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TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Ennalta arvaamattomien kriisien ja massiivisten rahoitustarpeiden edessä ei kannata jatkaa toimintaa
entiseen tapaan. Tarvitaan innovatiivisuutta. Meidän on löydettävä uusia ratkaisuja, jotka viitoittavat
tien toisenlaiseen tulevaisuuteen.
Vuonna 2021 Euroopan investointipankki torjui kahta suurta uhkaa, ilmastokriisiä ja
koronaviruspandemiaa, samalla kun talouskehitys asetti entistä kiireellisemmin ratkaistavia haasteita.
EU:n pankki selätti nämä haasteet pohtimalla lujasti ja etenemällä nopeasti — uusiin suuntiin.
Tämä voi tarkoittaa investointeja innovatiivisiin yrityksiin, tai innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka
auttavat ennen pandemiaa kannattavasti toimineita yrityksiä selviytymään kriisistä. Ensin kuitenkin
mietimme, miten asian voisi hoitaa uudella ja tehokkaammalla tavalla — miten voisimme luoda uusia
polkuja, jotka johtavat kestävään, vihreään ja osallistavaan tulevaisuuteen.
Tässä toimintakertomuksessa nousee esiin ainutlaatuisen Euroopan takuurahaston kautta
annettu kriisiapu koronapandemiasta selviytymiseksi sekä tukemme terveyden
huoltoyrityksille, jotka työskentelevät koronataudin hoitomenetelmien kehittämiseksi.
Kertomus kuvaa myös sitä, miten laajasti tuemme ilmastotoimien uusilla rintamilla
pioneerityötä tekeviä yrityksiä, joiden hankkeet toisinaan ulottuvat aina avaruuteen asti. Se
kertoo sitoutumisestamme turvaamaan parempaa tulevaisuutta kaikille eurooppalaisille
koheesioinvestointiemme avulla ja kaikille maailman ihmisille kehitysyhteistyömme kautta.
Innovointi luo puitteet tulevaisuudelle. Tämän toimintakertomuksen kolme pääjaksoa piirtävät kuvan
siitä tulevaisuudesta, jonka haluamme rakentaa. Tavoitteemme on terve maailma. Vihreä maailma.
Osallistava maailma.
Muut toimintakertomuksen osat taustoittavat näitä investointeja. Pääjohtajan strategisista
linjauksista siirrytään pankin luotonannon ja varainhankinnan numerotietoihin, ja lopuksi luodaan katse
tulevaan vuoteen EIP-ryhmän toimintasuunnitelman pääkohtien myötä.
Toimintakertomuksessa rakentuu tarina rahoituslaitoksesta, jonka pyrkimyksenä on
ratkaista nyt kohtaamamme haasteet. Toimintaamme ohjaa visio terveestä, vihreästä ja
osallistavasta tulevaisuudesta.
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PÄÄJOHTAJAN KATSAUS

E

uroopan investointipankkiryhmä on ollut etulinjassa, kun Euroopan unioni on vastannut
koronapandemian aiheuttamaan globaaliin kriisiin. Poikkeuksellisena aikana on tarvittu
nopeita ja joustavia ratkaisuja. Oli kyse sitten pienten ja keskisuurten yritysten sekä innovatiivisten
startupien kriisituesta tai rokotusten ja julkisen sektorin terveydenhuoltohankkeista, pankki on
lunastanut odotukset.
EIP-ryhmä on erittäin epävarmasta tilanteesta huolimatta saanut investointeja liikkeelle. Euroopan
takuurahasto EGF on pitänyt lainakanavat auki monille hankkeille, joita liikepankit pitivät kriisin keskellä
liian riskipitoisina. Taloustutkimuksemme osoittaa, että nämä tuet ovat säästäneet yritykset rajuilta
investointien leikkauksilta. Sen sijaan ne ovat voineet edelleen panostaa esimerkiksi digitalisaatioon,
mikä on auttanut niitä kriisiin sopeutumisessa. Näitä instrumentteja on hyödynnetty myös pankin
laajamittaisessa rahoituksessa biotieteisiin ja terveydenhuoltoon. Niiden merkitystä tuskin voi tällä
hetkellä kylliksi korostaa.
Jatkossakin tulemme varmasti hyödyntämään riskinjakoon perustuvia rahoitusvälineitä myös muissa
hankkeissa, jotka tuottavat vahvaa yhteiskunnallista ja taloudellista lisäarvoa.
Koronapandemia ei tietenkään ole ainoa merkittävä haaste, joka maailmaa kohtaa. Ilmastokriisi on
kasvamassa yhä akuutimmaksi, ja EU:n ilmastopankkina olemme vahvasti mukana Euroopan
pyrkimyksissä hiilineutraaliuteen. EIP on sitoutunut tukemaan ilmastotoimia ja ympäristökestävyyttä
tuhannella miljardilla eurolla vuosikymmenen loppuun mennessä. Suuri osa näistä investoinneista on
käytettävä innovaatiorahoitukseen: vastassamme on ennennäkemätön haaste, jonka selättäminen
vaatii uusia liikeideoita. Vuonna 2021 aloimme toteuttaa Ilmastopankin tiekarttaa. Sen ansiosta EIP on
ensimmäinen kansainvälinen kehityspankki, jonka rahoitus vastaa täysin Pariisin ilmastosopimuksen
tavoitteita. Tiekartan puitteissa lopetimme kokonaan sellaisten hankkeiden rahoituksen, joissa energiaa
tuotetaan yksinomaan fossiilisista polttoaineista, mukaan lukien maakaasu. Myös pankin COP26ilmastokokouksessa julkistama uusi sopeutumissuunnitelma sisältää tiekarttaan perustuvia
toimenpiteitä. Lisäksi otimme käyttöön toimintamallin sen varmistamiseksi, että rahoituksensaajat
pyrkivät vähentämään liiketoiminnastaan syntyviä hiilipäästöjä. Ilmastotoimien alalla EIP on omaksunut
laajempaa roolia paitsi uuden ja kypsemmän teknologian rahoittajana, myös osaamiskeskuksena, jonka
asiantuntemuksesta hyötyvät koko markkinat. Tätä ilmentävät yhteistyöhankkeemme esimerkiksi
Euroopan komission sekä Bill Gatesin Breakthrough Energy Catalyst -rahoitusohjelman kanssa, josta
tuetaan vihreän teknologian käyttöönottoa maailmanlaajuisesti.
Ilmastokriisistä on todettava, että vaikka uhka kohdistuu joihinkin valtioihin muita pahemmin, olemme
sen suhteen kaikki siirtymätalouksia. Meidän on yhdessä etsittävä uusia ratkaisuja taloutemme
viherryttämiseksi. Samalla on varmistettava, että siirtymä on oikeudenmukainen. Viime vuonna pankki
vahvisti kehitysyhteistyötään perustamalla toimipisteen Nairobiin, minkä lisäksi uusi kehityshankkeisiin
erikoistunut osastomme EIP Global aloittaa toimintansa vuonna 2022. Ainoana kansainvälisistä
kehityspankeista jaamme eurooppalaista teknologiaa ja osaamista tehokkaasti muualle maailmaan.
Näin luomme mahdollisuudet kehitykselle, jossa hypätään yli teollisen kehityksen saastuttavat vaiheet
ja siirrytään suoraan puhtaaseen, vihreään talouteen. Hankeasiantuntijamme varmistavat, että kaikki
mitä rahoitamme on kestävää — ja siitä toimintamallista emme luovu. Joulukuussa, kun G7-maiden
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on todettava, että vaikka uhka kohdistuu
“ Ilmastokriisistä
joihinkin valtioihin muita pahemmin, olemme sen suhteen

kaikki siirtymätalouksia. Meidän on yhdessä etsittävä
ratkaisuja taloutemme viherryttämiseksi. Samalla on
varmistettava, että siirtymä on oikeudenmukainen.

”

johtajat pohtivat edellytyksiä infrastruktuurin modernisointiin ja kehitysmaiden tulevaisuuden
haasteisiin tarvitseman tuhansien miljardien rahoituksen järjestämiseen, esiin nousi Euroopan
investointipankin tukemia hankkeita enemmän kuin minkään muun kansainvälisen rahoituslaitoksen.
Vaikka suorituksemme on jo nyt vaikuttava, pankin kehitysosasto auttaa edelleen parantamaan sitä.
Palkkaamme entistä enemmän paikallista henkilökuntaa kehittämään uusia hankkeita ja toteuttamaan
niitä. Team Europen avainjäsenenä odotamme innolla pääsevämme osallistumaan Euroopan komission
300 miljardin euron Global Gateway -strategiaan, joka tukee Euroopan itsenäisyyttä ja autonomiaa
edistävää infrastruktuuria eri puolilla maailmaa. Euroopan unionissa on hankittu vihreään ja
digitaaliseen teknologiaan 75 prosenttia enemmän patentteja kuin Yhdysvalloissa ja neljä kertaa
enemmän kuin Kiinassa. Olemme alalla maailman johtava asiantuntija, jolla on jaettavaksi osaamista
esimerkiksi uusiutuvasta energiasta, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, tulvasuojelusta, edistyneistä
säänennustusmenetelmistä ja kestävästä infrastruktuurista.
Euroopan investointipankilla on keskeinen rooli liiketoiminnan ja yhteiskunnan mukauttamisessa
nykypäivän haasteisiin. Saadaksemme aikaan kestävän maailman meidän kaikkien pitää löytää uusi,
paras versio itsestämme. Jokaisen rahoittamansa innovatiivisen hankkeen kautta Euroopan
investointipankki tekee tästä tavoitteesta helpommin saavutettavan.

