise energia katalüsaatorprogrammiga Breakthrough Energy, mis toetab roheliste 
tehnoloogialahenduste arendamist kogu maailmas.

Kliimakriisi tõsiasi on see, et ehkki mõnda riiki ähvardavad suuremad ohud, oleme me kõik täna 
üleminekumajandused. Meil tuleb koos püüelda innovatsiooni poole, mis muudaks meie majanduse 
roheliseks. Ja me peame tagama, et üleminek on õiglane. 2021. aastal suurendasime oma arengutööd, 
luues uue keskuse Nairobis, samal ajal kui saime valmis oma uue globaalse haardega arenguharu EIP 
Globali struktuuri, mis alustab tööoperatsioone aastal 2022. Ainulaadselt mitmepoolsete arengupankade 
hulgas ekspordime me efektiivselt Euroopa tehnoloogiat ja oskusteadmisi ülejäänud maailma. See annab 
võimaluse arengu jaoks, mis hüppab tööstuskasvu saastavatest etappidest üle ja jõuab otse rohelise, 
puhta energia juurde. Meie projektieksperdid tagavad, et kõik, mida me rahastame, on säästlik – ja seda 
ärimudelit me ei muuda. Tegelikult, kui G7 juhid tegid detsembris kindlaks, mis laadi muutust on vaja 
taristu moderniseerimiseks ja selleks, et aidata arengumaadel leida triljoneid finantseeringuteks, mida on 
vaja tulevikuväljakutsetega toime tulemiseks, tõid nad oma avalduses välja rohkem Euroopa 
Investeerimispanga kui ühegi teise rahvusvahelise finantsasutuse projekte.

EESSÕNA

EESSÕNA
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Werner Hoyer

“ Kliimakriisi tõsiasi on see, et ehkki mõnda riiki ähvardavad 
suuremad ohud, oleme me kõik täna üleminekumajandused. 

Meil tuleb koos püüelda innovatsiooni poole, mis muudaks 
meie majanduse roheliseks. Ja me peame tagama, 

et üleminek on õiglane. ”

Meie arenguharu aitab meil täiustada isegi neid muljetavaldavaid tulemusi, suurema kohaliku personaliga, 
et arendada välja uusi projekte ja neid ellu viia. Team Europe’i võtmetähtsusega panustajana oleme valmis 
osalema Euroopa Komisjoni 300 miljardi euro suuruse eelarvega investeerimisstrateegias Global Gateway 
kogu maailmas taristu edendamiseks, mis tagab Euroopa iseseisvuse ja sõltumatuse. Euroopa Liit, millel on 
rohelise, digitehnoloogia alal 75% rohkem patente kui USA-l ja neli korda rohkem kui Hiinal, on maailma 
liider, kellel on jagada ekspertteadmisi niisugustes valdkondades nagu taastuvenergia, kliimamuutustega 
kohanemine, tulvaohjeldus, kõrgtehnoloogilised ilmaennustusvahendid, vastupidav taristu ja muud.

Euroopa Investeerimispank on eluliselt tähtis äritegevuse ja ühiskonna ümberkujundamiseks, mis on 
vajalik selleks, et meie praeguste väljakutsetega toime tulla. Selleks et luua kestlikku maailma, peame me 
kõik avastama oma uue, parima iseenda. Iga innovaatilise tehinguga, mida me rahastame, aitab Euroopa 
Investeerimispank teha selle eesmärgi saavutamist võimalikuks.
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2021. AASTA TIPPHETKED

HEAKSKIIDETUD PROJEKTID 55,8 mld eurot
Euroopa Liit

Väljaspool ELi
51,3 mld eurot
4,5 mld eurot

SÕLMITUD LAENULEPINGUD 65,4 mld eurot
Euroopa Liit

Väljaspool ELi
57,9 mld eurot 
7,5 mld eurot

VÄLJAMAKSED 41,6 mld eurot
Euroopa Liit

Väljaspool ELi
35,3 mld eurot
6,3 mld eurot

KOGUTUD VAHENDID 55,2 mld eurot
(ENNE VAHETUSTEHINGUID) 

Põhivääringutes (€, £, $)
Muudes vääringutes

48,4 mld eurot
6,8 mld eurot

SÕLMITUD LAENULEPINGUD 30,5 mld eurot
Omakapitalitehingud

Tagatised
Kaasav rahastus

5,2 mld eurot
25,1 mld eurot
0,2 mld eurot

EIP GRUPP

COVID-19 
LAENULEPINGUD 

KOKKU
33,26 mld eurot

EIP Gruppi kuuluv Euroopa Investeerimisfond (EIF) on 
spetsialiseerunud riskirahastamisele, et toetada 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, 
ning stimuleerib kasvu ja innovatsiooni kogu 
Euroopas. Ta finantseerib ja jagab ekspertteadmisi 
k indlate,  jätkusuutlike investeeringute ja 
tagatistehingute jaoks. EIFi aktsionärid on EIP, 
Euroopa Komisjon, avalik- ja eraõiguslikud pangad 
ning finantsasutused.

EUROOPA  
INVESTEERIMISPANGA

TEGEVUS AASTAL 2021

EUROOPA  
INVESTEERIMISFONDI

TEGEVUS AASTAL 2021

2021. AASTA TIPPHETKED LAENUPROJEKTID JA MÕJUANDMED
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431 000 4,5 miljonit

6,8 miljonit 3,5 miljonit 

94,3 miljonit 12 miljonit 10 miljonit 3,8 miljonit

783 miljonit

8,1 miljonit

826 000  170 0006 300  346 miljonit

163 000

11 400 MW
99,7% 

taastuvatest 
allikatest

Toetust saanud VKEde / keskmise 
turukapitalisatsiooniga 

ettevõtete arv*

Kodumajapidamised, mida 
saab varustada elektriga

Täiustatud taristu saanud 
elanike arv

Paremad 
tervishoiuteenused, 
sh COVID-19 vaktsiini 
saanud inimeste arv

Vähenenud üleujutusriskiga 
elanike arv

VKEdes / keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtetes 

säilitatud töökohtade arv*

Uue või renoveeritud 
energiatõhusa eluaseme 

saanud majapidamiste arv

Uue jäätmeveosüsteemi 
saanud elanike arv

Ostetud või taastatud 
veeremi arv

Elektritootmissuutlikkus

Aktiveeritud 5G teenuste uute 
registreeritud kasutajate arv

Ohutuma joogivee saanud 
elanike arv

Lisareiside arv EIP 
rahastatud 

ühistranspordivahendites

Rajatud/ajakohastatud 
elektriliine

Valguskaabli püsiühenduse 
saanud majapidamiste arv

Paremad hügieenitingimused 
saanud elanike arv

EIP rahastatud 
haridusasutustes  

õppijate arv

82 200 km

Arvandmed on 2021. aastal sõlmitud uute laenutehingute eeldatavad tulemused, esimest korda 
selles etapis kättesaadavate andmete põhjal. Kõik arvandmed on auditeerimata ja esialgsed.

* Arvandmed on VKEde / keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete kohta, mis said 
vahendajapankadega kuni 2021. aasta lõpuni sõlmitud tehingute tulemusel 2021. aastal EIP 
toetust või ajavahemikul 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta septembrini EIFi toetust.

EIP MÕJU
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EIP GRUPP TEIE RIIGIS

 

HISPAANIA

PORTUGAL

PRANTSUSMAA

BELGIA

LUKSEMBURG

MADALMAAD

TAANI

IIRIMAA
1,14 miljardit eurot 0,27% SKPst 

13,92 miljardit eurot 0,56% SKPst 

1,34 miljardit eurot 0,41% SKPst 

0,97 miljardit eurot 1,39% SKPst 

12,77 miljardit eurot 1,07% SKPst 

5,32 miljardit eurot 2,52% SKPst 

3,42 miljardit eurot 0,69% SKPst 

2,80 miljardit eurot 0,33% SKPst 

0,90 miljardit eurot

ELI MITU RIIKI

Tumedamad värvid tähistavad suuremaid investeeringuid protsendina SKPst.

EIP GRUPP TEIE RIIGIS LAENUANDMINE RIIKIDE KAUPA
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SOOME

EESTI

LÄTI

LEEDU

POOLA

TŠEHHI VABARIIK

SLOVAKKIA

AUSTRIA
UNGARI

RUMEENIA

BULGAARIA

KREEKA

SLOVEENIA
HORVAATIA

ITAALIA

SAKSAMAA

ROOTSI

KÜPROS
MALTA

13,53 miljardit eurot 0,76% SKPst 

4,77 miljardit eurot 2,70% SKPst 

0,95 miljardit eurot 1,43% SKPst 

0,91 miljardit eurot 0,38% SKPst 

0,89 miljardit eurot 0,59% SKPst 

0,76 miljardit eurot 1,37% SKPst 

0,26 miljardit eurot 0,51% SKPst 

0,47 miljardit eurot 0,48% SKPst 

6,50 miljardit eurot 1,16% SKPst 

0,45 miljardit eurot 0,84% SKPst 

0,11 miljardit eurot 0,35% SKPst 

0,35 miljardit eurot 1,16% SKPst 

3,01 miljardit eurot 1,21% SKPst 

2,47 miljardit eurot 0,47% SKPst 

5,50 miljardit eurot 0,16% SKPst 

1,26 miljardit eurot 0,53% SKPst 

1,56 miljardit eurot 0,39% SKPst 

0,30 miljardit eurot 1,30% SKPst 

0,11 miljardit eurot 0,80% SKPst 
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EIP KOGU MAAILMAS

LAIENEMINE 
JA EFTA RIIGID  
1,37 miljardit eurot

ÜHENDKUNINGRIIK  
0,37 miljardit eurot

LÕUNANAABRUS 
2,03 miljardit eurot

AKV, ÜMTD 
JA LÕUNA-AAFRIKA 
2,15 miljardit eurot

EIP KOGU MAAILMAS LAENUANDMINE VÄLJASPOOL EUROOPA LIITU
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Euroopa Investeerimispank ei kinnita, aktsepteeri ega määra ühegi sellel kaardil kujutatud territooriumi õiguslikku seisundit, piire, värvust, nimetust ega andmeid.

Pärast ELi sanktsioone Süüria vastu 2011. aasta novembris peatas EL igasuguse laenu- ja nõustamistegevuse selles riigis. Samas on EIP osa Süüria põhirahastajate rühmast, mis jälgib olukorda ELi ja 
ÜRO ühisel juhtimisel.

IDANAABRUS 
0,67 miljardit eurot

AASIA JA AMEERIKA  
1,54 miljardit eurot

EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon
AKV: Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond
ÜMT: ülemeremaad ja -territooriumid
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TERVE MAAILM

“ COVID-19 kriis on ennenägematu. Samamoodi on Euroopa tagatisfond olnud rohkem kui 
tavapärane. See on olnud ebaharilik ulatuselt, ajajoone ja fondi aluseks olevate instrumentide 
poolest, samuti fondi juhtimises, kus panustajate komitee esindab osalevaid liikmesriike 
käendajatena. Nagu viirus isegi, ei peatu riigipiiridel ka COVID-19 majanduslikud tagajärjed. 
Toetus majanduslangusest kahjustatud ettevõtetele võib olla tõhusam siis, kui see ulatub eraldi 
riikidest kaugemale. ”
Euroopa tagatisfondi rakendusüksuse juhataja EIPs Ioanna-Victoria Kyritsi

“ Bioteadus on eluliselt tähtis lahendus globaalsetele tungivatele vajadustele. Euroopa 
Investeerimispank on otse toetanud 80 väga innovatiivset, varajases järgus Euroopa 
biotehnoloogia- või meditsiinitehnikaprojekti enam kui 2 miljardi euro ulatuses, alates uutest 
ravimitest harvik- ja nakkushaiguste ning immuno-onkoloogia ravimeetodite jaoks täpsemate 
kirurgiliste implantaatide ja keerukate diagnostikavahendite väljaarendamiseni. Vastupidavate 
tervishoiusüsteemide, esmase arstiabi kättesaadavuse ja elementaarsete meditsiinikaupade, 
kaasa arvatud vaktsiinide tootmise toetamine on meie tegevuse eluliselt tähtis valdkond. ”
EIP bioteaduste ja tervishoiu üksuse juhataja Felicitas Riedl

Kuidas Euroopa tagatisfond töötab1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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TERVE MAAILM

Euroopa Investeerimispanga bioteaduste eksperdid on 
olnud kesksel kohal COVID-19 vastu võitlemise ja parema 
tervisega tuleviku ülesehitamise jõupingutustes. Aruande 
selles osas saame lugeda, mida mõned neist ütlevad 2021. 
aastal meie rahastatud vaktsiinide kohta – ja töö kohta, 
mida me juba teeme kaitseks tulevaste pandeemiate eest.

Väljaspool Euroopa Liitu hõlmab meie arengutöö projekte, 
mis on kavandatud selleks, et teha vaktsineerimine 
õiglaseks ja globaalseks.

EIP Grupp on toetanud Euroopa väikesi ja keskmise 
suurusega ettevõtteid oma Euroopa tagatisfondi kaudu. 
Restoranist Horvaatias pangani Soomes – siin on lood 
äriettevõtetest, mis said COVID-19 kriisi ajal eluliselt 
vajalikku toetust.
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MIKS ON RISKANTSED IDEED 
KRIISI OLUKORRAS HEAD

Selleks et sellest pandeemiast välja saada ja vältida tulevasi kriise, peame 
võtma rohkem riske ja suurendama innovatsiooni COVID-19 vaktsiinide ja igat 
tüüpi bioteaduste teadustöö alal

Autorid: Cristina Niculescu ja Nadya Velikova

V õiks öelda, et vaktsiinidest on saanud nende enda edu ohvrid. COVID-19 vaktsiinid arendati välja 
rekordajaga, kuid on olnud raske võita laiaulatuslikku toetust nende kasutusele. Paljude 

aastakümnetega oleme vaktsineerimisega ära harjunud. Kuid oleme ka hakanud rohkem muretsema 
vaktsiinide ohutuse pärast. Paljud inimesed kipuvad tänapäeval vaktsineerimisprogrammide kasulikkust 
unustama või pidama seda iseenesestmõistetavaks. Valeuudised ja igasuguse info kergesti kättesaadavus 
sotsiaalmeedia kaudu muudavad inimesed oma arstide ja teaduse suhtes sama umbusklikuks nagu 
50 aastat tagasi.

Vaktsiinid ja massilise vaktsineerimise programmid on aidanud jõukates riikides teatud haigusi välja 
juurida. Täna on paljud nakkushaigused minevikust haruldased ja peaaegu unustatud. Lapsepõlve 
vaktsineerimised on aidanud kaotada rõuged ja on peaaegu välja juurinud difteeria, Haemophilus influenza 
B-tüübi põhjustatud meningiidi, leetrid, mumpsi, lastehalvatuse, punetised ja teetanuse. Arengumaades 
põhjustab vaktsiinide puudus ikka veel laste surma, samal ajal kui arenenud maades on meil vaktsiinid 
olemas, aga kõheldakse üha enam, kas neid endale teha lasta. Vastuseis seab pärast meditsiinikogukonna, 
teadlaste ja valitsuste aastakümnetepikkust rasket tööd saavutatud kasu ohtu.

Vaatamata sellele, et nakkushaigused ohustavad rahvatervist, on uute vaktsiinide väljaarendamine 
viimastel aastatel hilinenud, sest napib investeeringuid teadustöös ja tootmises osalevate arendajate ja 
tootjate jaoks. Suured arenduskulud, väike investeeringutasuvus ja kõik ärialased väljakutsed vaktsiinide 
arendamises ja tootmises on sundinud mõnda biofarmaatsiaettevõtet vaktsiini arendamise alalt lahkuma. 
Kõik need probleemid on kahjustanud vaktsiinide arendamist palju aastaid.

Kõik tööriistad olemas

Kui sai selgeks, et koroonaviirus põhjustab suure kriisi, otsustas Euroopa Investeerimispank võimendada 
kõiki oma rahastamisvahendeid ja kogu tehnoloogiat, mida teadus sai pakkuda, et aidata ettevõtteid ja 
ühiskonda. Me ei keskendunud ühele ettevõttele või ühele tehnikale. Me ulatasime abikäe 
traditsioonilistele vaktsiiniarendajatele, aga ka uutele, nagu BioNTech Saksamaal, mis lõid ühe juhtiva 
mRNA vaktsiini. mRNA on uudne tehnoloogia, mis võib sillutada teed vaktsiinidele paljude teiste haiguste, 
sealhulgas vähi ravimiseks.

Mitte kõik projektid, mida pank selle kriisi ajal toetas, polnud edukad, kuid meil ei olnud privileegi loota, et 
üks lahendus töötaks igaühe jaoks, ega võimalust investeerida palju aega sellesse, et valida välja ja toetada 
ainult parimaid. Selle asemel tegime julgeid ja vahel riskantseid otsuseid. Nüüd on meil palju vaktsiine, mis 
teevad tublit tööd kogu maailmas.

COVID-19 LAHENDUSED: MIKS ON RISKANTSED IDEED KRIISI OLUKORRAS HEAD
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Ootame ikka veel uusi edulugusid. Oktoobris kiitsime heaks 45 miljoni euro suuruse laenu, et aidata 
Hispaania ravimiettevõttel Hipra toota oma COVID-19 vaktsiini. See vaktsiin, mis on ikka veel katsejärgus, 
põhineb traditsioonilisel rekombinantsel valgutehnoloogial. Seda on muudetud, et see oleks tõhusam 
COVID-19 variantide vastu. Seda saab hoida tavalises külmikus – mis on abiks arengumaades ja kaugetes 
piirkondades, kuhu on raske tarnida spetsiaalseid sügavkülmikuid, mida on vaja BioNTechi vaktsiini jaoks.

Nüüd või mitte kunagi

Oleme „nüüd või mitte kunagi“-hetkes, et parandada seda, kuidas vaktsiine toodetakse ja turustatakse. 
Lahendused, mida pank võiks uurida, on muu hulgas põhiravimite ladustamine, vaktsiinide teistes 
kohtades tootmise toetamine, teadmiste ja tehnoloogia jagamine, paindlike tootmisüksuste 
väljaarendamine ning investeerimine edasijõudnud tootmismeetoditesse. Eesmärk: suur, üleilmne 
vaktsiinivaru, mis on valmis tagama kiire ja tõhusa kriisile reageerimise.

Me hakkame pangas „käike vahetama“, kulutades rohkem aega vaktsiinide jaotamisele ja 
ettevõtetele, mis suudavad toota teiste ettevõtete väljatöötatud vaktsiine suuremas koguses. 
Meil on vaja leida viise toota vaktsiine rohkemates paikades, sest see võimaldaks meil aidata suuremal 
hulgal kaugeid paiku, eriti vaesemates riikides. Töötame tihedamalt koos Euroopa Komisjoni, Maailma 
Terviseorganisatsiooni, epideemiaks valmisoleku innovatsiooni koalitsiooni (CEPI) ja teiste 
tervishoiurühmadega, et edendada vaktsiinitootmist.