Werner Hoyer
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VUODEN 2021 SAAVUTUKSIA

EIP-RYHMÄ
COVID-19RAHOITUS
YHTEENSÄ

33,26 mrd. €

EUROOPAN
INVESTOINTIPANKKI

RAHOITUS 2021

55,8 mrd. €

HYVÄKSYTYT HANKKEET
Euroopan unionissa
EU:n ulkopuolella

51,3 mrd. €
4,5 mrd. €

ALLEKIRJOITETUT SOPIMUKSET
Euroopan unionissa
EU:n ulkopuolella

57,9 mrd. €
7,5 mrd. €

LAINOJEN ULOSMAKSUT
Euroopan unionissa
EU:n ulkopuolella

35,3 mrd. €
6,3 mrd. €

HANKITUT VARAT
(ENNEN SWAPEJA)

Päävaluutat (€, £, $)
Muut valuutat

65,4 mrd. €

41,6 mrd. €
55,2 mrd. €

48,4 mrd. €
6,8 mrd. €

EUROOPAN
INVESTOINTIRAHASTO

Euroopan investointirahasto (EIR) on riskirahoitukseen
erikoistunut EIP-ryhmän osa. Se edistää kasvua ja
innovaatioita tukemalla mikroyrityksiä sekä pieniä ja
keskisuuria yrityksiä kaikkialla Euroopassa. EIR antaa
rahoitusta, asiantuntijan neuvoja ja takauksia terveen
liiketoiminnan edellytykset täyttäviin, kestävällä tavalla
toteutettaviin investointeihin. EIR:n osakkeenomistajia
ovat EIP, Euroopan komissio sekä joukko julkisia ja
yksityisiä pankkeja ja rahoituslaitoksia.
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RAHOITUS 2021
ALLEKIRJOITETUT
SOPIMUKSET
Pääomasijoitukset
Takaukset
Osallistava rahoitus

30,5 mrd. €
5,2 mrd. €
25,1 mrd. €
0,2 mrd. €

EIP:N VAIKUTUS
11 400 MW
99,7 %

431 000

4,5
miljoonaa

Tuetut pk- ja
midcap-yritykset*

Työpaikkoja säilytetty pk- ja
midcap-yrityksissä*

8,1
miljoonaa

163 000

6,8
miljoonalle

3,5
miljoonaa

Uusia kotitalouksia
kytketty sähköverkkoon

Koteja uusissa tai kunnostetuissa
energiatehokkaissa asunnoissa

5G-palvelut
mahdollisiksi

Kiinteät valokuituyhteydet
kotitalouksille

94,3
miljoonalle

12
miljoonalle

10
miljoonalle

3,8
miljoonalle

Parempaa
infrastruktuuria

Uusi
jätteenkeräysjärjestelmä

Puhtaampaa
juomavettä

Kehittyneet
sanitaatiopalvelut

826 000

6 300

346
miljoonaa

170 000

Pienempi tulvariski

783
miljoonalle

uusiutuvista
lähteistä

Sähköntuotantokapasiteetti

82 200 km

Rakennettuja tai
kunnostettuja voimalinjoja

Rautateiden liikkuvaa kalustoa
Matkojen kasvu EIP:n
Oppilaita EIP:n rahoitusta
hankittu tai kunnostettu rahoittamassa julkisessa liikenteessä saaneissa opetustiloissa

Luvut kuvaavat vuonna 2021 ensimmäistä kertaa allekirjoitettujen uusien lainasopimusten
odotettavissa olevia tuloksia tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella. Esitetyt luvut ovat
alustavia ja tilintarkastamattomia.

Paremmat
terveyspalvelut, myös
koronarokotuksia

* Pk-yrityksissä säilytettyjen työpaikkojen lukumäärä tarkoittaa niiden pk- ja midcap-yritysten
henkilöstömäärää, jotka saivat EIP:n rahoitusta vuonna 2021, sekä niiden pk-yritysten
henkilöstömäärää, jotka saivat EIR:n rahoitusta lokakuun 2020 ja syyskuun 2021 välisenä aikana
niiden operaatioiden perusteella, jotka oli allekirjoitettu rahoitusvälittäjien kanssa vuoden 2021
loppuun mennessä.
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EIP-RYHMÄN RAHOITUS MAITTAIN
TANSKA
1,34 mrd. € 0,41 % BKT:sta

ALANKOMAAT

IRLANTI
1,14 mrd. €

0,27 % BKT:sta

2,80 mrd. € 0,33 % BKT:sta

BELGIA
3,42 mrd. € 0,69 % BKT:sta

LUXEMBURG
0,97 mrd. € 1,39 % BKT:sta

RANSKA
13,92 mrd. € 0,56 % BKT:sta

USEITA EU-MAITA
0,90 mrd. €

PORTUGALI
5,32 mrd. € 2,52 % BKT:sta

ESPANJA
12,77 mrd. € 1,07 % BKT:sta

Tummempi väri tarkoittaa suurempaa investointien osuutta BKT:sta.
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SUOMI
3,01 mrd. € 1,21 % BKT:sta

RUOTSI

VIRO

2,47 mrd. € 0,47 % BKT:sta

0,35 mrd. € 1,16 % BKT:sta

LATVIA
0,11 mrd. € 0,35 % BKT:sta

LIETTUA
0,45 mrd. € 0,84 % BKT:sta

PUOLA
6,50 mrd. € 1,16 % BKT:sta

SAKSA
5,50 mrd. € 0,16 % BKT:sta

TŠEKIN TASAVALTA
1,26 mrd. € 0,53 % BKT:sta

SLOVAKIA
0,47 mrd. € 0,48 % BKT:sta

ITÄVALTA
1,56 mrd. € 0,39 % BKT:sta

SLOVENIA

UNKARI
0,89 mrd. € 0,59 % BKT:sta

0,26 mrd. € 0,51 % BKT:sta P KROATIA
0,76 mrd. € 1,37 % BKT:sta

ROMANIA
0,91 mrd. € 0,38 % BKT:sta

BULGARIA

ITALIA

0,95 mrd. € 1,43 % BKT:sta

13,53 mrd. € 0,76 % BKT:sta

KREIKKA
4,77 mrd. € 2,70 % BKT:sta

0,30 mrd. € 1,30 % BKT:sta

MALTA

KYPROS

0,11 mrd. € 0,80 % BKT:sta
11

EIP:N RAHOITUS MAAILMALLA

LAAJENTUMISMAAT
JA EFTA
1,37 mrd. €
YHDISTYNYT
KUNINGASKUNTA
0,37 mrd. €
ETELÄISET
NAAPURIVALTIOT
2,03 mrd. €

AKT, MMA JA
ETELÄ-AFRIKKA
2,15 mrd. €
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ITÄISET
NAAPURIVALTIOT
0,67 mrd. €

AASIA JA
AMERIKKA
1,54 mrd. €

EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto
AKT: Afrikka, Karibia ja Tyynimeri
MMA: Merentakaiset maat ja alueet
Euroopan investointipankki ei tunnusta, hyväksy tai arvioi minkään tällä kartalla esitetyn alueen, rajan, värin, nimityksen tai tiedon oikeudellista merkitystä.
EU:n Syyriaa vastaan marraskuussa 2011 asettamien pakotteiden johdosta EIP on keskeyttänyt kaikki tätä valtiota koskevat laina- ja neuvontaohjelmat. Sen sijaan EIP kuuluu Syyrian tukiryhmään,
joka valvoo tilannetta EU:n ja YK:n johdolla.
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TERVE MAAILMA

“

Koronakriisi on ennennäkemätön. Siksi Euroopan takuurahastokin poikkeaa siitä, mitä
olemme yleensä tottuneet näkemään. Se on epätavallinen niin laajuudeltaan, aikataulultaan kuin
rahoitusvälineiltään. Tavallisuudesta poikkeava on myös rahaston hallinto, jossa takaajina toimivia
jäsenvaltioita edustaa osallistujamaiden komitea. Koronavirus ja sen talousvaikutukset eivät
pysähdy valtioiden rajoille. Niinpä myös pandemian taloudellisista seurauksista kärsineiden
yritysten tuki on tehokkaampaa silloin, kun se ulottuu yksittäisiä valtioita pidemmälle.
Ioanna-Victoria Kyritsi, Euroopan takuurahaston toimeenpanosta vastaavan yksikön päällikkö, EIP

“

”

Biotiede on elintärkeä ratkaisu pakottaviin globaaleihin haasteisiin. Euroopan
investointipankin suoraa tukea on saanut 80 alkuvaiheen huippuinnovaatiohanketta, joita
toteutetaan biotieteiden ja terveysteknologian alalla. Kaikkiaan yli 2 miljardin euron rahoituksella
on edistetty esimerkiksi uusien lääkkeiden kehittämistä harvinaisiin infektiosairauksiin, syövän
immunoterapiaa, entistä tarkempien kirurgisten implanttien rakentamista sekä pitkälle
kehittyneitä diagnostiikkavälineitä. Työssämme keskeistä on myös tuki
terveydenhuoltojärjestelmän muutosjoustavuudelle, perusterveydenhuollon saatavuudelle sekä
lääkintätarvikkeiden, kuten rokotteiden, valmistuskapasiteetille.
Felicitas Riedl, biotieteistä ja terveydenhuollosta vastaava päällikkö, EIP

1:29
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2021 TOIMINTAKERTOMUS

”

TERVE MAAILMA

Euroopan investointipankin biotiedeasiantuntijat ovat
olleet koronaviruksen torjunnan ja terveemmän
tulevaisuuden rakentamisen keskiössä. Tässä jaksossa
muutamat heistä kertovat pankin vuonna 2021
rahoittamista rokotteista ja siitä työstä, johon olemme jo
ryhtyneet tulevilta pandemioilta suojautumiseksi.
Euroopan unionin ulkopuolella pankin kehitystyöhön
kuuluu myös hankkeita, joiden tavoitteena on tukea
rokotteiden tasapuolista ja maailmanlaajuista saatavuutta.
Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä EIP-pankkiryhmä
on tukenut Euroopan takuurahaston (EGF) kautta.
Seuraavassa kerromme koronakriisin aikana elintärkeää
rahoitusta saaneista yrityksistä, aina kroatialaisesta
ravintolasta suomalaiseen pankkiin asti.
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KRIISISSÄ TARVITAAN
ROHKEITA IDEOITA
Tästä pandemiasta selviytyminen ja tulevien kriisien torjunta vaatii enemmän
riskinottoa sekä lisää innovointia koronarokotteisiin ja muuhun biotieteiden
tutkimukseen
Cristina Niculescu ja Nadya Velikova

V

oidaan väittää, että rokotteista on tullut oman menestyksensä uhreja. Koronarokotteet kehitettiin
ennätysajassa, mutta niiden käytölle on ollut vaikea saada laajaa tukea. Olemme tottuneet
rokotteisiin jo vuosikymmenten ajan, mutta samalla huoli rokoteturvallisuudesta on kasvanut. Tänä
päivänä moni unohtaa rokotusohjelmien hyödyt tai pitää niitä itsestään selvinä. Kun liikkeellä on
valeuutisia ja sosiaalisen median kautta on helppo saada kaikenlaista tietoa, ihmiset eivät enää luota
lääkäreihin ja tieteeseen yhtä paljon kuin 50 vuotta sitten.
Rokotteet ja laajamittaiset rokotusohjelmat ovat auttaneet hävittämään tietyt sairaudet kehittyneistä
maista kokonaan. Monet takavuosien tartuntataudit ovat harvinaisia ja lähes unohdettuja. Lapsuudessa
saadut rokotteet ovat hävittäneet isorokon, minkä lisäksi lähes poissa ovat kurkkumätä, tyypin b
haemophilus influenza -bakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus, tuhkarokko, sikotauti, polio,
vihurirokko ja jäykkäkouristus. Sen sijaan kehitysmaissa lapsia edelleen kuolee näihin sairauksiin
rokotteiden puutteessa. Kehittyneissä maissa rokotteita on saatavilla, mutta yhä useammat epäröivät
niiden ottamista. Rokotevastaisuus vaarantaa lääketiedeyhteisön, tutkijoiden ja valtioiden
vuosikymmenten työllä saavuttamat tulokset.
Tartuntatautien kansanterveydelle aiheuttamasta uhasta huolimatta uusien rokotteiden kehitystyö on
viime vuosina hidastunut, koska niiden tutkimus ja tuotanto on kärsinyt investointivajeesta. Korkeat
kehityskustannukset, investointien matala tuotto sekä kehittämiseen ja valmistukseen liittyvät
liiketoiminnalliset haasteet ovat pakottaneet muutamat biolääketieteen yritykset luopumaan
rokotteiden kehittämisestä. Nämä ongelmat ovat haitanneet kehitystyötä jo vuosien ajan.
Kattava työkalupakki
Kun kävi ilmeiseksi, että koronavirus aiheuttaisi mittavan kriisin, Euroopan investointipankki päätti
valjastaa kaikki rahoitusinstrumenttinsa ja kaiken tieteen tarjoaman teknologian yritysten ja yhteiskunnan
auttamiseen. Emme keskittyneet vain yhteen yritykseen tai yhteen teknologiaan. Tarjosimme tukea sekä
perinteisille rokotteiden kehittäjille että uusille, kuten saksalaiselle BioNTech-yritykselle, joka onnistui
valmistamaan yhden johtavista mRNA-rokotteista. Lähetti-RNA eli mRNA on uudenlainen teknologia, joka
voi auttaa torjumaan rokotteilla myös monia muita sairauksia, esimerkiksi syöpää.
Kaikki pankin kriisin aikana tukemat hankkeet eivät lopulta kantaneet hedelmää. Emme kuitenkaan
voineet tuudittautua siihen, että yksi tietty ratkaisu toimisi kaikille, tai käyttää runsaasti aikaa vain
parhaiden valintaan ja tukemiseen. Sen sijaan jouduimme tekemään rohkeita ja joskus riskialttiitakin
päätöksiä. Nyt meillä on useita rokotteita, joista saadaan hyviä tuloksia eri puolilla maailmaa.
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Kun kävi ilmeiseksi, että koronavirus aiheuttaisi mittavan kriisin,
“
Euroopan investointipankki päätti valjastaa kaikki rahoitusinstrumenttinsa ja

kaiken tieteen tarjoaman teknologian yritysten ja yhteiskunnan auttamiseen.

”

Edelleen jatkamme uusien menestystarinoiden etsintää. Lokakuussa pankki hyväksyi 45 miljoonan
euron lainan, jolla tuetaan espanjalaisen Hipra-yrityksen koronarokotteiden valmistusta. Vielä
kokeiluvaiheessa oleva rokote perustuu perinteiseen rekombinanttiproteiiniteknologiaan, ja sitä on
muunneltu tehoamaan paremmin koronaviruksen eri variantteihin. Uutta rokotetta voidaan säilyttää
tavallisessa jääkaapissa. Siitä on hyötyä etenkin kehitysmaissa ja syrjäisillä alueilla, minne BioNTechin
rokotteen vaatimia erikoispakastimia on vaikea toimittaa.
Nyt tai ei koskaan
Nyt jos koskaan on oikea hetki kehittää rokotteiden tuotantoa ja jakelua. Pankki voisi tutkia ratkaisuja
välttämättömien lääkkeiden varmuusvarastointiin, rokotteiden valmistuksen tukemiseen uusissa
paikoissa, tiedon ja teknologian jakamiseen, joustavien valmistusyksiköiden kehittämiseen sekä
investointeihin entistä edistyneempiin tuotantomenetelmiin. Tavoitteena on laajamittainen ja globaali
rokotteiden toimitusjärjestelmä, joka varmistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin kriisitilanteissa.
Pankin toiminnan painopiste on siirtymässä yhä enemmän rokotteiden jakeluun ja sellaisten
yritysten tukemiseen, jotka voivat rakentaa varmuusvarastoja muiden yritysten tuottamista
rokotteista. Rokotteita tulisi pystyä valmistamaan entistä useammissa paikoissa, sillä se auttaisi
saavuttamaan syrjäisemmät seudut etenkin köyhemmissä maissa. Pyrimme tehostamaan rokotteiden
tuotantoa tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission, Maailman terveysjärjestön, epidemioiden torjuntaa
edistävän kansainvälisen yhteenliittymän (CEPI) ja muiden terveysalan ryhmittymien kanssa.
Kesäkuussa 2021 tuimme rokotteiden maailmanlaajuista jakelua allekirjoittamalla 30 miljoonan euron
rahoitussopimuksen belgialaisen bioteknologiayritys Univercellsin kanssa. Yrityksen suunnitelmissa on
laajentaa suurten koronarokotemäärien tuotantoa uudella tehtaalla Belgiassa sekä auttaa rakentamaan
tuotantolaitoksia eri puolille maailmaa rokotteiden varmuusvarastojen luomiseksi. BioNTech ja
Euroopan unioni tekevät puolestaan yhteistyötä arvioidessaan mRNA-rokotteiden tuotantolaitosten
sijoituspaikkoja Afrikassa. Ehdolla ovat muun muassa Ruanda ja Senegal.
Rahoitusta lupaaville hankkeille
EIP:llä on pitkä historia biotieteiden tukijana, ja rahoitamme alaa vuosittain yli 800 miljoonalla eurolla.
Kymmenen viime vuoden aikana olemme myöntäneet terveydenhuollon infrastruktuureihin joka vuosi
yli miljardin euron lainat. Pankin koronarahoitusta on saanut yli 20 eurooppalaista huippu
teknologiayritystä, joilla on meneillään lupaavaa rokotteiden, hoitojen tai testien kehitystyötä. Tämä
vastaa yhteensä noin 770 miljoonan euron kokonaisinvestointeja.
Tulevina vuosina olisi hienoa nähdä räjähdysmäinen kasvu biotieteiden tutkimus- ja innovaatio
rahoituksessa laajemminkin, sekä entistä vahvempi tuki terveydenhuollolle ja lääketieteen
koulutukselle. Koronan lisäksi ratkaistavana on monia muitakin terveysongelmia. On tärkeää tukea
rohkeita edistysaskelia ja uudenlaista ajattelua. Tutkijoina tietynlainen riskinotto viehättää ja innostaa
meitä; sen kautta maailmasta tulee parempi paikka ja voimme suojautua tulevaisuuden kriiseiltä, joita
emme vielä edes osaa kuvitella.
Cristina Niculescu ja Nadya Velikova ovat Euroopan investointipankin biotiedeasiantuntijoita
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SEURAAVAN
PANDEMIAN VARALTA
Jo ennen kuin covid-19 on nujerrettu, valtioiden, tutkijoiden, terveydenhuollon
sekä rahoitus- ja kehitysrahoituslaitosten on aika arvioida, mitä koronaviruksesta
opittiin. Pandemioihin varautuminen on nostettava uudelle tasolle
Dana Burduja ja Anna Lynch