2021. aasta juunis sõlmisime 30 miljoni euro suuruse ülemaailmse vaktsiinide jaotamise tehingu Belgia 
biotehnoloogiaettevõttega Univercells. Ettevõte kavatseb uues Belgia tootmiskohas laiendada suures 
mahus COVID-19 vaktsiinide tootmist ja aidata ehitada vabrikuid üle maailma, et suurendada 
vaktsiinivarusid. Samal ajal teevad BioNTech ja Euroopa Liit koostööd mRNA vaktsiini Aafrikas tootmise 
paikade hindamisel. Võimalikud asukohad on teiste hulgas Rwanda ja Senegal.

Paljutõotavate projektide finantseerimine

EIP-l on pikk ajalugu bioteaduste sektori toetamises. Me investeerime sellesse valdkonda üle 800 miljoni 
euro aastas. Viimase kümne aasta jooksul oleme tervishoiutaristu jaoks laenu andnud enam kui 1 miljard 
eurot aastas. Meie COVID-19 portfellis on rohkem kui 20 Euroopa tippettevõtet paljutõotavate vaktsiinide, 
ravimeetodite ja testidega, mis kujutab ligikaudu 770 miljoni euro suurust koguinvesteeringut.

Mitme järgmise aasta jooksul oleks hea näha plahvatuslikku kasvu investeerimises teadustöösse ja 
innovatsiooni, mis tuleneb laiematest bioteadustest, samuti rohkem toetust meditsiiniharidusele ja 
tervishoiule. Peale COVID-19 on veel palju terviseprobleeme, mis vajavad lahendamist. Meil on vaja 
toetada raamidest kaugemale mõtlemist ja teha suuri samme usalduse küsimuses. Meile teadlastena 
tekitab see uus riskijanu põnevust ja paneb südame kiiremini põksuma. See muudab maailma paremaks 
paigaks ja päästab meid tulevastest kriisidest, mida me ei oska veel ettegi kujutada.

Cristina Niculescu ja Nadya Velikova on bioteaduste spetsialistid Euroopa Investeerimispangas

“ Kui sai selgeks, et koroonaviirus põhjustab suure kriisi, 
otsustas Euroopa Investeerimispank võimendada kõiki oma 
rahastamisvahendeid ja kogu tehnoloogiat, mida teadus sai 

pakkuda, et aidata ettevõtteid ja ühiskonda. ”
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VALMISOLEK JÄRGMISEKS 
PANDEEMIAKS

Isegi enne, kui COVID-19 on võidetud, on valitsustel, teadlastel, 
tervishoiusüsteemil ning finants- ja arenguasutustel aeg hinnata 
koroonaviirusest saadud õppetunde ja kehtestada uued pandeemiaks 
valmisoleku standardid

Autorid Dana Burduja ja Anna Lynch

T uleb tõele näkku vaadata: ka järgmine pandeemia tuleb – see on lihtsalt vältimatu. Ent loomulik 
kalduvus otsusetegijate seas on teha nägu, nagu seda kunagi ei juhtuks. Seda seetõttu, et 

valmistumine on kulukas ega pruugi ennast kaua aega ära tasuda. Meil tuleb tagada, et poliitikakujundajad 
toetavad valmisolekut praegu, kui COVID-19 mõju on alles värske, ja enne, kui soovunustamine 
maad võtab.

COVID-19 ei ole mõistagi veel läinud. Me võime kannatamatult oodata pandeemia lõppu, kuid haigus jääb 
meiega, muutudes võib-olla endeemiliseks. Selle mõju elule, ühiskonnale ja majandusele on siiski olnud 
sügav. Kui me tahame tagada, et järgmisel pandeemial on vähem pöördelised ja katastroofilised 
tagajärjed, peavad teadlased ja poliitikakujundajad kokku tulema, et valmistuda uueks ja 
teistsuguseks tervisekriisiks. Me ei saa täpselt ette näha, mis laadi haigus võib rünnata, kuid 
oleme saanud selle pandeemia ajal õppetunnid, mida saab kasutada meie tulevikuks 
valmistumisel – nüüd ja kohe.

Inkubaator hädaabiameti jaoks

Euroopa Liit alustab uut suurt järgmiseks pandeemiaks valmistumise projekti, mida ta nimetab Euroopa 
biokaitseks valmisoleku plaaniks. Euroopa riigijuhtide kohtumisel veebruaris alguse saanud ELi 
tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (Health Emergency and 
Response Authority – HERA) inkubaatori eesmärk on mobiliseerida riikide osalised kooskõlastatud 
ettevõtmisse. See võib kujunemise käigus areneda erinevalt. Üks selle eesmärkidest oleks tagada tugevam 
koordineerimine ähvardava ohu hindamiseks ja teadmiste jagamiseks. See võib ka kujuneda eraldiseisvaks 
asutuseks, mis ühtlustab ELi algatusi ja aitab tulla toime piiriüleste tervishoiuohtudega. Selle eesmärk on 
saada jagu killustatuse probleemist, mis takistas jõupingutusi kogu Euroopa Liidus, samuti töötada 
tulevikus ähvardavateks ohtudeks ettevalmistumisel, riski hindamisel, modelleerimisel, vajaduste jälgimise 
ja järelevalve alal. Järelevalve on järgmise pandeemia puhul võtmetähtsusega, sest see võimaldab meil 
kiiremini reageerida, et haigusest võitu saada. HERA arendab välja ka vastumeetmed ja rahastab 
neid hädaolukorras.

Euroopa Investeerimispank on pidanud Euroopa Komisjoniga arutelusid, et aru saada, milline on parim 
HERA rahastamismudel, mis võib hõlmata InvestEU fondi, selliseid eriotstarbelisi tööriistu nagu InnovFini 
nakkushaiguste vastu võitlemise rahastamisvahend ja muid innovaatilisi vahendeid. See ülesanne on 
keerulisem kui leida projekt, mida rahastada, ja lihtsalt anda raha. On oluline kindlaks teha parim viis 

COVID-19 LAHENDUSED: VALMISOLEK JÄRGMISEKS PANDEEMIAKS
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“ Kui me toetame ettevõtet, näeme alati 
potentsiaali murranguliseks arenguks. ”

finantseeringu kasutusse panemiseks, kaasates juurde erainvesteeringuid. Me anname rahalisi vahendeid 
siis, kui esineb turutõrge, julgustades alternatiivset investeerimist ja tagades täiendavuse sotsiaalse ja 
majandusliku mõju kaudu.

Kuid ravimite või vaktsiinide väljaarendamine võtab üldjuhul aega 10–12 aastat. On risk, et kui laseme 
eesmärgi silmist, siis liigub tähelepanu – ja teadusraha – mujale, kohe kui COVID-19 on muutunud 
ebameeldivaks mälestuseks.

Muud ähvardavad ohud

Mõistagi ei ole järgmine pandeemia põhjustatud tingimata viirusest.

Tõeline ähvardav oht, mis võik s olla meie järgmine globaalne probleem, on 
antimikroobikumiresistentsus. Samas on väga vähe ettevõtteid, kes investeerivad 
antimikroobikumide alasesse teadustöösse või kellel on juba töös projekte, mis võivad välja 
viia innovaatiliste uute antibiootikumideni.  Euroopa Investeerimispank toetab 
antimikroobikumide alast teadustööd antimikroobikumiresistentsuse (AMR) meetmete fondi kaudu, 
mille loomises oli ELi pangal tähtis osa ja millesse me oleme investeerinud 20 miljonit eurot.

Me töötasime fondi asutamiseks koos rahvusvahelise ravimitootjate ja -ühenduste liidu, ravimiettevõtete 
ja Maailma Terviseorganisatsiooniga. Sellesse on panustanud 20 suurt ravimiettevõtet, sealhulgas Eli Lilly, 
Roche ja Teva, samuti sihtasutus Wellcome. Fondi eesmärk on tuua 2030. aastaks turule kaks kuni neli 
antimikroobset toodet. See on raske ülesanne, sest kogu selle suure ettevõtmise eesmärk on arendada 
välja toode, mille puhul kõik loodavad, et seda ei tule kunagi kasutada.

Üldsuse vajadused enne kasumit

Seda laadi investeeringute puhul on loomulikult võtmeks Euroopa Investeerimispank. Kui erainvestoritele 
paistab risk liiga suur, siis on meie töö teha kindlaks vajalikkus pigem üldsuse vajaduste kui kasumi alusel 
ning anda rahalist toetust ja innovaatilised maksuvahendid tehnoloogiate jaoks, mis tuleb välja arendada – 
kuni erainvestoritel on piisavalt tõendust edu tõenäosuse kohta selleks, et nemad paneksid samuti oma 
raha sisse. ELi pank oli näiteks investeerinud ettevõttesse BioNTech enne pandeemiat, toetades 
vähiuuringuid. Oleme keskendunud pangasiseste vahendite või Euroopa Komisjoni tagatisega rahastute 
kasutamisele, et toetada teerajajaid.

Nende poliitikaprioriteetide määratlemine on kokkulepe Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa 
Komisjoni vahel. Meie spetsialiseerunud bioteaduste tiimis on liikmed bioteaduste sektori eri 
valdkondadest, kellel on kõikidel oma huvid ja kontaktid varasemast kogemusest tööstuses. Me järgime 
turgu ja uurime teaduskirjandust, et teha kindlaks, mis peaks meie investeeringuid ajendama. Kuna me 
peaksime eeldatavalt töötama teerajajatega, siis vahel me võidame, vahel kaotame. Kuid, kui me toetame 
ettevõtet, näeme alati potentsiaali murranguliseks arenguks.

Dana Burduja on vanem-tervishoiuökonomist ja Anna Lynch on bioteaduste valdkonna vanemspetsialist 
Euroopa Investeerimispanga bioteaduste ja tervishoiuüksuses
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VAKTSINEERIMINE AAFRIKAS

Afrika COVID-19 vaktsiini tootmise vabrik Senegalis on osa kavast edendada 
selle piirkonna tervishoidu ja muuta manner vähem sõltuvaks imporditud 
vaktsiinidest

V ähem kui 2% kogu maailmas manustatud 3 miljardist vaktsiinidoosist on manustatud Aafrikas. Uus 
vaktsiinitootmisrajatis Dakari Pasteuri Instituudis Senegalis on osa kogu mandri ulatusega 

strateegiast, et täita seda lootusetut lünka ja suurendada Aafrika vaktsiinitootmisvõimet. „COVID 
pandeemia on esile toonud vajaduse suurendada vaktsineerimist Aafrikas,“ ütleb instituudi direktor 
dr Amadou Sall. „Kui tahad levikut lõpetada või haiguse raskust piirata, siis tuleb vaktsineerida 
rohkem inimesi.“

Vaktsineerimismäära tõstmiseks on Aafrikal vaja saada rohkem doose. Uued tootmisrajatised sellel mandril 
on väga olulised, sest praegu Aafrika impordib 99% oma vaktsiinidest. Uus vaktsiinitootmisrajatis 
Dakari Pasteuri Instituudis planeerib toota 2022. aasta lõpuks koguni 25 miljon doosi 
heakskiidetud COVID-19 vaktsiini kuus. „Aafrika peab täielikult lootma ainult teistele riikidele, et need 
toodaksid vaktsiine ja teeksid need Aafrika inimestele kättesaadavaks,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga 
esindaja Senegalis Ramon Ynaraja. „Paljud Aafrika riigid, isegi need, millel on rahalised vahendid, lihtsalt ei 
saa vaktsiine turult kätte. Seepärast ongi see tootmispaik Senegalis, mis katab tervet tootmisahelat, mandri 
jaoks nii tähtis.“

Kulukas ja keerukas protsess

Vaktsiinitootmisprogrammid on kallid ja keerukad, isegi niisuguste arenenud organisatsioonide jaoks 
nagu Dakari Pasteuri Instituut, millel on üle 80 aasta vaktsiinide arendamise kogemust ja mis on praegu 
Aafrikas ainus rajatis, mis toodab Maailma Terviseorganisatsiooni aktsepteeritud vaktsiini. Viimasel ajal on 
instituut töötanud ka koos Euroopa Investeerimispanga ja Saksamaa arengupangaga KfW 
tervishoiutöötajate jaoks COVID-19 kiirtestide masstootmise alal.

Uue rajatise arendamise käima panemiseks andsid pank ja selle Team Europe’i partnerid Euroopa 
Komisjonist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt toetusi, tehnilist abi ja väljaõpet. Veel üks tiimi liige Belgia töötab 
koos Senegaliga plaani kallal arendada riik piirkondlikuks ravimikeskuseks. Sel eesmärgil toetab Valloonia 
piirkondlik valitsus ka Belgia biotehnoloogiaettevõtet, mis aitab instituuti suutlikkuse suurendamise ja 
tehnosiirdega. Teised rahvusvahelised partnerid, sealhulgas Ameerika Ühendriigid ja Maailmapank, 
toetavad projekti arendamisetapis, kui kogumaksumus võib ulatuda kuni 200 miljoni euroni.

„See mitte ainult ei tugevda tervishoiusüsteemi, vaid ka loob selle konkreetse projekti kaudu töökohti, 
arendab suutlikkust oskusteabe ja tööjõu osas, tuues samal ajal sisse uue tehnoloogia,“ ütleb dr Sall. 

COVID-19 TOETUS: VAKTSINEERIMINE AAFRIKAS

1:14 Kuidas Team Europe edendab COVID-19 vaktsiinide tootmist ja kättesaadavust Aafrikas

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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ELU JA SURM

Vaatamata fookusele koroonaviiruse haigusel COVID-19, ehitatakse tuleviku 
tervishoid üles ulatuslikule innovatsioonile, mis toimub nüüd. Barcelonas asuv 
meditsiinitehnoloogiaettevõte on välja arendanud revolutsioonilise 
insuldiravi

F rançois Salmon mäletab selgesti hetke, mil ta luges oma mobiiltelefonis tekstsõnumit: „Kõik on hästi. 
Tromb eemaldatud. Patsiendiga on kõik korras“. See oli 2019. aasta lõpp ja ühel naisel oli mõni tund 

pärast insulti just tehtud Vall d’Hebroni haiglas Barcelonas edukalt trombektoomia. See operatsioon oli 
esimene kliiniline katse, mille tegi meditsiiniseadmete iduettevõte Anaconda Biomed, mis võiks teha 
revolutsiooni insuldiravis. „Mul on hea meel, et oleme aidanud tervishoiutöötajatel päästa elusid ja 
vähendada insuldijärgset invaliidistumist,“ ütleb Salmon, kes on Anaconda tegevjuht alates 2018. aastast.

Anaconda sai täiendavate katsete tegemiseks oktoobris Euroopa Investeerimispangalt riskikapitalilaenu 
kuni 10 miljonit eurot. Laen tõi Barcelona ettevõttele ka likviidsust, mida oli vaja selleks, et pandeemia ajal 
edasi toimida. „Anaconda süsteem on värskendavalt lihtne,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga insener 
Tom Andersen, kes töötas selle laenu käsitlemisel. „See süsteem pakub kuluefektiivset täiustatud ravi.“

„Kahjustused lõppevad“

Karotiidarterid, mis kulgevad kummalgi pool kaela südamest ajju, võivad pakseneda, kui tromb ummistab 
suuremat veresoont. Verevarustus aju eluliselt tähtsatesse osadesse katkeb. See on insult. Mida pikemalt 
on arter ummistunud, seda tõenäolisem on, et tekivad püsivad kahjustused, nagu halvatus ja kõnehäired. 
Traditsioonilised trombieemaldustehnikad jätavad mõnikord alles trombiosakesi, mis võivad ummistada 
teisi artereid. Anaconda arendas välja kateetri, mis on projekteeritud selliselt, et see eemaldab 
terve ajutrombi, nii et tromb ei purune osadeks. Lehtrikujuline iselaienev kateeter ulatub arteri 
läbimõõduni – kuni 5 millimeetrit. Nii saab kateeter trombi täielikult kinni püüda ja eemaldada. „Kui tromb 
on välja võetud, siis kahjustused lõppevad,“ ütleb Salmon.

Pandeemiast välja, Euroopa Liidu abiga

Nüüd, kui kliinilised katsed on läbi, teeb Salmon oma edusammudest kokkuvõtte: tulemused on varasemat 
testimist juba kinnitanud ja vastanud kõikidele esimese põlvkonna kateetrite ohutuse ja tõhususe 
ootustele. Anaconda edasijõudnud süsteemil on vaieldamatult olnud drastiline positiivne mõju patsientide 
insuldijärgsele elule. „Tulemused on seni olnud väga head,“ ütleb Salmon, „kuid me eelistame jääda 
ettevaatlikuks, sest tegemist on elu ja surma küsimusega.“ 

COVID-19 TOETUS: ELU JA SURM
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PANDEEMIAAEGNE 
ABI PANKADELE

Euroopa tagatisfond kergendab pankade koormust kogu Euroopas ettevõtete 
pinnal hoidmisel. Siin on näide, kuidas see COVID-19 pangalaenu tööriist 
toimib Soomes ja Rootsis

P etri Vartiainenil ekspordi rahastamise vanemnõustajana on käed tööd täis. „Kes teab, mida tulevik 
toob või kas pandeemia venib lõputult edasi,“ ütleb Vartiainen, kes töötab avalik-õiguslikus 

finantsasutuses Finnvera, mis annab laene ja tagatisi ettevõtetele ja toetab Soome eksporti.

Pandeemia teeb kahju igat tüüpi äriettevõtetele, eriti globaalse turuga ühendatud eksportijatele. 
Ettevõtetel on endiselt vaja rahavoogu, et maksta oma kulutuste eest ja teha investeeringuid, et jääda 
konkurentsivõimeliseks. Euroopa tagatisfond, Euroopa Investeerimispanga COVID-19 päästevõrk, tuleb 
just õigel ajal. „See aitab tõesti finantsasutustel nagu Finnvera ulatada abikäsi kohalikele ettevõtetele, mida 
on COVID-19 sügavalt kahjustanud, ja võimaldada neil saada rahastust,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga 
laenuametnik Roxana Popescu, kes töötab laenude käsitlemisel põhjamaade piirkonnas. Aprillis andis 
ELi pank tagatise suurele osale Finnvera tulevases laenuportfellis, võimaldades firmal teha 
keskmise suurusega ja suurtele ettevõtetele kättesaadavaks kuni 650 miljonit eurot uusi 
finantseeringuid. Kuna eksport on majanduskasvu jaoks nii oluline, edendab EIP toetus Finnvera 
klientidele rahvusvahelise ulatusega tegevust ajal, mil pandeemia võinuks muidu selle võimatuks muuta. 
EIP on sõlminud tosinate kaupa samasuguseid tagatislepinguid kogu Euroopas. Nende investeeringutega 
võiks mobiliseerida Euroopa Liidu majanduse jaoks kuni 200 miljardit eurot.