U

usia pandemioita tulee — se on väistämätöntä. Usein päättäjät kuitenkin unohtavat sen ja jatkavat
entiseen tapaan. Varautuminen on kallista eikä välttämättä maksa itseään takaisin pitkään aikaan.
Meidän on syytä varmistaa, että varautumista tuetaan nyt, kun covid-19-pandemian vaikutukset ovat
vielä tuoreessa muistissa eikä unohdus ole päässyt valtaamaan alaa.
Koronaviruspandemia ei tietenkään ole vielä ohi. Voimme odottaa pandemian päättymistä, mutta tauti
pysyy silti keskuudessamme, aiheuttaen ehkä kausittain kiertäviä epidemioita. Sillä on ollut
perustavanlaatuinen vaikutus elämäämme, yhteiskuntaamme ja talouteemme. Jos haluamme varmistaa,
etteivät seuraavan pandemian vaikutukset ole yhtä mullistavat ja katastrofaaliset, tutkijoiden ja
päättäjien on yhdessä valmistauduttava uuteen ja erilaiseen terveyskriisiin. Emme voi tarkasti
ennustaa, millainen tauti iskee seuraavaksi. Tämä pandemia on kuitenkin antanut meille tärkeitä
oppeja, joita voidaan soveltaa tulevaisuuden suunnittelussa — juuri nyt.
Valmiusviranomainen suunnitteilla
Euroopan unioni on käynnistämässä seuraavaan pandemiaan varautumiseksi laajaa uutta hanketta,
jonka nimi on Eurooppalainen biouhkiin varautumisen suunnitelma (European bio-defence preparedness
plan). Helmikuussa Euroopan valtionpäämiesten tapaamisessa alkunsa saanut ns. HERA
Incubator -suunnitelma tähtää kansallisten toimijoiden yhteisiin ja koordinoituihin toimenpiteisiin.
Suunnitelma voi muotoutuessaan kehittyä eri suuntiin. Sen yhtenä päämääränä on entistä tiiviimpi
yhteistyö uhkien arvioinnissa ja tietojen jakamisessa. Tuloksena voi myös olla itsenäinen
terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen (Health Emergency Preparedness and Response Authority,
HERA), jonka tehtävänä on virtaviivaistaa EU:n aloitteita ja rajat ylittävien terveysuhkien käsittelyä.
Suunnitelmalla on tarkoitus ratkaista eri jäsenvaltioiden vaihtelevista toimenpiteistä johtuneet
ongelmat, jotka haittasivat Euroopan unionin toimintaa kriisissä. Samalla ennakoidaan tulevia uhkia,
arvioidaan ja mallinnetaan riskejä sekä kehitetään tarpeiden seurantaa ja valvontaa. Valvonta on
seuraavan pandemian kannalta keskeistä, sillä sen avulla voimme reagoida nopeammin taudin
torjumiseksi. Lisäksi HERA valmistelee ja rahoittaa torjuntatoimia hätätilanteen aikana.
Euroopan investointipankki on ollut mukana Euroopan komission kanssa käydyissä keskusteluissa, joissa
on pyritty muodostamaan käsitys HERAn parhaasta rahoitusmallista. Rahoitusmalliin voi kuulua
InvestEU-ohjelma, räätälöityjä rahoitusinstrumentteja kuten InnovFin-aloitteen tartuntatautien
torjunnan rahoitusväline (Infectious Diseases Finance Facility) ja muita innovatiivisia tuotteita. Tehtävä on
monitahoisempi kuin vain löytää rahoitettava hanke ja antaa sille rahat. Tärkeintä on tunnistaa parhaat
mahdolliset tavat hyödyntää rahoitusta niin, että mukaan saadaan myös yksityissektorin investointeja.
Me annamme rahoitusta silloin, kun markkinoiden toiminnassa on puutteita, kannustamme
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“ Aina kun tuemme yritystä, näemme siinä
potentiaalia käänteentekevään kehitystyöhön.
”
vaihtoehtoisiin investointeihin sekä varmistamme rahoituksen täydentävyyden ja sosiaalisen ja
taloudellisen vaikuttavuuden.
Lääkkeen tai rokotteen kehittäminen kuitenkin yleensä kestää 10-12 vuotta. Riskinä on, että jos
päästämme huomion herpaantumaan, tutkimusrahat menevät muualle heti kun koronapandemia on
enää vain ikävä muisto.
Vaihtoehtoiset uhat
Seuraava pandemia ei tietenkään välttämättä ole viruksen aiheuttama.
Mikrobilääkeresistenssi on todellinen piilevä uhka, josta voi tulla seuraava maailmanlaajuinen
ongelma. Silti toistaiseksi hyvin harvat yritykset investoivat mikrobilääkkeiden tutkimukseen
tai käynnistävät hankkeita, jotka voisivat johtaa innovatiivisten uusien antibioottien
kehittämiseen. Euroopan investointipankki tukee mikrobilääkkeiden tutkimusta AMR Action
Fund -rahaston kautta, jonka perustamiseen EU:n pankki keskeisesti vaikutti ja johon olemme sijoittaneet
20 miljoonaa euroa.
Perustimme rahaston yhteistyössä Kansainvälisen tutkivan lääketeollisuuden liiton (IFPMA), lääkealan
yritysten ja Maailman terveysjärjestön kanssa. Siihen on jo investoinut 20 lääkealan suuryritystä, kuten
Eli Lilly, Roche ja Teva, sekä Wellcome-säätiö. Rahaston tavoitteena on tuoda kahdesta neljään
mikrobilääketuotetta markkinoille vuoteen 2030 mennessä. Se on haastava tehtävä, sillä koko hankkeen
tarkoituksena on kehittää tuote, jota toivon mukaan ei koskaan jouduta käyttämään.
Yleinen etu ennen tuottoa
Juuri tällaisissa investoinneissa Euroopan investointipankki on avainasemassa. Kun yksityiset sijoittajat
näkevät riskin liian suurena, meidän tehtävämme on tunnistaa investointien tarve. Päätöksemme
perustuu silloin yleiseen etuun pikemminkin kuin odotettavissa olevaan tuottoon. Tarjoamme
teknologian kehittämiseen tarvittavan tuen ja innovatiivisia rahoitusvälineitä — kunnes yksityiset
sijoittajat ovat saaneet riittävän näytön hankkeen onnistumisen edellytyksistä ja ovat myös valmiita
investoimaan siihen. EU:n pankki oli rahoittanut esimerkiksi BioNTechin syöpätutkimusta jo ennen
pandemiaa. Pioneerityötä tekevien yritysten rahoituksessa käytämme itse kehittämiämme tuotteita tai
Euroopan komission tukemia rahoitusvälineitä.
EIP:n toimintapoliittiset tavoitteet määritetään yhdessä Euroopan komission kanssa. Pankin
biotiedetiimiin kuuluu eri osa-alueiden asiantuntijoita, joista jokaisella on omat kiinnostuksen kohteensa
ja kontaktinsa alan aiemmista tehtävistä. Seuraamme markkinoita ja luemme tieteellistä kirjallisuutta
selvittääksemme, minne rahoitustamme kannattaisi suunnata. Koska teemme uraauurtavaa työtä
pioneerien parissa, joskus voitamme ja joskus häviämme. Mutta aina kun tuemme yritystä, näemme
siinä potentiaalia käänteentekevään kehitystyöhön.
Dana Burduja on Euroopan investointipankin johtava terveysekonomisti ja Anna Lynch johtava
biotieteiden asiantuntija pankin biotiede- ja terveysosastolta
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ROKOTTEITA AFRIKKAAN
Senegaliin perustettava koronarokotteiden tuotantolaitos on osa suunnitelmaa,
jonka tavoitteena on edistää Afrikan alueellista terveydenhuoltoa ja vähentää sen
riippuvuutta tuontirokotteista

M

aailman kolmesta miljardista rokoteannoksesta alle kaksi prosenttia on jaettu Afrikassa. Institut
Pasteur de Dakar -tutkimuskeskuksen yhteyteen Senegaliin perustettu uusi tuotantolaitos on osa
koko mantereen laajuista strategiaa, jolla pyritään korjaamaan tämä vaje ja lisäämään Afrikan
kapasiteettia rokotteiden tuotannossa. ”Koronapandemia on korostanut tarvetta rokotusten
tehostamiseen Afrikassa”, kertoo tutkimuskeskuksen johtaja Amadou Sall. ”Jotta voisimme pysäyttää
tartunnat tai vähentää vakavia tautitapauksia, ihmisiä on rokotettava enemmän.”
Rokotekattavuuden lisäämiseksi Afrikkaan on saatava lisää rokoteannoksia. Sitä varten tarvitaan uusia
paikallisia tuotantolaitoksia, sillä tällä hetkellä Afrikan rokotteista 99 prosenttia on tuontitavaraa.
Institut Pasteur de Dakarin uudessa tehtaassa tavoitellaan jopa 25 miljoonan hyväksytyn
koronarokoteannoksen kuukausituotantoa vuoden 2022 loppuun mennessä. ”Afrikka on täysin
riippuvainen muiden maiden kyvystä valmistaa rokotteita ja tuoda ne afrikkalaisten saataville”, sanoo
Ramon Ynaraja Euroopan investointipankin Senegalin toimistosta. ”Monet vauraammistakaan Afrikan
maista eivät onnistu hankkimaan rokotteita markkinoilta. Sen vuoksi tämä Senegalin laitos, joka hoitaa
itse koko tuotantoketjun, on mantereelle ensiarvoisen tärkeä.”
Hintava ja monimutkainen prosessi
Rokotteiden valmistusohjelmat ovat kalliita ja vaativia jopa Institut Pasteur de Dakarin kaltaiselle
edistyneelle tutkimuslaitokselle, jolla on yli 80 vuoden kokemus rokotteiden kehittämisestä. Se on
parhaillaan ainoa laitos Afrikassa, joka valmistaa Maailman terveysjärjestön hyväksymiä rokotteita. Viime
aikoina instituutti on käynnistänyt myös koronapikatestien massatuotantoa terveydenhuollon
työntekijöitä varten yhteistyössä Euroopan investointipankin ja saksalaisen KfW-kehityspankin kanssa.
Uuden tuotantolaitoksen käynnistymistä vauhditettiin pankin sekä sen Team Europe -kumppanien eli
Euroopan komission, Ranskan ja Saksan tuella. Rahoituksen lisäksi pakettiin kuului teknistä neuvontaa
ja koulutusta. Myös tiimiin kuuluva Belgia laatii yhdessä Senegalin kanssa suunnitelmaa, jolla maa
voisi kehittyä alueelliseksi keskukseksi lääkkeiden tuotannossa. Lisäksi tutkimuskeskuksen
kapasiteetin kehittämisessä ja teknologian siirrossa auttaa belgialainen bioteknologiayritys Vallonian
aluehallinnon tuella. Laitoksen kehitysvaihetta on tukemassa myös muita kansainvälisiä
yhteistyökumppaneita, kuten Yhdysvallat ja Maailmanpankki. Kaikkiaan hankkeen kustannukset
voivat nousta jopa 200 miljoonaan euroon.
”Paitsi että hanke vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmää, se myös luo uusia työpaikkoja, kehittää
osaamista ja resursseja sekä edistää uuden teknologian käyttöönottoa”, toteaa Sall tyytyväisenä.
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ELÄMÄN JA KUOLEMAN
KYSYMYS
Vaikka koronavirus on nyt keskiössä, tulevaisuuden terveys rakentuu monille
tämän päivän innovaatioille. Barcelonalainen lääketeknologiayritys onnistui
kehittämään käänteentekevän hoidon aivohalvaukseen

F

rançois Salmon muistaa elävästi sen hetken, kun hän luki puhelimestaan tekstiviestin: ”Kaikki on
hyvin. Hyytymä poistettu. Potilas kunnossa.” Elettiin vuoden 2019 loppua, ja naiselta oli juuri
poistettu veritulppa Vall d’Hebronin sairaalassa Barcelonassa muutama tunti kohtauksen jälkeen.
Kyseessä oli ensimmäinen leikkaus startup-yritys Anaconda Biomedin kliinisessä tutkimuksessa, joka
voisi mullistaa aivohalvauksen hoidon. ”Olen iloinen siitä, että voimme auttaa terveydenhuollon
ammattilaisia pelastamaan ihmishenkiä ja vähentämään toimintakyvyn häiriöitä aivohalvauksen
jälkeen”, toteaa yritystä vuodesta 2018 asti johtanut Salmon tyytyväisenä.
Jatkotutkimuksia varten Anaconda sai lokakuussa 10 miljoonan euron venture debt -rahoituksen
Euroopan investointipankilta. Laina toi barcelonalaisyritykselle myös sen pandemian aikana kaipaamaa
likviditeettiä. ”Anacondan menetelmä on virkistävän yksinkertainen”, kertoo lainan parissa työskennellyt
Euroopan investointipankin rahoitussuunnittelija Tom Andersen. ”Se mahdollistaa entistä paremman
hoidon kustannustehokkaasti.”
”Vaurioita ei enää synny”
Jos hyytymä tukkii suuren verisuonen, sydämestä aivoihin pään kummallakin puolella johtavat
kaulavaltimot voivat paksuuntua. Silloin verenkierto aivojen elintärkeisiin osiin estyy, ja tuloksena on
aivohalvaus. Mitä pidempään valtimo on tukossa, sitä todennäköisemmin potilaalle syntyy pysyviä
vaurioita, kuten halvaantumista ja puhevaikeuksia. Perinteiset liuotusmenetelmät jättävät toisinaan
jäljelle hyytymän palasia, jotka voivat taas tukkia muita valtimoita. Anacondan kehittämä katetri on
suunniteltu poistamaan aivoveritulppa kokonaan, hajottamatta sitä. Sylinterin muotoinen,
itsestään laajeneva katetri leviää halkaisijaltaan jopa viiden millimetrin paksuiseksi niin, että se täyttää
koko suonen. Tällä tavoin katetri tarttuu hyytymään ja poistaa sen kokonaisena. ”Kun hyytymä on saatu
pois, vaurioita ei enää synny”, kertoo Salmon.
Ulos pandemiasta Euroopan unionin tuella
Nyt kun kliiniset kokeet ovat ohi, Salmon arvioi niiden onnistumista. Tulokset vahvistivat aiemmissa
tutkimuksissa todetun ja täyttivät kaikki odotukset ensimmäisen sukupolven katetrien turvallisuudesta
ja tehokkuudesta. Anacondan kehittämällä uudella menetelmällä on kiistatta ollut merkittävä
myönteinen vaikutus potilaiden elämänlaatuun aivoverenkierron häiriön jälkeen. ”Tulokset ovat tähän
mennessä olleet erittäin hyviä”, toteaa Salmon. ”Olemme kuitenkin arvioissamme varovaisia, sillä
edessämme on kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys.”
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PANDEMIALÄÄKE PANKEILLE
Euroopan takuurahasto keventää pankkien taakkaa auttaessaan pitämään
eurooppalaiset yritykset pinnalla. Näin pankin koronatukiväline toimii
Suomessa ja Ruotsissa