Uus valu eksportijatele

Finnvera roll riikliku rahastajana on täiendada finantsturge ja suurendada uute ettevõtete arvu Soomes, 
aidates samal ajal vanadel ettevõtetel kasvada. Ta on Soome ametlik ekspordikrediidiasutus, nii et ta aitab 
ka oma portfelli ligikaudu 26 000 kliendil maailmas rohkem kaupu müüa. „Kui pandeemia algas, hakkasime 
ette valmistama viise, kuidas ees ootavate raskustega toime tulla,“ ütleb Finnvera vanemnõustaja 
Vartiainen. „EIP on olnud ja on Finnvera ja Soome finantssektori jaoks hinnatud partner.“

COVID-19 pangalaenud Rootsis

Euroopa Investeerimispank sõlmis nimega SEK tuntud Rootsi ekspordikrediidiettevõttega samalaadse 
tagatislepingu, mis võimaldab sellel ettevõttel anda keskmise suurusega ja suurtele ettevõtetele uusi laene 
summas 467 miljonit eurot. Sellest tehingust saadav kogukasu Rootsi majandusele võib olla kuni 
1,1 miljardit eurot. EIP investeerib Rootsi projektidesse umbes 2 miljardit eurot aastas. 

COVID-19 TOETUS: PANDEEMIAAEGNE ABI PANKADELE
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DIGITEHNOLOOGIA 
ELLUJÄÄJAD

Horvaatia restorani- ja Tšehhi kinnisvaraäpp elavad liikumispiirangud üle ja 
on valmis tulevikule vastu minema

B atak Grill püüab pakkuda peene õhtusöögi kogemust, mille juured on kohaliku grilli traditsioonides. 
„Tahtsime tuua turule midagi uut,“ ütleb restorani omaniku Victus Groupi finantsjuht Isabella Paver. 

„Kohalik grill, aga modernsemal kujul, toitlustamine ärilõunate jaoks ja sündmuste tähistamiseks.“ 
Restoranil läks hästi.

Kuni tuli COVID-19. „Kui restoran tuli liikumispiirangute tõttu kinni panna, oli see meile šokk,“ ütleb Paver. 
Batak Grilli vastus oli pakkuda kättetoimetamisteenust. Aga selleks oli vaja digiuuenduskuuri, veebisaidi 
sisseseadmisega. „Meil oli kättetoimetamisteenus ka enne, aga nüüd me laiendasime kättetoimetamist 
kõikidele toodetele ja seadsime sisse spetsiaalse platvormi.“ See oli keeruline protsess, milles pidime 
arvestama andmekaitsemäärustega, tagama, et veebisait töötaks mobiiltelefonis ja tahvelarvutis, 
optimeerima seda otsingumootorite jaoks, investeerima turundusse, seadma sisse arveldus- ja 
varuhaldussüsteemid – ning reklaamima seda kõike sotsiaalmeedias. Aga üleminek oli edukas.

Batak (mis tähendab horvaadi keeles „kanakoib“) taotles toetust Horvaatia Erstebankist, ELi tagatud laenu 
vormis, mida toetab Euroopa Investeerimisfond. „Laen aitas meil kõik need muudatused juurutada 
ja võimendada meie kohalolu veebis,“ ütleb Paver. „Lõppkokkuvõttes me ei koondanud 
ühtegi töötajat.“

Digipööre hoonetes

Spaceflow on ettevõte, mis on ilmekas näide sellest, kuidas digipööre levib nii paljudesse meie elu 
aspektidesse – isegi hoonetesse. „Meie missioon on ühendada hooned nende üürnikega,“ ütleb tegevjuht 
Pavel Jiranek.

Spaceflow osutab digitaalseid kinnisvarateenuseid elamukinnisvara vallas. Selle eesmärk on aidata 
omanikel leida ja hoida häid üürnikke ja suurendada kasumit. Aga koroonaviiruse pandeemiaga toimus 
üürnikule pakutava kogemuse turul tohutu nihe. „Omanikud on üha suurema surve all teha oma hooned 
atraktiivsemaks ja ennekõike turvaliseks,“ ütleb Jiranek. „Meie toode võis olla varem miski, mis oleks „kena, 
kui see on olemas“. Nüüd on see muutumas millekski, mis „peab olema“, kui tahad konkurentsis püsida.“

Spaceflowd toetab riskikapitalifond Day One Capital, mis saab Euroopa Liidu Euroopa investeerimiskava 
alusel toetust Euroopa Investeerimisfondist. See toetus võimaldab ettevõttel tegeleda tootearendusega, 
võttes tööle umbes 20 uut töötajat, ja oma äri märkimisväärselt kasvatada. 

COVID-19 TOETUS: DIGITEHNOLOOGIA ELLUJÄÄJAD
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SAAGU JÕUD

Üks itaallane muutis oma lapsepõlvearmastuse leiutamise vastu ettevõtteks, 
mille energiatõhus elektroonika võiks teha süsinikuheites suuri kärpeid

S elle asemel et mängida leludega nagu teised lapsed, võttis Igor Spinella lahti kodumasinaid, et näha, 
kuidas need töötavad. Kui ta oli 8-aastane, leidsid tema vanemad üks päev Emilia Romagna 

küngastelt seenelt koju tulles eest, et nad on käivitanud vargaalarmi, mille oli väike Igor projekteerinud ja 
nende kodule paigaldanud.

„Ma olin pöörane laps. Veetsin pärastlõunad pere garaažis, töötades oma leiutiste kallal,“ ütleb Spinella, kes 
on 40-aastaselt jõuelektroonikafirma Eggtronic asutaja ja tegevjuht. Ettevõte on vähem kui kümne aasta 
jooksul esitanud rohkem kui 240 patenditaotlust.

Kuid, nagu paljude iduettevõtete jaoks, oli pandeemia Eggtronicu jaoks tema sõnul raske löök. Õnneks sai 
ettevõte Euroopa Investeerimispangalt panga pandeemia päästevõrgu ehk Euroopa tagatisfondi alusel 
15 miljonit eurot laenu. Eggtronic kasutab seda finantseeringut investeerimiseks teadus- ja arendustöösse, 
et luua tooteid, mis on potentsiaalselt olulised Euroopa kliimaeesmärkide jaoks.

ELi pank toetab innovaatilisi Euroopa ettevõtteid, millel on sageli raskem leida kasvurahastust kui nende 
kolleegidel Ameerika Ühendriikides või Aasias. „Eggtronic on välja tulnud väga innovaatiliste toodetega 
valdkonnas, millel on suur potentsiaal,“ ütleb EIP investeerimisametnik Fabrizio Morgera, kes töötas selle 
laenu käsitlemisel.

Nähtamatu sõber

Spinella töötab jõuelektroonika alal, mida ta kutsub „nähtamatuks sõbraks, mis paneb maailma tööle“. 
Jõuelektroonika on tehnoloogia, mis reguleerib elektri- ja elektroonikaseadmetes elektrivoolu läbi 
transistorite. Kõik jõuelektroonika plaadid siiski raiskavad töötamisel mõnel määral voolu. Tüüpiline 
ebaefektiivsuse põhjus on üleminek transistorites tööolekust väljalülitatud olekusse.

Selleks et teha seadmed võimalikult energiatõhusamaks, on tehnoloogiaettevõtted viimastel 
aastakümnetel asendanud tavapärased ränist pooljuhtidega alaldid elektriahelas kiiremate galliumnitriidist 
pooljuhtidega transistoritega. Aga galliumnitriidist transistorid on kallimad. Eggtronic pani 
voolumuundurite arhitektuuri proovile, et vähendada lülituskadusid veelgi rohkem. Tema 
teedrajavas arhitektuuris toimib standardne räni sama hästi nagu galliumnitriid ning galliumnitriid toimib 
kolm korda paremini kui sama pooljuht tavapärases arhitektuuris.

Käepärane ja kestlik

Rohkem jõudu vähema energiaraiskamisega võimaldab Eggtronicul ehitada väiksemaid seadmeid. 
Eggtronicu seadmetel on tänu nende suuremale energiatõhususele ka palju väiksem 
süsinikujalajälg.

Kui COVID-19 räsis maailma, „õnnestus meil kindlalt tüüri hoida,“ ütleb Spinella. „EIP laen aitab meil taas 
lootusrikkalt tulevikku vaadata.“

COVID-19 TOETUS: SAAGU JÕUD
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PRILLIDE HELI

Austria kõrgtehnoloogiafirma USound on teerajaja maailma kõige väiksemate 
valjuhääldite tootmises digitehnoloogiaga, mis vajab 80% vähem energiat

T eismelised peavad sageli oma vanemate ideid ärritavateks või tähtsusetuteks. Aga alates sellest, kui 
Ferruccio Bottoni tõi kaks aastat tagasi turule Fauna prillid, tahab tema tütar neid kogu aeg kasutada. 

„Ma sain aru, et prillid peavad tõesti head olema,“ ütleb USoundi kaasasutaja ja tegevjuht Bottoni.

Ettevõte arendab ja turundab mikrovaljuhääldeid, mis põhinevad elektromehaanilise mikrosüsteemi 
(MEMS – Micro-Electro-Mechanical System) tehnoloogial. Kuid koroonaviiruse pandeemia oli tagasilöök. 
„Olime pandeemiast halvatud,“ ütleb ta. Seepärast võtsimegi Euroopa Investeerimispangalt 
15 miljonit eurot laenu. Seda finantseeringut toetab Euroopa tagatisfond. „Euroopa Investeerimispank on 
andnud meile sõõmu hapnikku.“

Mehaanikast mikroelektroonikani

Audiokomponendid ei ole 19. sajandist saadik palju muutunud. USoundi idee on ehitada 
mikrovaljuhääldid pooljuhttehnoloogia baasil. Asendades pooli, mis liigub tavapärastes ränist 
pooljuhtide süsteemides, saab need kerged, väikesed valjuhääldid integreerida tehnoloogiatesse, mis 
vajavad palju minimaalsemat disaini, nagu audioprillid ja ultrahelirakendused. „USound on 
audiotööstuse uuesti leiutanud,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga insener Trudpert Schelb, kes töötas 
laenu käsitlemisel. „See on kõige tähtsam areng valjuhäälditehnoloogias aastakümnete jooksul.“

USoundi elektromehaanilise mikrosüsteemi valjuhäälditel on laiendatud ribalaius, mis võimaldab 
kõrglahutusega heli nagu ka ultrahelirakendusi miniatuursetes seadmetes. Need kasutavad kuni 80% 
vähem energiat kui tavapärased komponendid. Turul, kus domineerivad Aasia tootjad, on need 
konkurentsivõimelise hinnaga, isegi kui tootmine toimub Euroopas, peamiselt Itaalias.

USoundi tehnoloogia põhineb piesoelektril. Nende tunnustega kristallid paisuvad või kahanevad 
elektriväljas. Heli kiirgamiseks tuleb liigutada õhku. Seega on väike elektromehaanilise mikrosüsteemi 
struktuur ühendatud membraaniga, s.o väga õhukese kilega, mis liigub üles ja alla. Tulemus on süsteem, 
mis töötab nagu standardne elektrodünaamiline valjuhääldi, aga milles on mahukas magnetpool 
asendatud integreeritud piesoajamitega elektromehaanilise mikrosüsteemi kiibil.

Koroonaviiruse pandeemia katkestas ettevõtte tarneahela. Projektid hilinesid või tühistati. Elektroonilisi 
komponente on ikka veel väga raske leida, mis takistab projektide alustamist. „Laen aitab meid tohutult,“ 
ütleb ta, „lahendades meie rahavooprobleemid.“ 

COVID-19 TOETUS: PRILLIDE HELI
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ET SUUREKS KASVADA, 
TULEB TOETADA VÄIKESI

Kaks innovaatilist ettevõtet tõusevad taas jalule ja võimestavad teisi 
väikeettevõtteid

S ageli öeldakse, et väikeettevõtted on Euroopa majanduse selgroog. Pole ka ime. Enamik ELi 
ettevõtteid on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), kus töötab kokku enam kui 

100 miljonit inimest. Ja peaaegu kõigil neist vähenesid tulud pandeemia ajal tõsiselt.

Reisitehnoloogiaettevõte TourRadar ei olnud samuti erand. „Kaotasime 98% oma ärist,“ ütleb kaasasutaja 
ja tegevjuht Travis Pittman. TourRadar käitab veebiplatvormi, millel saavad kasutajad broneerida 
mitmepäevaseid reise enam kui 200 riiki. Platvorm koondab rohkem kui 3000 ettevõtet, sealhulgas väikesi 
reisikorraldajaid, kellel oleks muidu konkurentsitihedal turul raske toime tulla. Kuid rahvusvahelised 
reisipiirangud panid need partnerid „talveunne,“ ütleb Pittman. „Nad pidid lahti laskma olulise osa oma 
tööjõubaasist, kaasa arvatud kohalikud giidid ja tugitöötajad.“

Euroopa Investeerimispank toetab TourRadarit 14 miljoni euro suuruse riskikapitalilaenuga Euroopa 
tagatisfondi alusel, mis aitab Euroopa äriettevõtetel pandeemiat üle elada, töötajaid alles hoida ja kasvada. 
Riskikapitalilaen tasub ennast ära nagu omakapitaliinvesteering, kuid see ei jäta iduettevõtte asutajaid 
omandiõigusest ilma. Laen võimaldab ettevõttel arendada masinõppevõimsust, et parandada nende 
platvormi leitavust ja otsingutäpsust.

Talveunest ärkamine

Turism on olnud üks pandeemiast enim kahjustatud sektoreid. Rahvusvaheliste reisijate hulk vähenes 
1,4 miljardilt 2019. aastal 400 miljonile 2020. aastal. Selleks et taas jalule tõusta, pidi see Viinis asuv ettevõte 
uuesti välja mõtlema, kuidas äri teha. „Otsustasime avada oma platvormi reisikorraldajatele. Nüüd saavad 
nad kasutada platvormi, et broneerida mõni 50 000 huvireisist, mida me pakume,“ ütleb Pittman. „Sel viisil 
on reisikorraldajatel võimalik leida oma klientidele parimaid kohalikke teenuseid, samal ajal kui meie 
partnerid saavad rohkem välja paista.“

Võiks mõelda, et reisikorraldajad kuuluvad minevikku. Ent ainuüksi Ameerika Ühendriikides 
kasvas reisinõustajate klientide arv 2021. aastal 76% võrreldes pandeemiale eelnenud ajaga. 
„Meie näeme seda arengut suurepärase võimalusena kasvavat turgu ära kasutada ja omakorda suurendada 
nii enda kui ka oma kohalike partnerite tulu," ütleb Pittman.

Arvutustabelitest äppidesse

Euroopa juhtiv ekspediitor Sennder kujutab seda sümbiootilist suhet väikeettevõtete vahel veelgi 
paremini. Ta keskendub lähisõidu autovedudele ja pakub kaubasaatjatele juurdepääsu oma ühendatud 
sõidukipargile 12 500 veoautoga, mida käitavad väikesed sõltumatud veoettevõtjad. Pandeemia tõttu oli 
sektor laialdaselt häiritud, kuid Sennder osutus vastupidavaks. „Kui ELi riigid hakkasid kehtestama 
reisipiiranguid, siis paljud väikesed veoettevõtjad kannatasid. Ent tänu Sennderi pikaajalisele lepingule 
suurte kaubasaatjatega ei saanud nende veoettevõtjad selliseid suuri lööke,“ ütleb EIP investeerimisametnik 
Aleksandar Mihajlovic, kes töötas selle projekti, nagu ka TourRadari tehingu käsitlemisel.

COVID-19 TOETUS: ET SUUREKS KASVADA, TULEB TOETADA VÄIKESI
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“ Riskikapitalilaen tasub ennast ära nagu omakapitaliinvesteering, 
kuid see ei jäta iduettevõtte asutajaid omandiõigusest ilma. ”

PIDURITE VABAKS LASKMINE

Pedro Oliveira alustas oma autoveoettevõtet koos isaga 1991. aastal. „Täna on meil sõidukipark 30 veokiga, mis 
sõidavad kogu Euroopas, ja meil töötab 40 inimest.“ Ettevõte veab peamiselt ehitusmaterjale, nagu raskemetallid, 
tsement, raud ja puit Pürenee poolsaarelt kogu Euroopasse. „See on hästi tasuv,“ ütleb ta, „kuna materjal on 
Hispaanias ja Portugalis soodsama hinnaga.“

COVID-19 oli paras konarus teel. „Meil oli mitu rasket kuud,“ ütleb Oliveira, kes käitab Transoliveirat Oliveira do 
Hospitali asulast Portugalis. „Panime pidurid peale ja meie veoautod jäid kolmeks kuuks seisma.“

Pereettevõte oli aastaid kindlalt kasvanud ja Oliveira esimene mure oli tagada, et tal ei tule kanda suurt kahjumit 
või – veelgi hullem – ettevõtet kinni panna. „Olukord tekitas palju ebastabiilsust ja ebakindlust. Me ei teadnud, 
mida oodata,“ selgitab ta.

Olukorraga toime tulemiseks võttis Oliveira pangast Caixa Geral de Depósitos ELi tagatud laenu, mida toetab 
Euroopa Investeerimisfond Euroopa Liidu Euroopa investeerimiskava alusel. Laen võimaldas Oliveiral ootamatu 
rahanappusega toime tulla, arved tasuda ja, mis kõige olulisem, oma töötajad alles hoida, vaatamata suuremale 
majandusvapustusele kogu maailmas. „Tulevik paistab ebakindel, seega on parim ohte vältida,“ ütleb ta.

Euroopa Investeerimispank annab Sennderile riskikapitalilaenu 35 miljonit eurot, et toetada ettevõtte 
kaubaveotarkvara arendamist, mis ühendab omavahel kaubasaatjaid ja veoettevõtjaid. Selliste ettevõtete 
nagu Sennder tugevdamine on eluliselt tähtis, arvestades, millist mõju on COVID-19 avaldanud 
tarneahelatele üle maailma. „Transpordisektor on digiüleminekust kaugel. Paljud väikeettevõtted 
kasutavad kaubaveo korraldamiseks ikka veel arvutustabeleid. Sennderi tarkvara on samm tulevikku ühe 
väga traditsioonilise tööstusharu jaoks,“ ütleb Mihajlovic. „Digiüleminekule ja automatiseerimisele 
keskendudes muudavad nad süsteemi tõhusamaks ja ühtlasi vähendavad süsinikuheidet.“ 
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“ Kliimamuutused on praegu maailmas kõige pakilisem probleem. Kuid kõige innovaatilisemate 
kliimameetmete projektide probleemiks on rahastamisraskused, sest neid projekte peetakse 
riskantseteks, eriti arengumaades. Euroopa Investeerimispank aitab üles ehitada partnerlusi 
avaliku sektori abiandjatega, et muuta erainvesteeringud kliimameetmetesse ja 
keskkonnasäästlikkusse riskivabaks. Ainult üheskoos tegutsedes saame midagi ära teha. ”
Milena Messori, EIP ELi-välise omakapitali ja mikrokrediidi osakonna juhataja
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ELi kliimapank lisas oma kliimapanga tegevuskavale 
täiendava mõõtme kohanemiskavaga ja raamistikuga, mis 
tagab, et tema vahendite kogujad täidavad Pariisi 
kokkuleppe eesmärgid.