P

etri Vartiaisella on kädet täynnä työtä vientirahoituksen johtavana asiantuntijana. ”Kuka tietää, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan ja kuinka pitkään pandemia vielä kestää”, miettii rahoituslaitos
Finnverassa työskentelevä Vartiainen. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, joka myöntää
lainoja ja takauksia yrityksille ja tukee Suomen vientikauppaa.
Pandemia haittaa kaikenlaista liiketoimintaa, mutta etenkin globaaleilla markkinoilla toimivia
vientiyrityksiä. Yritykset tarvitsevat kassavirtaa kulujensa kattamiseksi ja investointeihin, jotka ovat
välttämättömiä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Euroopan takausrahasto, Euroopan investointipankin
covid-19-turvaverkko, käynnistettiin juuri oikeaan aikaan. ”Rahasto todellakin auttaa Finnveran kaltaisia
rahoituslaitoksia tavoittamaan koronasta pahoin kärsineet paikalliset yritykset ja tuomaan rahoitusta
niiden saataville”, kertoo Pohjoismaiden lainojen parissa työskentelevä Euroopan investointipankin
lainavastaava Roxana Popescu. Huhtikuussa EU:n pankki takasi ison siivun Finnveran tulevasta
lainasalkusta, minkä turvin laitos pystyi tarjoamaan 650 miljoonaa euroa uutta rahoitusta
suurille ja keskisuurille yrityksille. Vienti on yksi talouskasvun kulmakivistä, ja EIP:n tuki Finnveran
asiakkaille edistää kansainvälistymistä aikana, jolloin se olisi pandemian vuoksi voinut muutoin olla
mahdotonta. Kaikkiaan EIP on allekirjoittanut kymmeniä vastaavia takaussopimuksia eri puolilla
Eurooppaa. Nämä investoinnit voivat kohentaa Euroopan unionin taloutta jopa 200 miljardilla eurolla.
Viennin uudet haasteet
Finnveran tehtävä valtion rahoituslaitoksena on täydentää rahoitusmarkkinoita ja kasvattaa uusien
yritysten lukumäärää Suomessa, samalla kun se auttaa olemassa olevia yrityksiä kasvamaan. Se on myös
Suomen virallinen vientitakuulaitos, joka tukee noin 26 000 asiakastaan tuotteidensa myynnissä eri
puolilla maailmaa. ”Heti kun pandemia alkoi, aloimme varautua tuleviin haasteisiin eri keinoin”, kertoo
Finnveran rahoituspäällikkö Vartiainen. ”EIP on ollut ja on edelleen arvostettu yhteistyökumppani
Finnveralle ja Suomen rahoitussektorille.”
Yritysluottoja Ruotsiin koronakriisin hoitoon
Euroopan investointipankki allekirjoitti samantyyppisen takaussopimuksen myös Ruotsin vienti
rahoittajan Svensk Exportkreditin (SEK) kanssa. Sopimus mahdollistaa kaikkiaan 467 miljoonan euron
uudet lainat suurille ja keskisuurille yrityksille. Kokonaisuudessaan Ruotsin talous voi hyötyä
uudesta sopimuksesta jopa 1,1 miljardilla eurolla. Vuosittain EIP rahoittaa Ruotsin hankkeita noin
kahdella miljardilla eurolla.
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DIGITALISAATIO PELASTAA
Kroatialainen ravintola ja tšekkiläinen kiinteistösovellus selvisivät korona
suluista ja ovat nyt valmiita tulevaisuuteen

B

atak Grillin ideana on tarjota paikallisen keittiön perinteisiin nojaava fine dining -elämys.
”Halusimme tuoda markkinoille jotain uutta”, kertoo ravintolan omistavan Victus Groupin
rahoitusjohtaja Isabella Paver. ”Paikallista ruokaa, mutta nykyaikaisella tavalla, niin että voimme järjestää
liikelounaita ja juhlia.” Ravintola menestyi hyvin.
Mutta sitten tuli korona. ”Ravintoloiden sulkeminen oli meille todellinen shokki”, muistelee Paver. Batak
Grill päätti alkaa tarjota ruuan kotiinkuljetuspalvelua. Ravintolan täytyi kuitenkin kehittää digitaalisia
palveluitaan ja avata verkkosivu. ”Olimme ennenkin tarjonneet kotiinkuljetusta, mutta nyt laajensimme
toimitukset kaikkiin tuotteisiin ja perustimme sitä varten erityisen alustan.” Se oli monivaiheinen
prosessi, jossa piti perehtyä tietosuojasäännöksiin, varmistaa verkkosivun toimivuus matkapuhelimilla
ja tableteilla, optimoida se hakukoneita varten, investoida markkinointiin, perustaa laskutus- ja
varastonhallintajärjestelmät — sekä mainostaa tätä kaikkea sosiaalisessa mediassa. Muutos onnistui
kuitenkin loistavasti.
Batak (kroatiaksi ”kanankoipi”) haki Erste Bank Croatialta rahoitusta, joka myönnettiin Euroopan
investointirahaston tukemana ja EU:n takaamana lainana. ”Lainan avulla pystyimme toteuttamaan
kaikki tarvittavat muutokset ja vahvistamaan toimintaamme verkossa”, iloitsee Paver.
”Meidän ei lopulta tarvinnut irtisanoa yhtäkään työntekijää.”
Digipalveluita kiinteistöille
Kiinteistösovellus Spaceflow osoittaa, miten digitaalinen siirtymä ulottuu jo erittäin monille elämän osaalueille — jopa rakennuksiin. ”Tavoitteemme on yhdistää kiinteistöt ja vuokralaiset”, kertoo
liiketoimintajohtaja Pavel Jiranek.
Spaceflow tarjoaa digitaalisia kiinteistöpalveluita asuinkiinteistöille. Se auttaa vuokranantajia löytämään
vuokralaisen ja pitämään kiinni hyvistä vuokralaisista sekä saamaan hyvän tuoton. Koronaviruspandemia
aiheutti kuitenkin suuria muutoksia myös vuokralaismarkkinoilla. ”Vuokranantajilla on entistä suurempi
paine tehdä rakennuksistaan houkuttelevia ja ennen kaikkea turvallisia”, Jiranek sanoo. ”Tuotteemme
kuului ehkä ennen kategoriaan ’hyvä olemassa’. Nyt siitä on tulossa välttämätön työkalu, jos
vuokranantaja haluaa säilyttää kilpailukykynsä.”
Spaceflow-yritystä rahoittaa pääomarahasto Day One Capital, jota Euroopan investointirahasto tukee
Euroopan investointiohjelman puitteissa. Tuen ansiosta yritys on pystynyt kehittämään tuotteitaan,
palkkaamaan noin 20 uutta työntekijää sekä kasvattamaan liiketoimintaa merkittävästi.
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VIRTAA LAITTEISIIN
Italialainen kehitti lapsuuden keksintöharrastuksensa pohjalta yrityksen,
jonka energiatehokas elektroniikka voi leikata hiilidioksidipäästöjä
huomattavasti

K

un muut lapset leikkivät leluilla, Igor Spinella purki kodinkoneita nähdäkseen, miten ne toimivat.
Jo kahdeksanvuotiaana pikku Igor suunnitteli ja asensi perheen kotiin murtohälyttimen, jonka
hänen vanhempansa onnistuivat laukaisemaan palatessaan sienimetsästä Emilia-Romagnan kukkuloilta.
”Olin kummallinen lapsi. Vietin kaikki iltapäivät autotallissa keksintöjeni parissa", kertoo Spinella, joka
nyt 40-vuotiaana on tehoelektroniikkafirma Eggtronicin perustaja ja toimitusjohtaja. Yritys on alle
kymmenessä vuodessa jättänyt yli 240 patenttihakemusta.
Kuten monille aloitteleville yrityksille, koronapandemia oli kova isku myös Eggtronicille. Onneksi yritys
sai Euroopan investointipankilta 15 miljoonan euron lainan, jonka mahdollisti Euroopan takuurahaston
erityinen pandemiatuki. Eggtronic käyttää saamansa rahoituksen investoimalla tutkimus- ja
kehitystyöhön. Sen tuloksena voi syntyä Euroopan ilmastotavoitteiden kannalta merkittäviä tuotteita.
EU:n pankki tukee innovatiivisia eurooppalaisyrityksiä, joille kasvurahoituksen saanti on usein
vaikeampaa kuin Yhdysvalloissa tai Aasiassa toimiville kilpakumppaneilleen. ”Eggtronic on kehittänyt
erittäin innovatiivisia tuotteita suurten kasvumahdollisuuksien alalla”, kertoo lainan valmistellut EIP:n
investointiasiantuntija Fabrizio Morgera.
Näkymätön ystävä
Spinellan toimialana on tehoelektroniikka. Hän kutsuu sitä näkymättömäksi ystäväksi, joka saa maailman
pyörimään. Tehoelektroniikka tarkoittaa teknologiaa, jota käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
säätelemään virran kulkua transistorien läpi. Kaikissa tehoelektroniikan piirilevyissä kuitenkin syntyy
myös tehohäviöitä. Yksi tyypillinen häviöiden lähde on transistorien kytkeminen päälle ja pois.
Jotta laitteista saataisiin mahdollisimman energiatehokkaita, teknologiayritykset ovat viime vuosikymmeninä
korvanneet virtapiirien perinteiset piikytkimet nopeammilla galliumnitriditransistoreilla. Ne ovat kuitenkin
perinteisiä kytkimiä kalliimpia. Eggtronic on onnistunut kehittämään tehonmuuntimien rakennetta
niin, että päälle ja pois kytkennästä syntyy entistä vähemmän tehohäviötä. Uudenlaisen rakenteen
ansiosta tavanomainen piikytkin toimii yhtä hyvin kuin galliumnitridi, ja galliumnitridi puolestaan jopa kolme
kertaa paremmin kuin sama puolijohdin perinteisellä rakenteella.
Pieni on ympäristöystävällistä
Kun virtaa tuotetaan enemmän ja pienemmillä tehohäviöillä, Eggtronic pystyy rakentamaan entistä
pienempiä laitteita. Energiatehokkuutensa ansiosta Eggtronicin laitteilla on myös selvästi
muita pienempi hiilijalanjälki.
Kun korona raivosi maailmalla, Eggtronic onnistui pitämään suunnan selvänä. ”EIP:n laina auttaa meitä
katsomaan taas tulevaisuuteen”, iloitsee Spinella.
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ÄÄNENTOISTOA
AUDIOLASEILLA
Itävaltalainen huipputeknologiayritys USound kehitti maailman pienimmät
kaiuttimet, joiden digitaalitekniikka käyttää 80 % vähemmän virtaa

T

eini-ikäisten mielestä vanhempien ideat ovat usein joko ärsyttäviä tai yhdentekeviä. Mutta kun
Ferruccio Bottoni pari vuotta sitten toi markkinoille Fauna-lasit, hänen tyttärensä ei suostunut
luopumaan niistä lainkaan. ”Totesin, että niiden täytyy olla todella hyvät”, kertoo Bottoni, joka on
USoundin toimitusjohtaja ja yksi perustajista.
Yritys kehittää ja markkinoi MEMS-teknologiaan (Micro-Electro-Mechanical System) perustuvia
mikrokaiuttimia. Koronaviruspandemia oli sille kuitenkin takaisku. ”Pandemia oli tukahduttaa meidät”,
Bottoni sanoo. Siksi yritys otti Euroopan investointipankilta 15 miljoonan euron lainan, jonka tukena on
Euroopan takuurahasto. ”Euroopan investointipankki puhalsi toimintaamme uutta happea.”
Mekaniikasta mikroelektroniikkaan
Audiokomponentit eivät ole paljonkaan muuttuneet 2000-luvulta. USoundin liikeideana on
rakentaa puolijohdeteknologiaan pohjautuvia mikrokaiuttimia. Kun luovutaan perinteisiin
piijärjestelmiin kuuluvasta kelasta, pieni ja kevyt kaiutin voidaan yhdistää yhä pienempiin laitteisiin,
kuten audiolaseihin tai ultraäänilaitteisiin. ”USound on mullistanut audiotekniikan”, sanoo lainan parissa
työskennellyt Euroopan investointipankin suunnittelija Trudpert Schelb. ”Tämä on kaiutinteknologian
merkittävin edistysaskel vuosikymmeniin.”
USoundin MEMS-kaiuttimien laajennettu kaistanleveys mahdollistaa korkeatasoisen äänentoiston sekä
ultraäänen käytön minimaalisen pienissä laitteissa. Ne myös kuluttavat jopa 80 prosenttia vähemmän
energiaa kuin perinteiset komponentit. Vaikka kaiuttimet valmistetaan Euroopassa, lähinnä Italiassa,
niiden hinnat ovat aasialaisten hallitsemilla markkinoilla kilpailukykyiset.
USoundin teknologia perustuu pietsosähköilmiöön, jossa varautuneet kiteet laajenevat tai kutistuvat
sähkökentässä. Äänentoisto vaatii ilman liikuttamista. Sitä varten pienikokoinen MEMS-rakenne liitetään
kalvoon, joka on kuin ylös ja alas liikkuva, erittäin ohut muovikelmu. Tuloksena syntyy tavallisen
elektrodynaamisen kaiuttimen tavoin toimiva järjestelmä, jossa tilaa vievä magneettikela on kuitenkin
korvattu MEMS-siruun integroiduilla pietsoaktuaattoreilla.
Koronaviruspandemia aiheutti häiriöitä yrityksen toimitusketjuihin. Hankkeita viivästyi tai peruuntui.
Elektroniikan komponentteja on edelleen erittäin vaikea saada, mikä estää uusien hankkeiden
käynnistämistä. ”Laina auttaa meitä valtavasti”, Bottoni sanoo, ”se on vastaus yrityksemme
kassavirtaongelmiin.”
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EVÄÄT KASVUUN PIENIÄ
TUKEMALLA
Kaksi innovatiivista yritystä pääsi takaisin jaloilleen ja ryhtyi auttamaan muita
pienyrityksiä

P

ienyritysten sanotaan usein olevan Euroopan talouden selkäranka. Eikä ihme. Valtaosa EU:n
yrityksistä on pieniä tai keskisuuria pk-yrityksiä, jotka yhteensä antavat työtä yli 100 miljoonalle.
Lähes kaikkien liikevaihto putosi pandemian aikana merkittävästi.
Pandemiasta kärsi myös matkailuteknologiayritys TourRadar. ”Menetimme 98 prosenttia liike
toiminnastamme”, kertoo yrityksen perustajiin kuulunut toimitusjohtaja Travis Pittman. TourRadar
pyörittää verkkopalvelua, jonka kautta voi varata usean päivän kiertomatkoja yli 200 maasta. Palvelussa
on mukana yli 3000 yritystä. Niistä osa on pieniä matkanjärjestäjiä, joiden olisi muutoin vaikea tulla
toimeen kilpailluilla markkinoilla. Eri maissa käyttöön otetut matkailurajoitukset kuitenkin vaivuttivat
yhteistyökumppanit ”talvihorrokseen”, sanoo Pittman. ”Ne joutuivat irtisanomaan suuren osan
henkilöstöstään, esimerkiksi paikallisia oppaita ja tukihenkilöstöä.”
Euroopan investointipankki tukee TourRadaria 14 miljoonan euron venture debt -rahoituksella Euroopan
takuurahastosta, joka auttaa eurooppalaisyrityksiä selviytymään pandemiasta, säilyttämään työpaikkoja
ja kasvamaan. Venture debt maksaa itsensä takaisin samaan tapaan kuin pääomasijoitus, mutta ei
laimenna startup-yrityksen perustajien omistusosuutta. Lainan ansiosta yritys voi kehittää
koneoppimista parantaakseen verkkoalustansa luokitus- ja hakuominaisuuksia.
Ylös talvihorroksesta
Turismi on yksi pandemiasta eniten kärsineistä sektoreista. Kansainvälisten matkailijoiden määrä putosi
1,4 miljardista vuonna 2019 vain 400 miljoonaan vuonna 2020. Päästäkseen takaisin jaloilleen
wieniläisyrityksen oli uudistettava liiketoimintamalliaan. ”Päätimme avata verkkoalustamme
matkatoimistojen käyttöön. Nyt ne voivat varata palvelumme kautta matkoja yli 50 000 vaihtoehdon
valikoimasta”, Pittman kertoo. ”Tällä tavoin matkatoimistot löytävät asiakkailleen parhaat paikalliset
palvelut, ja paikalliset yhteistyökumppanimme saavat lisää näkyvyyttä.”
Moni voi ajatella, että matkatoimistojen aika on ohi. Kuitenkin pelkästään Yhdysvalloissa
matkanjärjestäjien asiakasmäärä kasvoi 76 prosenttia vuonna 2021 verrattuna pandemiaa
edeltäneeseen aikaan. ”Näemme tämän kehityksen hyvänä mahdollisuutena päästä osalliseksi
kasvavista markkinoista, mikä hyödyttää sekä meitä itseämme että paikallisia kumppaneita”,
sanoo Pittman.
Lomakkeista sovelluksiin
Vielä parempi esimerkki pienyritysten symbioottisesta suhteesta on Euroopan johtava huolintaliike
Sennder. Yritys keskittyy lyhyen matkan maantiekuljetuksiin. Rahdinantajien käytettävissä on
12 500 rekan kuljetuskalusto, jota liikennöivät pienet itsenäiset kuljetusyrittäjät. Pandemia aiheutti
kuljetusalalle laajamittaisia häiriöitä, mutta Sennder osasi sopeutua. ”Monet pienet rahdinkuljettajat
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“ Venture debt maksaa itsensä takaisin samaan tapaan kuin pääomasijoitus,
mutta ei laimenna startup-yrityksen perustajien omistusosuutta.
”
kärsivät EU-maiden asettamista liikkumisrajoituksista. Sennderin pitkäaikaiset sopimukset suurten
tavarantoimittajien kanssa kuitenkin suojasivat pahimmilta iskuilta”, kertoo Sennderin ja TourRadarin
rahoitushankkeita työstänyt EIP:n investointiasiantuntija Aleksandar Mihajlovic.
Euroopan investointipankki myöntää Sennderille 35 miljoonan euron venture debt -rahoituksen
rahdinantajat ja kuljetusyritykset yhdistävän ohjelmiston kehittämiseen. Sennderin kaltaisten yritysten
tukeminen on elintärkeää, kun otetaan huomioon koronapandemian vaikutus toimitusketjuihin eri
puolilla maailmaa. ”Kuljetussektori on vielä kaukana digitalisaatiosta. Monet pienyritykset käyttävät
edelleen perinteisiä lomakkeita tavarantoimitustensa järjestämiseen. Sennderin ohjelmisto on askel
kohti tulevaisuutta hyvin perinteisellä alalla”, pohtii Mihajlovic. ”Digitalisaatioon ja automaatioon
keskittymällä tehostamme järjestelmän toimintaa ja vähennämme samalla hiilidioksidipäästöjä.”