Investeerimine ja nõustamistöö kosmose, ringmajanduse 
ja linnatranspordi vallas aitab üles ehitada jätkusuutlikku 
tulevikku. 

ROHELINE MAAILM
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TÕELINE KLIIMAPANK

2021. aastal keskendusime kliimapanga tegevuskava rakendamisele, 
sealhulgas uutele lähenemisviisidele, et aidata täita kliimaeesmärke

“ EIP on nüüd tõeline kliimapank,“ ütles Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans 
Euroopa Investeerimispanga kohanemiskava käivitamisel. „Selleks kulus vähem kui kolm aastat ja 

finantssektoris on see revolutsioon.“ Euroopa Investeerimispanga kliimapanga tegevuskava on 
viieaastane plaan, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas me endale võetud kliima- ja 
keskkonnasäästvuskohustused täidame. Tegevuskava avaldamine 2020. aastal oli verstapost. Nüüd on 
fookus selles ette nähtud terve rea uute lähenemisviiside rakendamisel ja arendamisel.

Sel aastal oli meie tegevuskava töö keskmes:

•  EIP kohanemiskava käivitamine, mis toetab Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise strateegia 
eesmärke ELis ja väljaspool. Lubasime suurendada aastaks 2025 kliimamuutustega kohanemise toetuse 
osakaalu 15%-ni panga kogufinantseeringust kliimameetmetele. See on peaaegu kolm korda rohkem 
võrreldes kohanemisrahastuga viimasel viiel aastal. Kesksed valdkonnad ulatuvad üleujutusriskist ja 
rannikukaitsekorraldusest, linnade kaitsest ja taristu vastupidavusest kliimamuutustega kohanemiseks 
vajaliku innovatsioonialase teadus- ja arendustööni. ELi klientidele tehakse kättesaadavaks 
nõuandeteenuseplatvorm kohanemise kavandamise ja sellesse investeerimise toeks. Klientide jaoks 
väljaspool Euroopa Liitu keskendub meie toetus kõige haavatavamatele kohtadele, eriti vähem 
arenenud riikides ja väikestes arenevates saareriikides.

•  Pariisi kokkuleppe partneritega kooskõlastamise raamistiku algatamine, millega on EIP Grupp 
esimene mitmepoolne pank, mis ei arvesta mitte ainult nende projektide kliimamõju, mida ta rahastab, 
vaid ka laenusaajate laiemat tegevust. See raamistik tagab, et projektid, mida EIP rahastab, on Pariisi 
kokkuleppega kooskõlas, ning et partner teeb samme oma tegevuse süsinikuheite vähendamiseks ja 
kliimamuutustele vastupanu võime tugevdamiseks. Uue algatuse alusel pakume tehnilist tuge suurema 
heitega ettevõtetest laenusaajatele ja finantsvahendajatele, et aidata neil Pariisi kokkuleppe eesmärke 
täita.

•  EIP Grupi kõikehõlmava ettepaneku vastuvõtmine õiglase ülemineku mehhanismi toetuseks, 
mis näitab, kuidas meie laenuandmine, finantsinstrumendid ja ka meie tehniline abi ja 
nõuandeteenused võivad toetada piirkondi ja inimesi, kes on kõige kaugemale maha jäänud. Euroopa 
Liidus toetab EIP Grupp kõiki õiglase ülemineku mehhanismi tugisambaid. Väljaspool Euroopa Liitu 
toetame õiglast üleminekut laiema arengumandaadi kontekstis. 

KLIIMAPANGA TEGEVUSKAVA: TÕELINE KLIIMAPANK
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Tegime olulisi edusamme ka järgmises:

•  EIP Grupi keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse raamistiku läbivaatamine, et 
tagada keskkonna-, kliima- ja sotsiaalmeetmete tugevam ja süstemaatilisem integreerimine meie 
poliitikapõhimõtetesse ja standarditesse, kaasa arvatud mõju ja arengutulemuste jälgimine ja nendest 
aru andmine. 2021. aastal toimus avalik konsultatsioon ja uus raamistik peaks eeldatavasti olema toimiv 
2022. aasta esimeses kvartalis.

•  Transpordilaenude andmise põhimõtete läbivaatamine, määratledes ümber EIP toetuse 
prioriteedid kliimapanga tegevuskava raames ja tugevdades tema tulevase transpordiinvesteeringu 
mõju. Avalik konsultatsioon toimus 2021. aasta juulist oktoobrini. Uus poliitika kiidetakse eeldatavasti 
heaks 2022. aasta esimeses kvartalis. 

“ EIP on tõeline kliimapank. ”

Asepresident Ambroise Fayolle räägib, kuidas kliimapanga tegevuskava aitab kaasa 
keskkonnahoidlikule taastumisele COVID-19 kriisist ja toetab Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärke1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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RÄNIORG ISARI JÕEL

Baierimaa riskikapitalifond toetab kasvuettevõtteid nagu OroraTech, mille 
eesmärk on aeglustada globaalset soojenemist, aidates kustutada 
looduspõlenguid

T homas Grübler oli 26-aastane, kui tema ja ta sõbrad tegid oma teadusprojekti jaoks Müncheni 
Tehnikaülikoolis kuubiksatelliidi ja taipasid, et sellel on tulevikku akadeemilisest maailmast väljaspool. 

Nad kujutlesid ettevõtet, mis saadab selliseid kingakarbi mõõtu seadmeid kosmosesse tegema kogu 
planeedi termoseiret, kaitstes globaalsest soojenemisest tingitud metsapõlengute mõju eest. Seega 

asutasid nad ettevõtte OroraTech. „Paljud ettevõtted ja investorid arvavad, 
et kui teha midagi head kliimamuutuste vastu, siis on kasum väiksem,“ 
ütleb Grübler, kes on nüüd 30-aastane ja OroraTechi tegevjuht. „See ei ole 
tõsi. Võib ehitada üles ettevõtte, mis saab rohkem kasumit, tehes Maale 
midagi kasulikku, selle asemel et teha sellele midagi halba.“

Innovaatilised tehnoloogiad nagu OroraTechi omad on 
võtmetähtsusega selleks, et täita rahvusvaheliste organite seatud 
kliimaeesmärke ja aidata kogukondadel kohaneda kliimamuutuste 
tagajärgedega. Ent edukatel tehnoloogia iduettevõtjatel on raske koguda 
rahalisi vahendeid, mida neil on vaja oma teadustöö lõpule viimiseks ja 
tegevuse laiendamiseks – niinimetatud ettevõtte elutsükli kasvujärgus. 

OroraTechi õnneks seadis Baieri liidumaa riskikapitaliharu Bayern Kapital sisse 165 miljoni euro suuruse 
fondi investeerimiseks kasvuettevõtetesse. „Loodame luua suuri Baierimaa ettevõtteid, mis võiksid isegi 
saada suurteks Saksa või Euroopa ettevõteteks, millel on palju töökohti ja suur mõju SKP-le,“ ütleb 
Monika Steger, kes juhib Bayern Kapitalis fondi Wachstumsfonds Bayern 2.

Bayern Kapitali investeeringukapital tuleb Baieri liidumaalt ja fondi Wachstumsfonds Bayern 2 puhul ka 
Euroopa Investeerimispangalt. Kasvuettevõtted võtavad tavaliselt abiks riskikapitali, mis on Ameerika 
Ühendriikides ja Hiinas vabamalt kättesaadav kui Euroopas. See pärsib nende kasvu või seetõttu ostavad 
suuremad ettevõtted väljastpoolt Euroopat nad ära. Seepärast investeeriski ELi pank fondi 
Wachstumsfonds Bayern 2 märtsis 50 miljonit eurot. „Seda tüüpi investeerimine edendab ettevõtlusvaimu, 
mis on väga oluline tugeva majanduse jaoks ja milles Saksamaa on mahajäänud,“ ütleb Michael Raschke, 
kes juhib EIP investeerimisüksust Saksa pankade jaoks.

Kingakarbisatelliidid ja Baierimaa riskikapitalifond

OroraTech kasutab oma patenditud tarkvaras avalikke andmeid NASA ja Euroopa Kosmoseagentuuri 
satelliitidelt. Aga 2022. aasta jaanuaris saadab ta kosmosesse oma esimese satelliidi CubeSats. OroraTech 
on sihiks seadnud omada viie kuni kümne aasta pärast 100–200 satelliidi võrgustikku, mis suudab teha 
Maast iga poole tunni tagant täieliku pildi. Satelliidid mõõdavad maapinna temperatuuri väga suure 
eraldusteravusega. Kuna globaalne soojenemine põhjustab nii palju metsapõlenguid, on sellel 
oluline mõju keskkonnale. „Meie ettevõte on meile väga tähtis. Kuid me töötame millegagi, mis on 
väga tähtis kõigile,“ ütleb tegevjuht Grübler. „See on kanda hoolt planeedi eest.“

“ Võib ehitada üles 
ettevõtte, mis saab 
rohkem kasumit, tehes 
Maale midagi kasulikku, 
selle asemel et teha 
sellele midagi halba. ”

SAKSA SATELLIIDID: RÄNIORG ISARI JÕEL
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KOSMOS KÕIGI JAOKS

Bulgaaria nanosatelliidiettevõtte EnduroSat tehnoloogia aitab kärpida 
kosmoseandurite ja -seadmete kasutamise kulusid teadlaste ja 
ettevõtjate jaoks

E nduroSati teekond Maalt kosmosesse algas 2015. aastal 25 m2 suurusel pööningul Sofias. Raycho 
Raychev, nüüd 38-aastane asutaja ja tegevjuht, tõi kokku neljast säravast, noorest insenerist 

meeskonna, et teha kosmoseruum teadlastele ja ettevõtjatele kogu maailmas rohkem kättesaadavaks. „Me 
usume, et üldine juurdepääs kosmosele võiks elu Maa peal fundamentaalselt parandada,” ütleb Raychev.

EnduroSat avab ettevõtjatele ja teadlastele võimalusi kosmoseuuringute jaoks oma paindlike, 
mitmeotstarbeliste nanosatelliitidega NanoSats, mida saab iga missiooni jaoks ümber programmeerida. 
Ettevõtte tarkvara võimaldab satelliitidel teha mitu missiooni ilma riistvara reguleerimise vajaduseta. 
„Tüüpiline satelliit on kohandatud ainult ühele konkreetsele andurile,” selgitab Raychev. „Meie oleme 
sellest raamist välja murdnud, ehitades satelliidiplatvormi, mis suudab kanda erinevaid andureid ja 
elektroonikat, ilma et iga kandevõime jaoks oleks vaja riistvara muuta.” Ettevõtte lähenemine on 
kasuks ka kosmosekeskkonnale, sest see tähendab, et teatud hulga rakenduste jaoks on vaja 
vähem satelliite ja vähem kosmosesse startimisi. See säästab stardi CO2 heitkoguseid ja tekitab 
vähem kosmoseprügi orbiidil.

Rahastamisväljakutsed

Kuid COVID-19 pandeemia on olnud raske aeg. Raketistartide hilinemise, komponentide nappuse ning 
inseneride ja komponentide liikumise logistikaprobleemide tõttu pöördus ettevõte rahastuse saamiseks 
Euroopa Investeerimispanga poole. Euroopa tagatisfondi toetusega nõustus pank rahastama EnduroSati 
jaoks riskikapitali kuni 10 miljoni euro ulatuses. „See on innovaatiline väikeettevõte, mis töötab 
strateegilises kosmosesektoris ja mida on pandeemia kahjustanud,” ütleb EIP investeerimisametnik Luis 
Cervera Lozano.

ELi kosmoseprioriteedid

Kosmosetööstusharud on Euroopa Liidu jaoks strateegiline prioriteet. Selles sektoris, kus kunagi 
domineerisid riigi toetusega üksused, toimuvad olulised muutused, kuna tehnoloogia areng võimaldab 
turule tulla uutel, eraettevõtetel. Euroopa Kosmoseagentuuri andmetel on iga kosmosesektorisse 
investeeritud euro tasuvus majanduse jaoks keskmiselt kuus eurot, mis muudab selle sektori väga oluliseks 
kasvu, konkurentsivõime ja kõrgtehnoloogilise tööhõive jaoks. Pealegi on kosmosetehnoloogial orbiidil ja 
rakendustel Maal potentsiaal anda konkurentsieeliseid suurele hulgale tööstusharudele, sealhulgas 
merendusele, lennundusele, põllumajandusele, loodusvarade majandamisele, kindlustusele, 
finantskaubandusele ja logistikale.

„Fantastiline on näha, et EIP on kosmosesektorist huvitatud,” ütleb Raychev, „sest see on valdkond, mis 
hakkab iga aastaga üha suuremat rolli mängima.” 

BULGAARIA SATELLIIDID: KOSMOS KÕIGI JAOKS
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AATOMISISESED 
KLIIMALAHENDUSED

Neutronallika rajatis Rootsis üritab viia Euroopa materjaliuuringud ja 
keskkonnainnovatsiooni võrreldamatule tasemele

K aunis Lundi eeslinnas hakati ehitama Euroopa ühte suurimat teadustaristuprojekti, Euroopa 
Neutronkiirguse Allikat (ESS). ESS kuulub 13 Euroopa riigile ja saab koduks maailma kõige võimsamale 

neutronallikale. Võttes vastu teadlasi kogu maailmast, püüab rajatis sillutada teed teedrajavatele 
teaduslikele läbimurretele ja vastata inimkonna suurimatele küsimustele — alustades väikesest, uurides 
materjale nanomõõtkava tasandil, kasutades aatomisiseseid osakesi. „On palju valdkondi, mis on meie 
kõigi jaoks elulise tähtsusega, mida ESS tulevikus mõjutab,” ütleb rajatise asukohariigi suhete juht Pia 
Kinhult. „Me oleme osa ahelast, mis püüab innovatsiooni Euroopas edasi viia ja leida lahendusi 
kliimamuutusele ja teistele väljakutsetele ühiskonna ees.“

Kuid 700-meetrise (13 jalgpalliväljaku suuruse) rajatise ehitamine, mis on varustatud 15 tipptasemel 
instrumendiga ja tugilaboratooriumidega, ning samuti 600 meetri pikkuse prootonikiirendiga, on suur 
investeering. Euroopa Investeerimispank toetab ESS-i krediidirahastuga, et tagada, et Euroopa püsib 
rahvusvahelises teadustöös esirinnas.

Kiiremad ja targemad neutronkatsed

Ei tohi lasta ennast eksitada mikroskoopilisest suurusest, sest neutronid on võimsad tööriistad selleks, et 
maailmast meie ümber aru saada. Nendel osakestel, mis asuvad aatomi tuumas, on igat liiki aine ja 
materjalide uurimiseks märkimisväärne kasutegur võrreldes teiste tehnoloogiatega. „Neutronid on kiired, 
nutikad ja „kenad“, kuna need ei hävita proove nagu näiteks röntgenkiirgus,“ ütleb Kinhult. „Need 
võimaldavad uurida niisuguseid õrnu proove nagu valgud ja elusrakud ning samuti tuvastada vesinikku, 
millel on otsustav roll peaaegu kõikides bioloogilistes protsessides.“

Euroopa toetus innovatsioonile Rootsis

Lõhustamine on neutronkiirte tekitamise protsess, mille käigus tabavad peaaegu valguskiiruseni 
kiirendatud prootonid volframist sihtmärki. Vaadeldes, kuidas vabanenud neutronid läbivad materjale, 
saavad teadlased mõista, kuidas aatomid ja molekulid proovides üksteist vastastikku mõjutavad ja 
käituvad, mis omakorda aitab materjale täiustada ja luua uusi materjale.

James Chadwick tõestas neutroni olemasolu 1932. aastal oma suhteliselt väikeses laboratooriumis 
Inglismaal. Katsed, milles kasutatakse neutroneid, nõuavad tänapäeval siiski suuremaid rajatisi ja 
keerukamaid instrumente. ESS on tohutu ettevõtmine, millest asja saamine võttis aega palju aastaid ja 
mille tsiviilehitustööd pidid valmis saama 2021. aasta detsembris. „Selliste rajatiste ehitamine ei ole läbi 
aegade olnud kerge,“ ütleb Kinhult. „Taipasime juba varakult, et meil on vaja tagada likviidsus nii 
ehitamiseks kui ka oma operatiivsuse toetamiseks, mis jätkub mõnel järgneval aastal.“

ROOTSI TEADUSTÖÖ: AATOMISISESED KLIIMALAHENDUSED
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Euroopa Investeerimispanga 50 miljoni euro suurust finantseeringut ESS-ile toetab ELi rahastamisalgatus 
novaatoritele InnovFin, mille käivitas EIP Grupp koostöös Euroopa Komisjoniga teadus- ja 
innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 alusel. Krediidirahastu on kolmas osamakse alates 2016. aastast 
kogusummas 200 miljonit eurot. „InnovFin annab rahalisi vahendeid selliste teadus- ja 
innovatsiooniprojektide toetuseks nagu infrastruktuuriuuringud,“ ütleb kestlike ja 
digitööstuste juhtivinsener Euroopa Investeerimispangas Aristomenis Pofantis. „Selle 
krediidiliiniga soovis EIP kindlustada, et see väga ambitsioonikas projekt valmib ilma kulukate 
viivitusteta, vaatamata COVID-19 pandeemiast tingitud jätkuvatele raskustele.“

Rohelisem teadustöö ja innovatsioon Euroopas

Euroopa on alati olnud neutronuuringues esirinnas, kuid ESS on palju enam kui lihtsalt neutronallikas. Kui 
see valmis saab, kujundab see teadustaristu ümber meie arusaama teadustööst Euroopas ja ülejäänud 
maailmas. Rajatis võtab igal aastal vastu kuni 3000 külalisteadlast ülikoolidest, instituutidest ja ettevõtetest 
üle maailma, kes teevad umbes 800 eksperimenti. „Koostöö on ESS-i põhiolemus,“ ütleb Kinhult. „Meil on 
laias valikus instrumente, mida teadlased saavad kasutada eksperimentide tegemiseks ja kvaliteetsemate 
uurimisandmete saamiseks, mis on vajalik tänapäeva probleemide lahendamiseks.“

Teadusrajatisel on roheline mõõde, mis võimaldab ainulaadseid uurimisvõimalusi säästlikkuse ja kliima 
vallas, samuti tuhandete kodude ja muude hoonete kütmist rajatist ümbritsevatel aladel selle 
energiaülejäägiga. „Tänapäeval põhineb kõik teadusandmetel, sealhulgas kliimamuutuse vastu 
võitlemine,“ ütleb Kinhult. „Eksperimentidega meie rajatises aitame kaasa innovaatiliste ja kestlikumate 
materjalide ning keskkonnahoidlikumate energia- ja transpordilahenduste väljaarendamisele.“ 

“ Ei tohi lasta ennast eksitada mikroskoopilisest suurusest, sest neutronid 
on võimsad tööriistad selleks, et maailmast meie ümber aru saada. ”
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TAAS MOES

Renewcelli tekstiiliringlussevõtu vabrik purustab vanad rõivad ja töötleb 
need ümber uueks niidiks. Rootsi ettevõtte eesmärk on kasutada oma 
patenteeritud tehnoloogiat, et muuta moetööstus kestlikumaks

K õik sai alguse lihtsast väikesest kollasest kleidist, mis valmistati vanadest, äravisatud teksastest. See 
oli esimene rõivaese, mis tehti üleni ringlussevõetud riietest seitse aastat tagasi tol ajal uues 

ettevõttes Renewcell. „Kleit pööras kõik pea peale“, ütleb Renewcelli teadus- ja arendustöö juht Tahani 
Kaldéus. „See muutis tarbimisvõrrandit moetööstuses.“

Kui Stockholmi tekstiili ringlussevõtu vabrik tutvustas oma kollast kleiti 2014. aasta juunis moelaval 
moetööstusele, pälvis see palju kiitust, sest kleit ei paista erinev ühestki juhtivate jaemüüjate juurest 
ostetud kleidist. Erinevus seisneb aga tehnoloogias. Renewcell on üks esimesi tööstusliku mastaabiga 
ettevõtteid, mis muudab vanad rõivad uueks kangaks loodussõbraliku keemilise ringlussevõtuprotsessiga. 
Ettevõte soovib maailmale näidata, et ringlussevõetud rõivad toimivad. Ta kasutab 
patenteeritud tehnoloogiat, et purustada riided ja muuta need tselluloosiks, mis seejärel 
töödeldakse kiuks, millest valmistatakse niiti. „Ringlussevõetud materjalidest rõivaid on pakutud 
juba mõnda aega,“ ütleb Renewcelli turundusjuht Harald Cavalli-Björkman. „Võite leida palju rõivaid, mis 
on tehtud ringlussevõetud pudelitest saadud polüestrist. Meie oleme esimesed, kes töötlevad tekstiili 
ümber tekstiiliks. Kasutame vanu rõivaesemeid, et toota sama kvaliteediga uusi.“

Hoiame rõivaid prügimäele sattumast

Euroopa Investeerimispank sõlmis Renewcelliga juunis kuni 311 miljoni Rootsi krooni ehk ligi 30 miljoni 
euro suuruse laenulepingu. Laen, millele andis tagatise Euroopa Komisjon, aitab luua esimese täielikult 
kaubandusliku rõivaste ringlussevõtu vabriku. Vabrik ehitatakse Sundsvalli Rootsis ning selle võimsuseks 
saab 60 000 tonni tselluloosi aastas.

Renewcell on juba töötanud koos tuntud moeettevõtetega, et valmistada tuhandeid rõivaesemeid 
ringlussevõetud riietest. „Need rõivad müüdi kiiresti läbi ning need nägid välja ja tundusid täpselt nagu 
tavapärased riided,“ ütleb Kaldéus. „Me lihtsustame klientidel ringmajandusele lähedasema variandi 
valimist, pakkudes mõistliku hinnaga ilusaid riideid.“

Renewcelli protsess aitab ka kliimat ja keskkonda hoida. Nagu teised rõivatootjad, kasutab vabrik 
tekstiilikiudude tootmiseks tselluloosi. Saades tselluloosi tekstiilijääkidest, selle asemel et eraldada seda 
puidust, aitab ettevõte vähendada metsade hävitamist, säilitada elupaiku ja ära hoida elurikkuse kadu. 
„Ringmajandus on Euroopa rohelise kokkuleppe võtmeelement,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga 
tööstusvaldkonna vanemspetsialist Darragh Mac Neill. „Eriti on kasvav mure tekstiilijäätmete pärast. 
Rohkem kui pooled kõigist äravisatud rõivaesemetest Euroopas lõpetavad prügimäel või põletatakse, 
samas vaid 1% võetakse ringlusse. Seega oleme silmitsi pakilise vajadusega muuta seda, kuidas toimime 
väärtuslike loodusvaradega.“

Looduslike tekstiilide, nagu linase ja puuvilla tootmine nõuab ka palju vett. „Maailma rahvastik kasvab ja 
igaüks vajab rõivaid,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga laenuametnik Celine Rottier, kes töötas Renewcelli 
tehinguga. „Ent moetööstus peab muutuma tulevikus kestlikumaks ja vastupidavamaks. Taaskasutus ja 
ringlussevõtt on ainus viis tagada üleminek ringmajandusel põhinevale tootmismudelile.“

ROOTSI RINGMAJANDUS: TAAS MOES
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COVID-19-ga hüppeline muutus

COVID-19 kriis on võimalus seda üleminekut kiirendada. Liikumisvabaduse ja muud tervishoiupiirangud on 
põhjustanud ulatuslikke katkestusi rõivaste tarneahelas ja kiirendanud üleminekut veebipõhisele 
turustamisele. Kliendid on aina enam teadlikud oma ostuvalikute keskkonnamõjust ning ootavad, et 
ettevõtted vastaksid kõrgematele eetika- ja keskkonnastandarditele. Mitmed moetööstuse kaubamärgid 
on hakanud kriisist välja tulles panema suuremat rõhku kestlikkusele.

Innovatsioon kiirendab samuti kestlikkusele üleminekut. „See on koht, kus meie tuleme mängu,“ ütleb 
Euroopa Investeerimispanga laenuametnik Elsa Lopez Formoso. „Me ehitame silla üle innovatsiooni 
surmaoru.“

Surmaorg on termin, mida ettevõtjad kasutavad, et kirjeldada keerulist etappi teadus- ja arendustöö ning 
innovatsiooni eduka rakendamise vahel. Ettevõtted saavad sageli toetusi ja eri liiki piiratud rahastust 
tootearenduse varajaste etappide ajal. Ent kui ettevõtted on valmis liikuma täismahus tootmiseni, on neil 
sageli raskusi, et saada suuri rahasummasid erainvestoritelt, kuna uute tehnoloogiatega kaasnevad riskid. 
„Just siinkohal saab Euroopa Investeerimispanga rahastus ja heakskiit võimaldada erasektoril tunda end 
piisavalt kindlana, et investeerida ringmajandusel põhineva innovatsiooni laiendamisse,“ ütleb Cavalli-
Björkman Renewcellist. „Sel viisil saab igaüks osaleda kestlikus tulevikus.“

“ Me lihtsustame klientidel ringmajandusele lähedasema 
variandi valimist, pakkudes mõistliku hinnaga ilusaid riideid. ”

Vaata, kuidas Renewcell muudab moetööstust rohelisemaks1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo


38 2021. AASTA TEGEVUSARUANNE

VÄHEM HEIDET, 
VÄIKSEM INTRESS

Et ergutada saastet vähendama, pakub kliimarahastuslaen Enelile madalamat 
intressimäära – kui ettevõte kärbib rohkem CO

2
 heitkoguseid

K uidas saab pank julgustada ettevõtteid heidet vähendama? Siin on idee, mille poole püüdleme: 
siduda laenu intressimäär heitkoguste vähendamisega. Kasutasime seda meetodit esimest korda 

juulis, kui sõlmisime 300 miljoni euro suuruse laenulepingu Itaalia suure elektriettevõttega Enel. See oli 
esimene pool 600 miljoni euro suurusest tehingust. Kui ettevõte suudab oma CO

2
 heidet teatud tasemeni 

vähendada, muutub intressimäär tema jaoks soodsamaks – ja vastupidisel juhul kõrgemaks. „Sellise 
struktuuriga tehingud annavad stiimuli heidet vähendada,“ ütleb 
tehingu juures töötanud EIP laenuametnik Giulio Horvath. „Oleme juba 
varem soovinud seda teha ning loodame, et seda tehakse ka teiste 
klientidega teistel turgudel.“

Enel, mis on maailma suurim erasektori ettevõtja taastuvenergia 
valdkonnas, on esimene, kes kasutab eesmärkidel põhinevat rahastamist. 
2019. aastal emiteeris ta 1,5 miljardi dollarilise võlakirja, mille 

maksetingimused olid seotud taastuvenergia eesmärgiga. See oli esimene sedalaadi võlakiri turul. Ettevõte 
on sestsaadik arendanud strateegiat, et siduda oma rahastamistegevus ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

Üks eelis, kui siduda rahastamine konkreetsete eesmärkidega ja mitte eraldi projektidega, on 
see, et see aitab tagada suurema ettevõtteülese pühendumise. „Kui rahastada projektipõhiselt, siis 
ei saa olla 100% kindel, et kõik ettevõtte eri osad töötavad sama eesmärgi nimel,“ ütleb Eneli rahandus- ja 
kindlustusjuht Alessandro Canta. „Ent kui muudad loogikat ja rahastad strateegiat, võid olla kindlam, et 
ettevõte pühendub oma eesmärgi saavutamisele.“

Intressi summa, mida Enel maksab EIP laenu eest, sõltub suutlikkusest kärpida CO
2
 keskmist kogust, mida 

lasevad atmosfääri kõik tema elektrijaamad, 2023. aasta lõpuks maksimaalselt 148 grammini kilovatt-tunni 
kohta. Kärpeid kontrollitakse sõltumatult. EIP laenuga rahastatakse projekte, et tugevdada elektrivõrkude 
vastupidavust ja tehnoloogiataset Itaalias, aidates tagada rohkem taastuvelektrit ning tulla toime 
kõrgemate keskmiste temperatuuridega ja sagedasemate kuumalainetega, mida eeldatakse 
kliimamuutuste tagajärjel. Enamik projekte viiakse ellu Itaalia vaesemates osades, eelkõige lõunas, kus 
taristu on vanem.

Oma CO
2
 eesmärgi täitmiseks kavatseb Enel ka tuua ettepoole mõnede kivisöepõhiste elektrijaamade 

sulgemise tähtaega. Ettevõttel on kolmeaastane kava, et viia ellu 20 GW ulatuses taastuvelektriprojekte 
rohkem kui 30 riigis, kus ta tegutseb. Kestlikkuseesmärkidega seotud finantsinstrumendid moodustasid 
eelmisel aastal ligi kolmandiku kontserni võlakirjadest ning ettevõte loodab näha selle kasvu 2023. aastaks 
peaaegu 50%ni ja 2030. aastaks lausa 70%ni. „Kui mõned inimesed kuulevad sõna „kestlikkus“, siis nad 
mõtlevad selle all solidaarsust, ent kestlikkus on ettevõtte jaoks väärtus,“ ütleb Eneli töötaja Canta. 
„Kestlikud ettevõtted on pika aja jooksul väiksema riskiga ja suurema väärtusega.“ 

“ Kestlikud ettevõtted 
on pika aja jooksul 
väiksema riskiga ja 
suurema väärtusega. ”

ITAALIA ENERGIA: VÄHEM HEIDET, VÄIKSEM INTRESS
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ROHELINE KÜTE

Dublinis asuv kontsern eeldab, et asjade internet võib aidata vähendada 
kodumajapidamiste küttest tulenevaid heitkoguseid

P arim viis kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada on kõigepealt vältida energia kasutamist. Glen 
Dimplexi eesmärk on luua intelligentsed ja tõhusad energiasüsteemid, mis töötavad pigem puhtal 

elektril kui õlil ja gaasil. „Me näeme dekarboniseerimise väljakutset enda jaoks kui võimalust ja kohustust 
saavutada püsiv muutus,“ ütleb tegevdirektor Fergal Leamy. Glen Dimplex, mille üleeuroopaliste kütte- ja 
ventilatsioonitehnoloogia kaubamärkide hulka kuuluvad Nobo, Noirot ja Xpelair, uurib võimalusi muuta 
need tehnoloogiad tõhusamaks nutikate seadmete kaudu, mis on ühendatud asjade internetiga.

Digiüleminek energiatõhususe edendamiseks

Euroopa Liidus põhineb suurem osa eluhoonete küttest fossiilkütustel. Elektrile üleminek vähendab 
automaatselt süsinikdioksiidi heitkoguseid; parem ühenduvus koos nutika elektroonilise juhtimisega 
kasvõi ühes kodus vähendab seejärel tarbitava elektri hulka. See võib suurendada energiatõhusust üle 
15%, nagu ütleb Aris Pofantis, kes on kestlike ja digitaalsete tööstusharude valdkonna juhtiv insener 
Euroopa Investeerimispangas. ELi pank andis Glen Dimplexile 2021. aastal laenu, et aidata rahastada 
ettevõtte teadus- ja arendustööd. „Mõnikord kasutatakse terminit „digiüleminek“ liiga laialt,“ ütleb 
Pofantis. „Ent Glen Implex võtab ühendatud ja nutikad lahendused oma toodetes ja süsteemides päriselt 
kasutusele. Selle kasutegur on suur.“

Glen Dimplexi asjade internetil põhinev innovatsioon on andnud uusi kasutegureid klientidele, kes saavad 
nüüd juhtida oma kütteseadmeid kaugteel rakenduse kaudu, mis tähendab, et nad saavad lülitada oma 
küttesüsteemi sisse just enne töölt koju jõudmist ega pea kunagi tarbetult kütma tühja maja. Rakendused 
on intelligentsemad ja suudavad toimida tõhusamalt tänu sellistele funktsioonidele nagu toatemperatuuri 
andurid, ilmaprognoosid ja avatud akna tuvastus.

Glen Dimplex on osalenud ka katseprojektides ja varajase etapi äripartnerlustes kommunaalteenuse 
ettevõtete ja energiahalduse platvormide pakkujatega, kus asjade internetti on kasutatud eri 
kütteseadmete haldamiseks mitmes kodus, et saavutada veelgi suurem paindlikkus ja energiatõhusus 
tarbijate mugavust kahjustamata. Kui seda tehakse mastaapselt, võib see avaldada suurt mõju 
heitkogustele. „Tehnoloogia on praegu olemas ning on töökindel,“ sõnab kontserni 
välisosakonna juhataja Rowena McCappin. „Oluline on töötada välja pakkumised, mida saab 
kasutada ulatuslikumalt ja mis võimaldavad meil pakkuda tarbijatele tuntavat kasu.“

Panga rahastus toetab ettevõtte teadusuuringuid Prantsusmaal, Iirimaal, Saksamaal ja Madalmaades. Kogu 
pandeemia vältel on Glen Dimplex hoidnud oma laboreid ja uurimismeeskondi töös. See annab tegevjuhi 
Leamy sõnul tugeva positsiooni, et aidata kaasa kliimamuutuste leevendamiseks vajalikele lahendustele. 
„Kogu Euroopa Liidus on COVID-19-st taastumise kavad juba eos seotud rohelise kasvuga,“ ütleb ta, „ja 
õiglase üleminekuga kestlikumale maailmale.“ 

IIRI ASJADE INTERNET: ROHELINE KÜTE
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“ Egiptusel on suured 
plaanid, et parendada 
transporti ja muuta 
see kestlikumaks. ”

MUISTSED MONUMENDID, 
MODERNNE METROO 

Egiptuse rohelise transpordi projektid kujundavad ümber liikumist Aafrika 
kahes suurimas linnas. Kirjeldame, kuidas Egiptus kavatseb muuta oma 
suurlinnad kestlikuks

N oura Saad töötab raamatukoguhoidjana Gizas, kuulsa sfinksi ja suure püramiidi lähedal. Aastaid 
kasutas ta tööleminekuks autot või bussi, võideldes liiklusummikute ja viivitustega. Täna on tema 

tööle ja koju liikumine teistsugune. Viimase aasta jooksul hakkas ta kasutama metrooliini pikendust, mis 
on osa suurest Egiptuse transpordiprojektist, millega moderniseeritakse ja laiendatakse metrood, mis on 
osades kohtades jäänud unarusse. „Säästan rohkem kui tund aega, kui lähen tööle metrooga,“ ütleb Saad. 
„Pääsen Kairo liiklusummikutest ega pea kasutama bussi või taksot.“

Metrooprojekt ja seonduv programm, et muuta raudteed metroo- või trammiliinideks, võimaldavad 
inimestel leida paremaid töökohti uutes asukohtades ning aidata neil lihtsasti jõuda paremasse 
kooli. Transpordimuudatused on head ka kliima jaoks, sest see on alternatiiv auto ja bussi 
kasutamisele. Kairo on maailmas üks ülekoormatumaid linnu, kus õhusaaste ületab sageli Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitusi.

Kiireim tee linna ja linnast välja

Egiptusel on suured plaanid, et parendada transporti ja muuta see kestlikumaks. Mais sõlmisid Euroopa 
Investeerimispank ja Egiptus 1,1 miljardi euro suuruse laenu teise osalepingu metroo- ja 
trammiprojektide rahastamiseks Alexandrias ja Kairos, mis on Egiptuse kaks suurimat linna. 

Need metropolialad on viimastel kümnenditel kiiresti kasvanud, samal ajal kui 
transpordivõrk ei ole uue nõudlusega sammu pidanud. Teine suur 
transpordiprojekt, mis peaks peagi algama, on Tanta-El Mansoura-Damietta 
raudteeliini parendamine. Selle käigus renoveeritakse 119 km raudteed olulisel 
ühendusel, mis ühendab Kairost umbes 100 km põhja pool asuvat linna Tantat 
Damiettaga, mis on oluline sadam Vahemeres.

Euroopa Investeerimispank on laenanud Egiptusele raha tema kõigi kolme 
praeguse metrooliini jaoks Kairos alates 1990ndate algusest. ELi pank on investeerinud viimase kaheksa 
aasta jooksul rohkem kui 2 miljardit eurot, et aidata Egiptusel parendada transporti ja muuta ringiliikumine 
keskkonna jaoks vähem kahjulikuks.

Rohkem aega tööl ja perega veetmiseks

Kairo metroos sõidab mitu miljonit inimest päevas kolmel liinil linnas, mille elanike arv on üle 20 miljoni. 
1980ndatel ehitatud liinid vajavad hädasti renoveerimist. Aafrikas oma ajast ees, oli see üks esimesi 
ülelinnalisi metroosid kogu kontinendil. See on praegugi suurim metroo Aafrikas ja Lähis-Idas. Ent 
hooldus- ja uuendustööd on jäänud õigel ajal tegemata. „Panga rahastus suurendab tootlikkust ja 
parandab inimeste elujärge linnas, sest inimesed kulutavad vähem aega liikluses ning veedavad rohkem 
aega tööl ja pere seltsis,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga laenuametnik Boris Stein von Kamienski. Laen 
suurendab ka raudteede kvaliteeti riigis ning edendab rohelist ja kestlikku transporti.

EGIPTUSE TRANSPORT: MUISTSED MONUMENDID, MODERNNE METROO
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Oleme olemas üleilmse partnerite jaoks

Uus rahastus on võti vajalike renoveerimistööde jaoks. „Koostöö Egiptuse ja Euroopa Liidu vahel on väga 
oluline, et aidata meil arendada ja edendada ehitustöid ning ajakohastada metrooliinide 
signalisatsioonisüsteeme,“ ütleb Egiptuse riikliku tunnelite ameti juht Essam Waly. „Rahastamispartnerlus 
aitab meil lühendada inimeste tööle ja koju jõudmiseks kuluvat aega, vähendab liikluse ülekoormust ning 
kahandab miljonite tonnide võrra süsinikdioksiidi heidet.“ 

KUIDAS TULLA TOIME KLIIMAGA

Igaüks teab, et kliimamuutused on suur ja pikaajaline väljakutse. EIP nõustamisteenuste osakonna 
kliimameetmete tehniline abi aitab asutustel üle maailma saada teada, mida on tulevikul varuks ja kuidas tuleks 
reageerida. Kirjeldame siin mõnda programmi, mis on töös väljaspool Euroopat.

Läbi roheliste väravate

Kliimameetmete tugirahastu töötab välja toetusi kliimarahastuseks pankadele ja finantsasutustele väljaspool 
Euroopa Liitu. „Kliimameetmed on väga kiiresti arenev valdkond,“ ütleb EIP vanemnõustaja Michael Steidl. 
„Pangad sellistes riikides nagu Gruusia ning lõunanaabruse, Lääne-Balkani ja Sahara-taguse Aafrika riigid vajavad 
abi teadmiste ja parimate tavade edasiandmise osas, et nad saaksid parema ülevaate finantsriskidest ja 
võimalustest, mida kliimameetmed kaasa toovad.“ Nende algatuste eesmärk on luua rohelisi väravaid, mis 
stimuleerivad rohelist kasvu ja tugevdavad ELi kohalolekut neis riikides.

Samuti on vajadus strateegiate järele, mis on seotud kliimariskide ja võimaluste mõjuga pankade ja 
finantsasutuste äritegevusele ja finantsplaneerimisele. Alustasime seda tööd koos Gruusia pangaga tänu 
tehnilise abi programmile, mida rahastati meie idapartnerluste tehnilise abi usaldusfondist (Eastern Partnership 
Technical Assistance Trust Fund). Oleme valmis laiendama seda toetust pankadele rohkemates riikides tänu 
hiljutisele 20 miljoni euro suurusele maksele, mille tegi Saksamaa keskkonna-, looduskaitse ja tuumaohutuse 
ministeerium meie rahvusvahelisse kliimaalgatuste fondi (International Climate Initiative Fund).

Finantskaasamine Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani ja lõunanaabruse riikides

Pandeemiast tingitud liikumispiirangute tõttu peatasid mitmed mikrokrediidiasutused laenude väljamaksed 
ning pidid kehtestama moratooriumid klientidele, kes ei suutnud oma laene tagasi maksta. Euroopa 
Investeerimispank ja Luksemburgi valitsus mõistsid, et mikrokrediidiasutused ja mikrokrediidisektor üldiselt 
vajavad sel keerulisel ajal tuge. Seepärast seadsime COVID-19 kriisitoetuse oma rahalise kaasamise fondi 
(Financial Inclusion Fund) töös kesksele kohale. Fond on tehnilise abi toetusprogramm, mis pakub 
mikrokrediiditeenuste osutajatele ja teistele kaasava finantssektori sidusrühmadele Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani ning lõunanaabruse piirkonnas võimalust taotleda toetusi, et parandada oma suutlikkust 
mitmesugustes võtmevaldkondades. Oleme aidanud taotlejatel tegeleda COVID-19 kriisist tingitud langusega 
ning kiirendada nende digiüleminekut, et aidata neil kriisiga paremini toime tulla.
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“ Pikka aega peeti murrangulist innovatsiooni võimalikuks üksnes majanduslikult arenenud 
piirkondades. Täna näeme selles suhtumises väga olulist nihet. Mida rohkem me toetame inimeste 
leidlikkust ning suutlikkust olla loov ja innovaatiline, seda suurem on meie liidu võime luua 
lisaväärtust. Oleme ühtekuuluvuspiirkondades toetanud murrangulist innovatsiooni noorte, 
andekate ja mitmekesiste meeskondade poolt, kes katsetavad teaduse ja äri piire. ”
Hristo Stoykov, EIP kasvurahastu ja riskikapitalilaenude valdkonna juhataja

“ Kaasamine tähendab inimeste asetamist kõige keskmesse, mida me teeme. Meie lähtepunkt 
on küsida endilt, kuidas saame kõige paremini toetada oma projektide kaudu inimõigusi, kaasata 
neid ja jõuda nendeni, kellele on võimalused vähem kättesaadavad, ning luua tugevad ja 
vastupidavad kogukonnad, kes on paremini valmistunud tulema toime üleilmsete väljakutsetega, 
nagu kliimamuutus. ”
Yasmine Pagni, EIP sotsiaalpoliitika üksuse juhataja
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Meie ühtekuuluvusinvesteeringud aitavad vähendada 
tasakaalustamatust Euroopa Liidu riikide ja piirkondade 
vahel. Kuna me investeerime kestlikesse projektidesse, siis 
need aitavad kaasa ka õiglasele üleminekule meie 
kliimaeesmärkide suunas.

Väljaspool Euroopa Liitu toetame igat liiki kestlikke 
sektoreid üle maailma.

KAASAV MAAILM



44 2021. AASTA TEGEVUSARUANNE

POOLA PANEB PAKID PAIKA

E-kaubandus kasvas pandeemia ajal, pannes Poola robootikaettevõttele 
alused eduks, mis võib muuta Varssavi innovatsioonikeskuseks

K acper Nowicki töötas dot-com’i buumi ajal Californias ja oli Google’is, kui see ühines esimest korda 
masinõppe revolutsiooniga. Ent 2016. aastal luges ta uurimust selle kohta, kuidas kasutada 

süvanärvivõrke robotite juhtimiseks, ning leidis, et selle tehisintellekti tahu rakendused reaalses maailmas 
võiksid olla tehnoloogias järgmine suur samm. Koos Marek Cyganiga, kes oli võitnud mitmeid algoritmide 
ja masinõppe konkursse, ja kogenud idufirmade juhi Tristan d’Orgevaliga asutas ta Varssavi 
robootikaettevõtte Nomagic.

Tehisintellekti tarkvara loomine ja selle tööstusrobotitesse integreerimine ei ole odav. „Vaja läheb suuri 
teadus- ja arendusinvesteeringuid, et suuta välja arendada toode, mis on piisavalt tõhus ja usaldusväärne, 
et vastata laomajanduse tegelikele nõuetele,“ ütleb Nomagicu tegevjuht d’Orgeval.

Ent idufirmadel puuduvad rahastamisvõimalused kasvuinvesteeringuteks – raskus, mis on koos 
pandeemiaga süvenenud. „Saime kiiresti aru, et vajame abi,“ ütleb Nowicki. „EIP oli valmis toetama teadus- 
ja arendustööd, mida oli vaja innovatiivse toote loomiseks Euroopas. See on suurepärane täiendus 
Nomagicusse investeeritud erakapitalile.“ Novembris sai Nomagicust üleeuroopalise tagatisfondi 
toel esimene Euroopa Investeerimispanga riskikapitaliprojekt Poolas.

Fondi eesmärk on kasutada kuni 25 miljardit eurot tagatistena, mida annavad rahastamises osalevad ELi 
liikmesriigid, et käivitada lausa 200 miljardi euro ulatuses rahastust. „See võimaldab pangal suurendada 
oma riskivõtmissuutlikkust ja anda laene ettevõtetele, mida on COVID-19 kahjustanud,“ sõnab EIP 
investeerimisspetsialist Philippe Hoett Nomagicu tehingu kohta.

Poola robootika asendab kaupade käsitsi noppimise

Enamik inimese käega töid moodsates ladudes seisnevad kaupade noppimises – toodete võtmises ühest 
kastist ja nende panemises teise kasti. Seda peavad tegema inimesed, sest enamik roboteid ei suuda 
tuvastada konteineris õiget artiklit, kui erinevaid artikleid võib olla sadu tuhandeid. Nomagic lahendab 
selle probleemi, paigaldades tavapärastele robotkätele tehisintellektil põhineva tarkvara, mis võimaldavad 
neil robotitel käidelda väga paljusid eri tooteid.

Süvanärvivõrgud tõstavad Nomagicu tarkvara esile. Nomagicu robotid suudavad tooteid noppida, 
kontrollida, analüüsida ja õigele kohale asetada, täites korduvaid ja rutiinseid ülesandeid, mida tavaliselt 
täidavad laotöötajad. „Kombineerime enda loodud autonoomse tegevuse närvivõrgud, oma pilvepõhised 
kaugjälgimise ja -juhtimise robootikaplatvormid ning oma riistvara, mis kohandatakse väga paljude 
toodete ja toimingute jaoks,“ ütleb Nomagicu tehnoloogiajuht Cygan. „Selline kombinatsioon annab 
projektile võimsa mõju.“

POOLA ROBOTID: POOLA PANEB PAKID PAIKA
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E-kaubandus ja pandeemia

Pandeemia tõi esile vajaduse ulatuslikuma innovatsiooni ja digiülemineku järele Euroopas üldiselt – ning 
tõi uue kasvu just sellele turule, kus Nomagic tegutseb. „Pandeemia on suurendanud tarbijate isu 
e-kaubanduse järele ja turupotentsiaal on tohutu,“ sõnab EIP tööstusvaldkonna vanemnõustaja Fouad 
Bitar. „See on tohutu võimalus ladude automatiseerimise ettevõtetele nagu Nomagic.“

Nomagic näeb samuti võimalust. „Peaaegu kohe pärast pandeemia algust läksid inimesed üle 
e-kaubandusele, ent inimeste ohutu töötamine ladudes muutus aina keerulisemaks,“ ütleb Nomagicu juht 
d’Orgeval. „Seega hakkasid ettevõtted meie tootest huvituma.“

Projekt on Euroopa tehnoloogiasektoris esimene omataoline. „Olime harjunud saama tehnoloogiat 
Ühendriikidest ja teistest riikidest väljaspool Euroopa Liitu,“ ütleb Nowicki. „Ent meie loome toote, mida ei 
eksisteeri ja millest saadakse esimesena kasu Euroopas.“

Tagatisfondist saadud laenuga suudab Nomagic keskenduda teadus- ja arendustööle ning oma projekti 
mahtu suurendada. „Koos EIP-ga suudame jätkuvalt rahastada oma teadusuuringuid ning ehitada seda 
innovaatilist tehnoloogiat Euroopas,“ ütleb Nowicki.

Sellel on ka regionaalarengu potentsiaal. Nomagic võib edendada tööhõivet, väga spetsialiseerunud 
teadus- ja arendusvaldkonna töökohti ja digitaalset ühtekuuluvust Poolas. Nomagic juba sponsoreerib 
robotõppe laborit Varssavi ülikoolis ning tehnoloogiajuht Cygan toetab robootika õppekava 
magistriõppes. „Ettevõtte kohalolek Varssavis ja Poolas edendab riigi ja pealinna tuntust Euroopa 
tehnoloogiaettevõtete keskusena,“ ütleb EIP investeerimisspetsialist Iwona Biernat, „ning meelitab uusi 
investoreid Kesk-Euroopasse.“ 

“ Pandeemia on suurendanud tarbijate isu e-kaubanduse 
järele ja turupotentsiaal on tohutu. ”
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JULGUS LUUA ÜHENDUS

Kahe Poola valguskaabliprojekti eesmärk on digiüleminek vähem 
asustatud piirkondades, et hoogustada regionaalmajandust ja saavutada 
positiivne keskkonnamõju

K ristallselged jõed ja maalilised linnad Kesk- ja Kirde-Poolas on reisimisel lemmiksihtkohad. Ent 
sügavad metsad, käänulised orud ja järved takistavad juurdepääsu kindlatele internetiteenustele. 

See on probleemiks ajal, mil kaugtöö on aina tähtsam ning muud elutähtsad digiteenused nõuavad suuri 
ühenduskiiruseid. Mõned üksikud Poola ettevõtted töötavad selle nimel, et lahendada see ühenduvuse 
probleem, ehitades uusi maapiirkondade valguskaablivõrke. „Leiutasime unikaalse toote, mida Poola turul 
ei eksisteerinud,“ ütleb Jacek Wiśniewski, kelle ettevõte Nexera toob kiire digiühenduse kohtadesse, kus 
keegi teine ei ole julgenud seda varem teha.

Teine Poola ettevõte Światłowód Inwestycje (S.I.) valmistab samuti vähem asustatud Poola piirkondi ette 
digitulevikuks. 2025. aastaks tagavad need kaks ettevõtet valguskaabelühenduse lõppkasutajani rohkem 

kui 3,1 miljonis asukohas (2,4 miljonit S.I. ja 0,7 miljonit Nexera), sealhulgas 
kodudes, ettevõtetes ja koolides. „Meie eesmärk on veelgi suurendada 
Poola majanduse digiüleminekut ja aidata kaotada praegune digilõhe,“ 
ütleb S.I. tegevjuht Magdalena Russyan.

Ent valguskaablivõrgu ehitamine on kulukas. See nõuab iga maja 
ühendamist füüsilise valguskaabli haruga. Euroopa Investeerimispank 

toetab mõlemat ettevõtet kahe eraldi laenuga, mille eesmärk on hoogustada tehnoloogia 
levikut, mis on oluline Euroopa tuleviku jaoks piirkondades, kuhu on riskantne investeerida.

Kiired ja rohelised maapiirkondade ühendused

FTTH-tehnoloogia ehk valguskaabelühendus lõppkasutajani ühendab valguskaabli otse eri hoonetega, 
nagu elamud ja kontorihooned. See suurendab märgatavalt kasutajatele kättesaadavaid ühenduskiiruseid 
ja ühenduvuse kvaliteeti võrreldes tüüpilise kaabelmodemiga või digitaalsete abonentühendustega. Selle 
signaali ei aeglusta füüsilised tõkked, mis on maapiirkondades tavalised, nagu mäed või paksud metsad. 
Valguskaabel võimaldab kuni 100 korda kiiremat lairibakiirust kui vanemad tehnoloogiad.

Valguskaabel on ka rohelisem internetilahendus. FTTH-tehnoloogia aitab klientidel vähendada oma 
energiatarvet ja süsiniku jalajälge. „See on ligikaudu viis korda energiatõhusam gigabaidi kohta kui 
vanemad vasepõhised tehnoloogiad,“ ütleb Monika Tenerowicz, kes töötab Orange Polskas, mis on üks S.I. 
kaasomanikke. Võrke saab ka ajakohastada ilma vajaduseta valguskaablit asendada ning nende 
hoolduskulud on minimaalsed, sest valguskaablid ei vanane. „Valguskaabel on tulevikukindel,“ 
ütleb Tenerowicz. 

“ Valguskaabel 
on tulevikukindel. ”

POOLA KIUD: JULGUS LUUA ÜHENDUSI
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“ Valguskaabel meelitab inimesi liikuma 
ja tegema kaugtööd maapiirkondades. ”

Euroopa toetus Poola valguskaabliprojektidele

Valguskaablivõrkude paigaldamine suures mahus nõuab samas tohutuid investeeringuid. Tegutsedes 
maapiirkondades, kus on vähem kliente kilomeetri kohta, ei saa ettevõtted oma võrgukulusid miljonite 
klientide peale hajutada. „Vaja on kapitaliinvesteeringuid, et laiendada oma jalajälge ja ühendada 
lõppkasutajaid,“ ütleb Nexera töötaja Wiśniewski.

Euroopa Investeerimispanga 76 miljoni euro suurust rahastust Nexerale toetab Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond, mis annab ELi eelarvest tagatise, mis „võimaldab EIP-l suurendada oma toetust 
riskantsematele projektidele, mis ulatuvad EIP tüüpilisest oma riski võtmise suutlikkusest kaugemale,“ 
ütleb Pawel Lewandowski, kes on Euroopa Investeerimispanga Poola projektide laenuametnik. ELi panga 
laen aitab Nexeral ühendada 2023. aastaks ligikaudu 530 000 kodu ja 1400 kooli.

Euroopa Investeerimispank andis augustis ka S.I.-le 130 miljoni euro suuruse laenu. EIP rahastusega suudab 
ettevõte saavutada oma ambitsioonika eesmärgi – 2,4 miljonit ühendatud kodumajapidamist – ja pakkuda 
kiiremat internetti nii suuremates kui ka väikelinnades.

Digiüleminek ja ühtekuuluvus Poola valguskaabliprojektide kaudu

Poola on üks kõige vähem digitaalselt arenenud riike Euroopas. See tekitab suuri raskusi maapiirkondade 
elanikele. Nad ei saa kasutada näiteks tervishoiu kaugteenuseid ega kaugtöövõimalust. See on probleem 
ka õpilaste ja üliõpilaste jaoks, kellel on piiratud juurdepääs e-õppele. „COVID-19 pandeemia suurendas 
nõudlust ülikiire interneti järele nii linnades kui ka väljaspool linnu,“ ütleb S.I. tegevjuht Russyan. 
„Tundsime, et meie jaoks parim valik oleks suurendada oma valguskaabli jalajälge.“

Mõlemal projektil on tohutu piirkondlik potentsiaal. Need võivad rahuldada maapiirkondade kasvava 
andmeedastusvajaduse meelelahutuse, hariduse, teabevahetuse ja tööalastel eesmärkidel. „Valguskaablil 
on positiivne mõju nende piirkondade elanike tervishoiule ja haridusele,“ ütleb Anders Bohlin, Euroopa 
Investeerimispanga selle valdkonna vanemspetsialist. „See toob kaasa piirkondliku digipöörde.“

Projektidel on potentsiaal hoogustada piirkondlikku majandusarengut, aidates kaasa Euroopa 
Investeerimispanga ühtekuuluvuseesmärgile, millega soovitakse vähendada ebavõrdsust ELi piirkondade 
vahel. „Valguskaabel meelitab inimesi liikuma ja tegema kaugtööd maapiirkondades,“ sõnab Bohlin. „See 
võimaldab elanikel saada ka uusi töövõimalusi, tööalaseid koolitusi ning asutada uusi ettevõtteid, mis on 
suunatud kohalikele kogukondadele kohalikes piirkondades. See muudab maapiirkonnad atraktiivsemaks 
ja konkurentsivõimelisemaks.“
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RUMEENIAS RONGIRATTAD 
RINGLEMA

Rumeenia taristu rahastamine saab hoogu nõustamisprogrammist, mille 
eesmärk on aidata saada ELi vahenditest maksimaalset kasu

R umeenia on Euroopa Liidus suuruselt kaheksas riik, aga tema 900 km pikkune kiirteevõrk on üks 
lühemaid ning keskmine kiirus tema raudteedel on kaubarongidel vaid 15 km/h ja reisirongidel 

40 km/h. Rumeenia suudab ehitada veidi üle 45 km uusi kiirteid aastas ning mõned rongid sõidavad 
aeglasemalt kui 100 aastat tagasi.

Seda seetõttu, et Rumeenia riigiasutustel on raskusi suurte taristuprojektide keerulise planeerimise ja 
rakendamisega märkimisväärses mahus ELi rahastusega. 2027. aastaks Euroopa Liidu transporditaristu 
eelarvest saadava 17 miljardi euroga on väljakutse panna raha tööle.

Siin tuleb appi Alexis Gressier ja tema meeskond Euroopa Investeerimispangas. Tegutsedes alates 2014. 
aastast Bukarestis kohapeal investeeringute ja Euroopa projektide ministeeriumis, töötavad Alexis ja tema 
seitsmeliikmeline meeskond koos Rumeenia ametiasutustega Euroopa Investeerimispanga 
projektinõustamise tugiteenuse lepingu osana, et valmistada ette, hinnata ja rakendada projekte vastavalt 
Euroopa Liidu rangetele standarditele. „Meile meeldib öelda, et hoogustame oma toetusega ELi 
rahastatud projekte,“ ütleb ta.

Nõustamisabi Rumeenia taristule

See töö on mitmekesine, ent hõlmab peamiselt suurprojekte transpordi-, jäätme-, vee- ja energiasektoris. 
„Osaleme projektitsükli eri etappides alates ettevalmistustest, milles tuleb teha selgeks idee, kuni 
planeerimise ja hangeteni, samuti lepingute haldamises ja projekti elluviimises,“ selgitab Gressier.

Meeskonnal on olnud tähtis roll ka selles, et aidata ametiasutustel tegeleda lepingute muudatustega ja 
lahendada ehitustöövõtjate kulude ületamise nõudeid, mis on tingitud tööjõupuudusest ehitussektoris. 
Analüüsides aastaid nõudeid, samuti suurt hulka tugidokumente, mis hõlmavad lepingutega seotud 
kirjavahetust, tehnilisi ja finantsaruandeid, üksikasjalikke ajakavu, ehituslogisid ja tuhandeid arveid, on EIP 
eksperdid aidanud Rumeenia ametiasutustel vähendada ehitustöövõtjate finantsnõudeid keskmiselt 39%.

Lisaväärtus Rumeenia jaoks

Kuna panga eksperdid tulid väljastpoolt, siis kulus neil veidi aega, et võita oma Rumeenia partnerite 
usaldus ja tunnustus, aga meeskonna edukus on neile palju kiitust toonud. „Võib-olla suurim 
lisaväärtus, mille EIP on meile toonud, on see, et nad on suutnud pakkuda eri taustaga 
meeskondi, kellel on kogemusi ettevõtjate ja transpordiasutustega,“ ütleb Rumeenia 
raudteereformiameti president Stefan Roseanu. „See on aidanud meil läbi viia väga head 
teostatavusuuringud ja koostada muid dokumente. Teostatavusuuringut, mille nad aitasid meil ette 
valmistada, kasutatakse nüüd näidisena transpordiministeeriumis ja Euroopa fondide ministeeriumis, et 
mõelda uutele edasistele investeeringutele veeremisse.“

RUMEENIA TRANSPORT: RUMEENIAS RONGIRATTAD RINGLEMA
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Raudteereformiametile on avaldanud muljet ka meeskonna tehniline asjatundlikkus. „Mõned 
investeeringud, millega me töötame, hõlmavad reforme, aga ka uusi tehnoloogiaid ja turukontseptsioone,“ 
ütleb Roseanu. „Ilma EIP abita oleksid meie eksperdid pidanud kulutama palju aega, et õppida ja võtta 
need uued ideed oma töös kasutusele. See oleks protsessi oluliselt pikendanud.“

Kõik pardale teel Dresdenisse

Üks suuremaid projekte, millega EIP meeskond 2021. aastal töötas, on 144 km pikkuse raudteelõigu 
moderniseerimine, mis on osa ELi transpordikoridorist Ateenast Dresdenini läbi Sofia, Budapesti, Viini, 
Praha ja Nürnbergi. Raudteelõigu renoveerimine, väärtusega üle 2 miljardi euro, mida osaliselt rahastavad 
nii Euroopa Komisjon kui ka EIP, on suurim transporditaristu projekt Rumeenias 30 aasta jooksul.

Ajakohastatud raudteeliinid võimaldavad saavutada reisirongidel maksimumkiiruse 160 km/h ja kaubaveol 
120 km/h. See vähendab sõiduaega, kahandab õnnetuste riski ja kärbib CO

2
 heitkoguseid ligikaudu 

1,5 miljonit tonni võrra raudteelõigu 30aastase kasutusaja jooksul.

Gressier’ ja tema meeskonna tugi hõlmab ka uute rongide ostu, mis suudavad sõita mitmes eri riigi 
raudteevõrgus. Rumeenia ametiasutused ei ole 20 aasta jooksul uusi veeremeid soetanud ning neil ei 
olnud kogemusi eri süsteemides töötavate rongide ostmisel. „Meil puudusid sellised kogemused ja 
analüütilised oskused,“ ütleb raudteereformiameti juht Roseanu, „ent EIP suutis koostada esimesed 
toimivad riigihanke dokumentide tingimused ning oli valmis kohandama dokumendimalle ja teavet 
veeremi hankeprotsessi jaoks.“ 

PROJEKTIDE ARENDAMINE COVID-19 KRIISI JUHTIMISEKS

COVID-19 kurnas tervishoiusüsteeme ja kahandas ettevõtete likviidsust. Vastusena käivitas Euroopa Komisjon 
kaks paketti, mille eesmärk oli kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, et leevendada pandeemia 
mõju. Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus+ 
vastavad enim kahjustatud sektorite – tervishoiu, VKEde ja tööturgude – vajadustele. Rumeenias läks COVID-19 
esimese aasta jooksul ühtekuuluvuse rahastusest ligikaudu 900 miljonit eurot tervishoiusüsteemile 
ja majandusele.

Riigikaitseministeerium palus meie Euroopa projektide ühisabi vahendil JASPERS aidata valmistada ette projekte 
ELi rahastuseks. Projektid keskendusid alguses meditsiiniliste kaitsevahendite varudele ja meditsiiniseadmetele. 
Hiljem andis JASPERS vajalikku teavet ELi vahendite taotlemiseks, samuti teemade kohta, mis on Euroopa 
Regionaalarengu Fondi rahastatud projektide puhul olulised. „Ülesanne oli väga keeruline“, ütleb JASPERSi 
projektijuht Ana Maria Lupascu. „Olukord muutus COVIDi ajal väga kiiresti ning ei olnud väga palju teadmisi selle 
kohta, kuidas selle haiguse levikuga võidelda. Lõppkokkuvõttes aitas JASPERS parandada riigi valmisolekut ja 
pandeemiale reageerimise võimet.“ 
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ÜLEILMNE TEGEVUS, 
KOHALIKUD MUUTUSED

Üleilmsete kestlikkusinvesteeringute vahenditega toetatakse puhast 
energiat, kestlikku põllumajandust ja sooliselt tasakaalustatud töökohti 
Aasias ja Ladina-Ameerikas

S ujay Malve mäletab oma õhtust frustratsiooni Indias tudengina, kui elekter läks ära ning tal oli vaja 
teha koduülesandeid või õppida eksamiteks. „Sa õpid õhtul järgmise päeva kontrolltööks ja elekter 

lihtsalt läheb ära,“ ütleb praeguseks 40aastane Malve, kes kasvas üles Punes, mis on ligikaudu 150 km 
Mumbaist kagu pool. „Ilma valgustuseta ei ole tõesti tore, eriti enne tähtsat eksamit. Mõtlesin sellele, mis 
toimub minu ümber elektriga, ja küsisin aina „miks“, kuid ma ei saanud midagi teha. Arvan, et see viis mind 
mu praeguse karjäärini.“

Malve juhib Singapuri ettevõtet Canopy Power, mis spetsialiseerub selliste ettevõtete ja kogukondade 
elektriga varustamisele, mis ei ole elektrivõrku ühendatud. Canopy projekteerib ja ehitab Kagu-Aasias 
mikrovõrke, milles kombineeritakse päikesepaneele, tuuleenergiat, energia salvestamist ja nutijuhtimist. 
See tagab usaldusväärse elektrivarustuse kaugetele saartele sellistes kohtades nagu Filipiinid ja 
Indoneesia. Mõnel saarel on isegi hea sissetulekuga inimesed, kes mõistavad kliimamuutuste mõju, 
sunnitud käitama ööd ja päevad läbi diiselgeneraatoreid, sest nende ettevõtetel ei ole muud energiaallikat.

„Kagu-Aasias on tuhandeid saari, kus ettevõtted ei ole elektrivõrku ühendatud,“ ütleb Malve. „Nad peavad 
elektri saamiseks põletama diislit ning see on kallis, saastav ja ebausaldusväärne. Teil pole aimugi, mida 
tähendab suurte diislimahutite vedamine väikestel paatidel, et saada kaks korda nädalas kütust juurde. See 
on suur probleem. Minu meeskond usub, et elekter suudab muuta elusid, ja suurendada inimeste 
võimekust. Eriti selles piirkonnas.“ 

Selleks et laiendada oma ettevõtte äritegevust, kaalub Sujay investeeringut fondilt Jasmine Private Market 
Fund. See rahastamisvahend loodi 2021. aastal, et aidata innovaatilistel ettevõtetel võidelda 
kliimamuutustega, toetades samal ajal ringmajandust ja kestlikke põllumajandusettevõtteid. Euroopa 
Investeerimispank kiitis septembris heaks kuni 30 miljoni dollari suuruse investeeringu fondi jaoks, mis 
kogub kokku 200 miljonit dollarit. See investeering on üks tosinast fondist, mille valib EIP Grupp igal aastal 
investeeringuteks, mis toetavad sotsiaalset innovatsiooni ja kliimameetmeid üle maailma.

Kliimamuutuste mõistmine

„Kagu-Aasia vajab seda toetust,“ ütleb Melissa Kang, kes on JI Capital Partnersi asutaja. See on Singapuris 
asuv börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõte, mis juhib Jasmine’i fondi. „Piirkonnas on 
650 miljonit elanikku ning elanikkond on noor, mis on hea pikaajaliseks majanduslikuks arenguks. Samas 
on selle kiire majanduskasv suurendanud märkimisväärselt süsinikuheidet. Kahjuks saab suuri tuule- ja 
päikeseparke kasutada piiratud määral, sest elektrivõrk on nõrk ja killustatud.“

Kang ja tema meeskond töötavad paljude ettevõtjatega, kellel on uued ideed, et aidata piirkonnal 
vähendada süsinikuheidet ning kohanduda kliimamuutustega. „Kagu-Aasial on suur potentsiaal,“ ütleb ta. 
„Samas ei kasutata kiiresti piisavalt kliimameetmeid, et suurendada kestlikkust ja kaasamist.“

 ERAKAPITALIFONDID AASIAS JA LADINA-AMEERIKAS: ÜLEILMNE TEGEVUS, KOHALIKUD MUUTUSED
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“ Kagu-Aasial on suur potentsiaal. Samas ei kasutata 
kiiresti piisavalt kliimameetmeid, et suurendada 

kestlikkust ja kaasamist. ”

Euroopa Investeerimispanga Grupp otsib ja toetab uusi investeerimisfonde, mis omakorda 
aitavad sadu väikeettevõtteid üle maailma sellistes sektorites nagu kestlik kohvikasvatus 
Amazonase piirkonnas, taskukohased ja tõhusad elamud Namiibias ning kestlik kalapüük 
Mehhikos. „Me peame investeerimisfonde heaks rahaallikaks, et meelitada ligi rohkem kapitali ja 
suurendada suutlikkust, et kõrvaldada turuhäired rahaliselt jätkusuutlikult,“ ütleb Gergely Horvath, kes on 
kliimafondide investeerimisspetsialist Euroopa Investeerimispangas. 

Naistippspetsialistid

Valides õiged investeerimisfondid, suudab Euroopa Investeerimispank teha ka rohkem tööd valdkondades, 
kus on raske leida rahastust, nagu kliimamuutused, sotsiaalne heaolu ja sooline võrdõiguslikkus. Kagu-
Aasia investeeringud koos JI Capital Partnersiga on hea näide. Fondi juhib naine, selle tippjuhtkonnas on 
palju naisi ning see on keskendunud investeerimisele ettevõtetesse, mis muudavad ühiskonda 
kestlikumaks ja pakuvad naistele võrdseid töövõimalusi.

Pank toetab sarnast riskikapitalivahendit Ladina-Ameerikas, mille nimi on EcoEnterprises Fund. See fond, 
mida juhivad naised ja mis sai Euroopa Investeerimispangalt 20 miljonit dollarit, toetab kasvavaid 
looduspõhiseid ettevõtteid kestliku põllumajanduse, põllumajandus-metsandussüsteemide, ökoturismi ja 
muudes valdkondades, mis toetavad kestlikku eluviisi, elurikkuse hoidmist ja loodusvarade ringkasutust. 
Fond otsib ka ärisid, mida juhivad naised, ning julgustab ettevõtteid palkama naisi igal juhtimistasandil. 
„Naised on alati olnud nii-öelda vaikiv enamus, aga nad on sotsiaalne ühenduslüli Ladina-Ameerika 
kogukondades,“ ütleb Julia Santander, kes töötab fondijuhina Kolumbia EcoEnterprisesis. 
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TÕELINE STRESSITEST

Pole midagi raskemat kui tuua pangakontod vaeste inimeste ja 
väikeettevõteteni Sahara-taguse Aafrika suurima riigi kaugeimates paikades. 
Ent Trust Merchant Banki laenuametnikud tegutsevad halbade teeolude, 
ülestõusude ja pandeemia kiuste ning on võitnud 3 miljonit uut klienti

E i ole lihtne avada pangakontot Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Veelgi raskem on saada headel 
tingimustel laenu. Miljonid inimesed Kongos üldse ei pääsegi pangakontorisse. Selline panganduse 

puudumine raskendab pere ülalpidamist, töökoha hoidmist, ettevõtlusega alustamist, laste koolisaatmist 
või esmatarbekaupade ostmist. Euroopa Investeerimispank sõlmis 2021. aastal 20 miljoni euro suuruse 
laenulepingu pangaga, mis on rohkem kui poolteist kümnendit näinud vaeva, et viia pangandus Kongo 
igasse nurka. Trust Merchant Bank asub Lubumbashis Kagu-Kongos ning asutati eesmärgiga pakkuda 
jaepangandusteenuseid iga sissetulekuga inimestele. Pank on kiiresti kasvanud, tegutsedes kõigis 
finantssektorites, sealhulgas mobiilipanganduse ja väikeettevõtetele pakutavate mikrolaenude vallas.

„Kongo on üks vaesemaid riike maailmas, seega on seal väga vaja toetada majandusarengut,“ ütleb Trust 
Merchantis juhtkonna nõunik David McEvoy. Tema ettevõtte filosoofia – olla pank igaühe jaoks – „tagab 
selle, et Kongo tuleb välja ebastabiilsest perioodist, pakkudes inimestele kindlat majandust ja 
head elujärge.“

Aafrika suuruselt teises riigis Kongos on vaid 1200 km häid, sillutatud teid, mis on ligikaudu veerand 
tillukese Luksemburgi hooldatud teedest. Miljonitel inimestel Kongos ei ole transporti, elektrit või telefoni. 
Uute klientide leidmiseks liiguvad Trust Merchanti laenuspetsialistid riigis ringi, pakkudes 
finantsnõustamist ja konto avamist. Nad kasutavad maastureid ja mõnikord ka relvastatud saatjaid, sest 
nad veavad laiali ka riigitöötajate palkasid. Pingutus on seda väärt. Trust Merchant on praegu esindatud 
kõigis provintsides, paljudes maapiirkondades ja linnades ning tal on mitmeid harukontoreid. Tema 
algkapital oli 2004. aastal 1,5 miljonit dollarit, mis on nüüdseks kasvanud rohkem kui 100 miljoni dollarilise 
omakapitalini. Tal on 2,7 miljonit pangakontot ning pandeemia ajal lisandus 400 000 kontot. Kui 
pank tegevust alustas, oli riigis vaid 40 000 pangakontot.

Euroopa Investeerimispanga laen võimaldab Trust Merchant Bankil anda pandeemia ajal väikeettevõtetele 
mitu tuhat ligikaudu 4000–5000 dollari suurust laenu. Need ettevõtted saavad laenu õiglase 
intressimääraga, mitte 30–40%-lise intressiga kuus, mida nad maksaksid mõnele mitteametlikule 
laenuandjale Kongos. Need ettevõtted on McEvoy sõnul „suur abi nende kogukondade elujärje jaoks, kus 
inimesed elavad.“ 

KONGO PANGANDUS: TÕELINE STRESSITEST
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ERAKAPITAL 2.0

Erakapital põgenes Egiptusest pärast 2011. aasta revolutsiooni. Nüüd aitab 
uus investeerimisfirmade põlvkond paljulubavatel ettevõtetel laieneda ja 
oma valdkonnale keskenduda

A hmed El Guindy töötas pärast kooli lõpetamist Egiptuse ja Kagu-Aasia ühe suurima konglomeraadi 
heaks. Ta sai tütarettevõtja juhi kohale, aga tal olid suuremad plaanid. „Olen alati unistanud 

töötamisest kohas, kus olen tegelik partner ja osanik,“ ütleb ta. 2015. aastal ta märkas oma võimalust. Õed-
vennad, kes võtsid üle perele kuuluva ettevõtte AluNile juhtimise, soovisid edasi areneda. „Uskusin, et 
suudan seda ettevõtet kasvatada, aga vajasin tugevat finantspartnerit ning eelistatavalt kedagi, kellel on 
kogemusi tööstusettevõtte juhtimises ja kasvamises.“

Just siis avastas ta Ezdehari, mis on Egiptuse börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõte, mida 
Euroopa Investeerimispank toetab. „Kui ma plaani välja käisin, siis kohtusin seitsme või kaheksa eri 
investoriga, aga Ezdehariga tekkis teistsugune klapp,“ ütleb 
El Guindy, kes on nüüdseks AluNile’i tegevjuht. „Olime esimesest 
hetkest alates ühel lainel ning tundsin, et mõistame teineteist.“

Ezdehar oli esimene sõltumatute erakapitaliettevõtete uuest 
põlvkonnast, mis tekkis Egiptuses pärast 2011. aasta revolutsiooni, 
mille järel oli kohalik erakapitalisektor peaaegu kadunud. 2014. 
aastal asutatud ettevõte soovis avaldada positiivset mõju kohalikule ärikeskkonnale ja aidata kaasa 
piirkonnas erakapitali naasmisele. „Erakapitalivaldkond Egiptuses oli ümber kujunemas,“ ütleb Ezdehari 
asutaja ja osanik Emad Barsoum. Investorite ligimeelitamine ettevõtte esimesse fondi oli samas keeruline. 
„Vähesed investorid nägid Egiptust ümber kujunemas ning enamik vanu osalisi ei olnud edu saavutanud,“ 
ütleb ta. „Me olime ka uus ettevõte, kellel polnud suurt midagi ette näidata.“

Üks esimesi investoreid, kes Ezdehari (mis tähendab araabia keeles „jõukust“) fondiga koostööd tegi, oli 
Euroopa Investeerimispank. „Sel ajal kaalusid Egiptusesse investeerimist väga vähesed rahvusvahelised 
investorid,“ ütleb Euroopa Investeerimispanga kapitaliinvesteeringute spetsialist Marius Chirila. „Isegi 
paljudel arengurahastamisasutustel olid riigiriski tõttu Egiptusesse investeerimisel piirangud. EIP oli 
esimene institutsionaalne investor, kes tegi Ezdehariga koostööd tema pakkumise 
väljatöötamisel, aidates olulisel määral kaasa Egiptuse erakapitalisektori taastekkele. 
Sestsaadik on Ezdehari edu olnud märkimisväärne.“

Euroopa Investeerimispank investeeris Ezdehari esimesse fondi Euroopa Komisjoni ja EIP loodud 
lõunanaabruse riskikapitalirahastust saadud kapitaliga. Tänu selle fondi edule alustab Ezdehar praegu 
teise investeerimisfondiga. Ettevõte soovib saavutada fondimahu üle 100 miljoni dollari, mis on suurem kui 
tema esimese fondi maht 84 miljonit dollarit.

Samal ajal on El Guindy ettevõtte müügitulu viie aastaga kolmekordistunud ja töötajate arv kasvanud 
700-lt üle 1000. „Me laieneme endiselt“, ütleb ta, „ning meil on väga ambitsioonikad plaanid.“ 

“ Olime esimesest hetkest 
alates ühel lainel ning tundsin, 

et mõistame teineteist. ”

EGIPTUSE INVESTEERIMINE: ERAKAPITAL 2.0
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TÕELINE NAISTE POOLT 
NAISTE JAOKS LOODUD FOND

Soolisest võrdõiguslikkusest lähtuv Aafrika aktsiafond on tõenduseks, et 
traditsioonilised investorid jätavad võimalused kasutamata, sest 
investeerimine naistesse annab väga häid tulemusi

C hika Russell lahkus oma kodust Nigeeriast Ühendkuningriiki kuueaastasena. Ent need varased aastad, 
mil ta tegi koos perega süüa ja õppis tundma traditsioonilisi retsepte, inspireerisid tema karjääri, sest 

ta kiindus Nigeeria naiste valmistaud tänavatoitu – praetud jahubanaanid, röstitud jamsijuur ja väikesed 
intensiivsema maitsega maapähklid, mida selles riigis kasvatatakse. 2014. aastal pärast seitset aastat 
finantsvaldkonnas töötamist asutas ta oma ettevõtte, mis hakkas tootma suupisteid. CHIKA’S hangib 
unikaalseid koostisaineid kogu Aafrikast ja teeb otse koostööd Nigeeria kogukondadega, et pakkuda Briti 
tarbijatele tervislikke, käsitsi valmistatud suupisteid. „Soovisin teha midagi, mis avaldab mõju teistele 
inimestele,“ ütleb Chika, kes asutas ka heategevuspartnerluse, et anda haridust 38 000 tüdrukule ja ehitada 
koole Aafrikas, „ning omada nii edukat ettevõtet kui võimalik.“

Üks CHIKA’S-e investoritest on Alitheia IDF, soolisest võrdõiguslikkusest lähtuv Aafrika investeerimisfond, 
mida juhivad kaks naissoost asutajat, Tokunboh Ishmael ja Polo Leteka. Euroopa Investeerimisfond 
allkirjastas 24,6 miljoni dollari suuruse investeeringu uudsesse fondi novembris, võimaldades Alitheial 
saavutada sihtmaht 100 miljonit dollarit. See on ELi panga esimene investeering erakapitalifondi, mis 
keskendub soolist võrdõiguslikkust arvestavatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele Aafrikas.

Unistuste võidukäik

Alitheiast saadud kasvukapital on võimaldanud Chikal asutada Nigeerias tootmisrajatise, mis peaks 
avatama aasta alguses ja milles asub tööle 320 inimest, kellest 70% on naissoost. Selles hakatakse tootma 
suupisteid Nigeeria ja Lääne-Aafrika turu jaoks. Kõiki tooteid eksporditakse naaberriikidesse, luues ka seal 
töökohti. „Chika mõjulugu oli tõeliselt suurepärane, turg oli olemas, võimaluste ulatus oli selge,“ ütles 
Leteka. „Chika on suurepärane ettevõtja, väga dünaamiline. Ta mõistab, mida ta teeb. Ja teeb seda 
suure isuga.“

Alitheia IDF investeerib väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mida juhivad sooliselt 
mitmekesised meeskonnad, et saavutada kindel finantstulu ja käegakatsutav sotsiaalne mõju Aafrikas. 
Fond investeerib sektoritesse, kus on märkimisväärne osakaal naisi ettevõtjate, tootjate, turustajate või 
tarbijatena. Need sektorid hõlmavad põllumajanduslikku äritegevust, tarbekaupu, tervishoidu, haridust, 
loometööstusharusid ning finants- ja äriteenuseid. Alitheia asub Lagoses ja Johannesburgis ning 
investeerib kuues riigis: Nigeerias, Lõuna-Aafrikas, Ghanas, Sambias, Zimbabwes ja Lesothos. 2008. aastal, 
kui Ishmael ja Leteka asutasid Alitheia IDF-i, mis on Alitheia Capitali (Nigeeria) ja IDF Capitali (Lõuna-
Aafrika) ühisettevõte, soovisid nad toetada naistele kuuluvaid ettevõtteid, sest nad teadsid, et kogu 
mandril on palju naisi, kelle ettevõtted võiksid õige rahastusega kasvada. Ligikaudu 40% ettevõtetest 
Sahara-taguses Aafrikas kuulub naistele, aga vähem kui 10% neist ettevõtetest suudavad leida rahastust 
traditsioonilistelt rahastajatelt. „Me ütleme sageli, et traditsioonilised investorid jätavad võimalused 
kasutamata, sest neil on palju mugavam toetada inimesi, kes näevad välja nagu nad ise, töötavad ja 
räägivad nende moodi ning veedavad aega nendega samades kohtades,“ ütleb Leteka.

 AAFRIKA INVESTEERIMINE LÄBI SOOPRISMA: TÕELINE NAISTE POOLT NAISTE JAOKS LOODUD FOND
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2X Flagship Fund ehk kahekordne fondide lipulaev

Alitheia on nii-öelda 2X Flagship Fund – algatuse „2X Challenge“ juhtfond. See on mitmepoolne algatus, 
mis käivitati G7 riikides arengurahastamisasutuste poolt eesmärgiga kaasata 2022. aasta lõpuks 15 miljardit 
eurot, et toetada projekte, mis suurendavad naiste mõjuvõimu ja edendavad nende osalemist majanduses. 
Euroopa Investeerimispank oli esimene mitmepoolne arengupank, kes võttis vastu ja kasutas 
2X-kriteeriumeid, ühinedes algatusega „2X Challenge“ 2021. aasta juunis. Pangale oli meeltmööda 
võimalus investeerida Alitheia vaid naistest koosnevasse tiimi, mis paistab valdavalt meeste esindatud 
erakapitalimaailmas silma. „See on tõeline naiste poolt naiste jaoks loodud fond,“ ütleb Déborah Vouche, 
kes töötas pangas selle tehingu töörühmas. „Nad olid selles segmendis esimesed ning tõepoolest esimene 
tiim, kes pakkus välja soolisele võrdõiguslikkusele keskendunud fondi Sahara-taguses Aafrikas.“

Investeering Alitheia IDF-i aitab kaasa ka SheInvesti algatusele, mille alusel Euroopa Investeerimispank 
soovib kaasata 2 miljardit eurot soolist võrdõiguslikkust arvestavateks investeeringuteks kogu kontinendil.

Viimase viie aasta jooksul on Leteka ja Ishmael olnud tunnistajaks hoiakute nihkele mitmekesisust 
puudutavas mentaliteedis. Investorid on kas mitmekesisuse kriteeriumi omaks võtnud, selle kohta teadmisi 
hankinud või on uudishimulikud. „Kahtlustan, et järgmise aasta või kahe jooksul küsib iga investor, et 
milline on teie soolist võrdõiguslikkust arvestav investeerimisstrateegia“, ütleb Leteka.

“ Traditsioonilised investorid jätavad võimalused 
kasutamata, sest neil on palju mugavam toetada inimesi, 

kes näevad välja nagu nad ise, töötavad ja räägivad nende 
moodi ning veedavad aega nendega samades kohtades. ”

Naised, kes on saanud SheInvestist abi, selgitavad, mida see neile tähendab1:56

https://www.eib.org/en/press/all/2021-162-sheinvest-eib-doubles-its-commitment-to-mobilise-eur2-billion-for-women-across-africa
https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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P ank emiteeris võlakirju 21 vääringus, millest enamik olid põhivääringud ehk euro, USA dollar ja 
Inglise nael. Mitmekesised allikad ja tähtajad tagavad panga fundeerimisstrateegia paindlikkuse. 

Mitmete vääringute kasutamine võimaldab EIP-le juurdepääsu ka mõnele kohalikule vääringule, et 
teha väljamakseid.

KUST RAHA TULEB

Euroopa Investeerimispank, maailma suurim mitmepoolne laenuvõtja ja -andja, 
kogus 2021. aastal rahvusvahelistel kapitaliturgudel 55 miljardit eurot, millest 
10 miljardit eurot saadi roheliste ja kestlikkusvõlakirjadega. Panga emissioonid 
jõuavad investoriteni, kes ei pruugi tavaliselt Euroopasse investeerida ja kes EIP 
võlakirjadesse investeerides panustavad kaudselt Euroopa projektidesse.

EMISSIOONID VÄÄRINGUTE KAUPA
EUR USD

48,10% 30,80%

AMEERIKA RIIGID

10% 14%12% 11%

LÄHIS-IDA JA AAFRIKA

2% 2% 2% 2%

EUROOPA

67% 64% 66%69%

AASIA

21% 21%20%17%

20212019 2020 Kliimateadlikkusvõlakirjad/
kestlikkusvõlakirjad

VAHENDITE KOGUMISE TIPPHETKED 
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USD GBP MUU

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

VÕLAKIRJAD PLOKIAHELAS

Esimene EIP võlakirjamüük, mille puhul kasutati digivääringut, annab märku, et investorid on 
valmis hakkama seda uut tehnoloogiat kasutama

John Whelan töötab suures rahvusvahelises pangas, aga ta peab ennast inseneriks. Tema kõige hiljutisem kirg 
insenerivaldkonnas on krüptoraha ja plokiahelad. „Usun tõeliselt tehnoloogia võimesse muuta rahastus meie 
kõigi jaoks paremaks,“ ütleb Whelan, kes asutas digilabori Banco Santanderis Hispaanias, et uurida, kuidas 
plokiahelad ja krüptoraha suudavad pangandust täiustada.

Banco Santander on üks kolmest erasektori pangast, mis on aidanud Euroopa Investeerimispangal emiteerida 
tema esimese digivõlakirja, kasutades plokiahela tehnoloogiat. 100 miljoni euro suurune võlakiri emiteeriti aprillis 
Ethereumi platvormil. Sellele platvormile kuulub suuruselt teine digivääring maailmas pärast liidrit Bitcoini. 
Ülejäänud kaks panka, kes osalevad, on Prantsusmaa pank Société Général ja Goldman Sachs 
Ameerika Ühendriikidest.

See on esimene kord, mil avaliku sektori pank on teinud koostööd rühma erasektori 
pankadega, et müüa võlakirju, kasutades plokiahelat. Euroopa Investeerimispank otsustas oma 
esimese digivõlakirja jaoks kasutada pankade gruppi, sest ta soovis, et see sarnaneks tavapärase 
võlakirjamüügiga. Nüüd on ootus, et EIP järel siseneb sellele turule rohkem avaliku ja 
erasektori panku ning et võlakirjade, sealhulgas roheliste võlakirjade müük jõuab 
rohkemate investoriteni.

Madalad kulud, suur läbipaistvus

Võlakirja müügi korraldamine on keeruline. Plokiahelad võimaldavad pankadel palju 
tööd ühtlustada. Enamiku võlakirjade riskihindamise, märkimise ja turustamisega 
seotud dokumente saab salvestada plokiahelas, mis kiirendab protsessi iga osa. 
Digiteerimine võib vähendada püsikulusid ja suurendada läbipaistvust, sest kauplemisvooge ja 
järelturutehinguid on lihtsam jälgida. „Paljud inimesed ei ole plokiahela tehnoloogia kasuteguritest teadlikud,“ 
ütleb Richard Teichmeister, kes on Euroopa Investeerimispangas fundeerimisvaldkonna juht. „Tegelikult on sellel 
potentsiaal muuta finantsvaldkonda ning see võib parandada paljude inimeste elu.“

Üks eeliseid on kindlasti kiirus. Mõned haldustööd seoses võlakirjade emiteerimisega, näiteks dokumentide 
ettevalmistamine ja arveldused esmasturul, saab teha tundidega, selle asemel, et kulutada sellele päevi, 
nagu praegu.

Mis on detsentraliseeritud süsteem?

Krüptoraha on vaid üks paljudest viisidest, kuidas plokiahela tehnoloogiat kasutatakse, et salvestada tehinguga 
seotud infot hajusraamatu vormis. Hajusraamat on andmebaas, mis jagab ja sünkroonib teavet mitmel saidil ja 
paljude inimestega.

Plokiahelaid hoitakse veebis ja kordistatakse mitmete arvutite kaudu paljudes asukohtades. See kordistamine 
takistab valesid muudatusi või häkkimist. Plokiahel sisaldab loetelu kannetest ehk plokkidest, mis registreerivad 
tehinguid ja on seotud ahelaga, mis kasutab krüptograafiat. Iga plokk sisaldab ajatemplit ja tehinguandmeid. 
Plokiahelaid teatakse ka kui „detsentraliseeritud“ süsteeme, sest neid hoitakse ja kontrollitakse mitmes arvutis. 

“ Sellel on 
potentsiaal muuta 

finantsvaldkonda. ”
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GRUPI TEGEVUSKAVA 
2022–2024 TIPPHETKED

•  EIP uus arenguvaldkonna üksus EIP Global, et hoogustada projekte väljaspool Euroopa Liitu

• COVID-19-le reageerimine ja roheline taastumine

• Suurem mõju ja riskide võtmine investeeringute puhul

• Kliimapanga tegevuskava

• Tehnoloogia ja innovatsioon

• Ühtekuuluvus, et tuua Euroopa osad üksteisele lähemale

• Paindlikkus selles, kas töötajad töötavad kodus või kontoris

Avame üksuse EIP Global, mis on meie uus arenguüksus, et saaksime teha tihedamat koostööd valitsuste 
ja ettevõtetega väljaspool Euroopat. See aitab luua rohkem partnerlusi, et tulla toime kliimakriisiga ning 
toetada rohe- ja digipööret. Suurendame töötajate arvu oma kontorites kohapeal üle maailma. Oleme juba 
loonud uue piirkondliku keskuse Aafrikas, et rahuldada paremini kohalikke vajadusi.

Üleeuroopaline tagatisfond pakub laenutagatisi ja muud rahastamist, et aidata ettevõtetel ellu jääda, 
arveid maksta ja investeeringuid teha. See fond, mis sai sissemakseid mitmelt Euroopa Liidu riigilt, on osa 
laiemast Euroopa Liidu paketist, et juhtida majandus tagasi kursile. Fond alustas tegevust 2020. aastal ja 
lõpetab tegutsemise 2021. aasta lõpus, ent pank võib mõned tehingud lõpule viia ka 2022. aastal.

Teeme kõik, mis suudame, et saavutada oma kliimapanga tegevuskava eesmärgid. Tegevuskavas 
märgitakse, kuidas pank pühendab 2025. aastaks vähemalt 50% oma iga-aastasest laenumahust kliimale 
ja keskkonnasäästlikkusele. Selles selgitatakse, kuidas me võtame investeerides rohkem riske, toetame 
Euroopa rohelist kokkulepet ja muudame Euroopa 2050. aastaks CO

2
-neutraalseks. Teeme veelgi rohkem, 

et aidata klientidel kohaneda juba toimuvate kliimamuutustega ning leevendada tulevasi probleeme.

EIP kavatseb 2025. aastaks pühendada 45% oma iga-aastasest laenumahust Euroopa Liidus 
ühtekuuluvuspiirkondadele, mis vajavad rohkem abi. Lisarahastus aitab neil Euroopa osadel võrdselt 
konkureerida ja saavutada sama elatustase nagu arenenumates piirkondades.

Pangatöötajad läksid pandeemia ajal üle hübriidtööle, töötades sageli sama nädala jooksul nii kontoris 
kui ka kodus. Me jälgime ja kohandame tööruume, et tagada töötajate ohutus ja tulemuslikkus. Kriis on 
kaasa toonud palju väljakutseid vaimse tervise ja heaolu valdkonnas. Pakume rohkem koolitusi ja seminare 
juhtidele, et oma töötajate eest hoolt kanda. Jätkame programmiga, mille käigus hinnatakse töötajate 
stressitaset ja tagatakse, et võtame meetmeid.

2022.–2024. aasta strateegilise tegevuskava tervikteksti leiab aadressilt  
www.eib.org/en/publications

GRUPI TEGEVUSARUANNE JA JUHTIMINE
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EIP on ELi organ, mis on vastutav liikmesriikide ees, ja pank, mis järgib otsuste tegemisel, juhtimisel ja kontrollides 
parimat pangandustava.

Juhatajate nõukogusse kuuluvad kõigi 27 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 Euroopa Liitu. Juhatajate nõukogu nimetab ametisse ka direktorite nõukogu, 
halduskomitee ja auditikomisjoni.

Direktorite nõukogu teeb otsuseid laenude ja vahendite hankimise kavade kohta ning muudes 
rahastamisküsimustes. Nõukogu tuleb kokku kümme korda aastas, et tagada panga juhtimine kooskõlas ELi 
aluslepingutega, panga põhikirjaga ja juhatajate nõukogu antud üldsuunistega. Direktorite nõukogusse kuulub 
28 liiget, kellest nimetab iga liikmesriik ametisse ühe ja Euroopa Komisjon samuti ühe. Nõukogul on ka 
31 asendusliiget. Direktorite nõukogu võib erialaste ekspertteadmiste täiendamiseks koopteerida kuus eksperti, 
kes osalevad nõukogu koosolekutel hääleõiguseta 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. Halduskomitee vastutab panga jooksva tegevuse eest, 
valmistab ette direktorite nõukogu otsuseid ja tagab nende rakendamise. Komitee koguneb kord nädalas. 
Halduskomitee töötab panga presidendi alluvuses ja direktorite nõukogu järelevalve all. Ülejäänud kaheksa liiget 
on EIP asepresidendid. Komitee liikmed nimetatakse ametisse kuni kuueks aastaks ametiaja pikendamise 
võimalusega ning nad vastutavad ainult panga ees.

Lisaks on pangal sõltumatu auditikomisjon, mis allub otse juhatajate nõukogule. Auditikomisjoni ülesanne on 
auditeerida panga raamatupidamisaruandeid ning kontrollida panga tegevuse vastavust parimatele 
pangandustavadele. Auditikomisjoni aruanne esitatakse juhatajate nõukogule koos direktorite nõukogu 
aastaaruandega. Auditikomisjonil on kuus liiget, kes nimetatakse ametisse kuueks järjestikuseks majandusaastaks 
ilma ametiaja pikendamiseta. 
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ROHKEM TEAVET EIP GRUPI 
COVID-19 KRIISI RAHASTAMISE KOHTA

www.eib.org/covid-19

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