JALKA POIS JARRULTA
Pedro Oliveira perusti kuljetusliikkeen yhdessä isänsä kanssa vuonna 1991. ”Nyt meillä on 30 rekkaa, jotka ajavat
ympäri Eurooppaa, ja työllistämme 40 ihmistä.” Yritys kuljettaa pääasiassa rakennustarvikkeita, kuten
raskasmetalleja, sementtiä, rautaa ja puutavaraa Iberian niemimaalta eri puolille Eurooppaa. ”Se on kannattavaa”,
kertoo Oliveira, ”koska raaka-aineet ovat Espanjassa ja Portugalissa muuta Eurooppaa halvempia.”
Korona kuitenkin teki tiestä kuoppaisen. ”Meillä oli muutama vaikea kuukausi”, muistelee Oliveira, joka johtaa
Transoliveira-yritystä Portugalissa sijaitsevasta Oliveira do Hospitalin pikkukaupungista käsin. ”Painoimme
jarrua ja rekkamme pysähtyivät kolmeksi kuukaudeksi.”
Perheyritys oli kasvanut vakaasti vuosien varrella. Oliveiran ensimmäinen huoli oli välttyä suurilta tappioilta ja
pahimmassa tapauksessa yrityksen alasajolta. ”Tilanne oli epävakaa ja epävarma. Emme tienneet mitä
odottaa”, hän selittää.
Saadakseen tilanteen hallintaan Oliveira otti Caixa Geral de Depósitos -pankilta EU:n takaaman lainan, jota
myös Euroopan investointirahasto tuki Euroopan investointiohjelman puitteissa. Lainan ansiosta Oliveira
selviytyi äkillisestä tuottojen pudotuksesta, pystyi maksamaan laskunsa ja mikä tärkeintä, välttymään
työntekijöiden irtisanomisilta huolimatta maailmanlaajuisesta talouskriisistä. ”Kun tulevaisuus näyttää
epävarmalta, on parasta pelata varman päälle”, hän toteaa.
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“

Ilmastonmuutos on tänä päivänä suurin haaste, joka maailmassa pitää ratkaista. Kaikkein
innovatiivisimpiin ilmastohankkeisiin on kuitenkin vaikea löytää rahoitusta, koska niitä pidetään
etenkin kehitysmaissa liian riskipitoisina. Euroopan investointipankki auttaa luomaan
kumppanuussuhteita julkisen sektorin rahoittajiin, joiden ansiosta ilmastotoimien ja
ympäristökestävyyden rahoitusriskit pienenevät yksityisille sijoittajillekin siedettäviksi. Yhdessä
toimimalla saamme aikaan parhaat tulokset.

”

Milena Messori, pääoma- ja mikrorahoituksesta EU:n ulkopuolella vastaava päällikkö, EIP
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EU:n ilmastopankki täydensi Ilmastopankin tiekarttaansa
sopeutumissuunnitelmalla sekä varmistamalla, että kaikki
sen lainansaajat noudattavat Pariisin ilmastosopimuksen
tavoitteita.
Avaruushankkeille, kiertotalouteen ja kaupunkiliikenteeseen
suunnatut investoinnit ja asiantuntijoiden neuvot auttavat
rakentamaan kestävää tulevaisuutta.
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OIKEA ILMASTOPANKKI
Vuonna 2021 keskityimme Ilmastopankin tiekartan toteutukseen ja otimme
käyttöön uusia toimintatapoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

“

EIP on nyt oikea ilmastopankki”, sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans
Euroopan investointipankin sopeutumissuunnitelman julkistamistilaisuudessa. ”Alle kolmessa
vuodessa tapahtunut kehitys on rahoitusalalla vallankumouksellista.” Euroopan investointipankin
laatima Ilmastopankin tiekartta on viisivuotinen suunnitelma, joka määrittää, miten pankki aikoo täyttää
ilmasto- ja ympäristökestävyyteen liittyvät sitoumuksensa. Tiekartan julkaiseminen vuonna 2020 oli
merkittävä välitavoite. Nyt keskitymme etenemissuunnitelman toteuttamiseen ja kehitämme siihen
kuuluvia uusia toimintatapoja.
Kuluneen vuoden saavutuksia Tiekartan toteutuksessa:
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•

J ulkistimme EIP:n sopeutumissuunnitelman, joka tukee Euroopan unionin sopeutumisstrategian
tavoitteita EU:ssa ja sen ulkopuolella. Sitouduimme lisäämään sopeutumistukien osuutta
15 prosenttiin pankin koko ilmastorahoituksesta vuoteen 2025 mennessä. Se merkitsee
sopeutumisrahoituksen kasvua lähes kolminkertaiseksi verrattuna viiteen edelliseen vuoteen.
Painopisteet ulottuvat tulvasuojelusta ja rannikkoalueiden hoidosta kaupunkien suojaamiseen ja
muutoksenkestävään infrastruktuuriin, samalla kun tuemme sopeutumista edistävää tutkimus- ja
kehitystyötä ja innovaatioita. EU-alueen asiakkaiden käytettävissä on myös neuvontapalvelu
sopeutumisen suunnittelun ja investointien tueksi. Euroopan unionin ulkopuolella tukemme
kohdistuu kaikkein haavoittuvimmille alueille, etenkin vähiten kehittyneissä maissa sekä pienissä
kehittyvissä saarivaltioissa.

•

Julkistimme rahoituksensaajien mukautumista Pariisin ilmastosopimukseen edistävän
toimintamallin (Paris Alignment for Counterparties framework). Sen myötä EIP-ryhmästä tuli
ensimmäinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka ottaa rahoitettavan hankkeen ilmastovaikutusten
lisäksi huomioon lainansaajan toiminnan laajemminkin. Toimintamalli varmistaa, että kaikki EIP:n
rahoittamat hankkeet noudattavat Pariisin sopimuksen tavoitteita ja että rahoituksensaaja pyrkii
vähentämään hiilipäästöjään sekä vahvistamaan liiketoimintansa kestävyyttä ilmastonmuutoksessa.
Uuden toimintamallin mukaisesti tarjoamme myös teknistä tukea enemmän päästöjä tuottaville
lainansaajille ja rahoitusvälittäjille, jotta ne voisivat saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

•

Hyväksyimme kokonaisvaltaisen toimenpide-ehdotuksen EIP-ryhmän tuesta oikeuden
mukaisen siirtymän mekanismille. Ehdotuksessa selvitetään, miten pankin luotonanto,
rahoitusvälineet sekä tekninen tuki ja neuvontapalvelut voivat auttaa niitä alueita ja ihmisiä, joilla on
pisin matka tavoitteisiin. Euroopan unionissa EIP tukee oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin
kaikkia pilareita. Unionin ulkopuolella edistämme oikeudenmukaista siirtymää laajemman
kehitysyhteistyömandaatin puitteissa.
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“ EIP on oikea ilmastopankki. ”
Merkittäviä edistysaskeleita olivat myös:

•

E
 IP-ryhmän ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden toimintakehyksen päivitys, jolla
kytkemme ympäristö- ja ilmastotoimet sekä sosiaalisen rahoituksen entistä tiiviimmin ja
järjestelmällisemmin osaksi pankin toimintapolitiikkaa ja standardeja. Siihen kuuluu myös vaikutusten
ja kehitystulosten seuranta ja raportointi. Toimintakehys oli lausuntokierroksella vuonna 2021, ja se
odotetaan saatavan käyttöön vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

•

 iikennerahoituksen toimintalinjojen tarkistus, jossa määritellään uudet painopisteet EIP:n
L
rahoitukselle Ilmastopankin tiekartan mukaisesti sekä vahvistetaan tulevien liikenneinvestointien
vaikuttavuutta. Lausuntokierros kesti heinäkuusta lokakuuhun 2021. Uusi toimintapolitiikka on määrä
hyväksyä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

1:49

Varapääjohtaja Ambroise Fayolle kertoo, miten Ilmastopankin tiekartta edistää
vihreää elpymistä koronapandemiasta ja tukee Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman tavoitteita
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PIILAAKSO ISAR-JOEN
VARRELLA
Baijerilainen riskipääomarahasto tukee kasvuyrityksiä. Niihin kuuluu myös
OroraTech, joka pyrkii hidastamaan maapallon lämpenemistä auttamalla
maastopalojen sammutuksessa

T

homas Grübler oli 26, kun hän ystäviensä kanssa rakensi Cubesat-satelliitin Münchenin teknisen
yliopiston tutkimusprojektiaan varten. Pian he tajusivat, että pienellä kuutiosatelliitilla voisi olla
käyttöä myös akateemisen maailman ulkopuolella. He saivat idean yrityksestä, joka lähettäisi näitä
kenkälaatikon kokoisia laitteita avaruuteen valvomaan koko maapallon
lämpötilaa ja suojaamaan sitä ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien
maastopalojen vaikutuksilta. Niin perustettiin OroraTech. ”Monet
yritykset ja sijoittajat ajattelevat, että ilmaston kannalta hyödyllinen
Yrityksen voi rakentaa
hanke tuottaa vähemmän”, harmittelee nyt kolmekymppinen
niin, että se tuottaa
OroraTechin toimitusjohtaja Grübler. ”Se ei pidä paikkaansa. Yrityksen
enemmän voittoa
voi rakentaa niin, että se tuottaa enemmän voittoa hyödyttäessään
maapalloa kuin tuhotessaan sitä.”
hyödyttäessään maapalloa

“

kuin tuhotessaan sitä.

”

OroraTechin kaltainen innovatiivinen teknologia on avainasemassa,
kun pyrimme täyttämään kansainvälisten elinten asettamat
ilmastotavoitteet ja auttamaan yhteisöjä sopeutumaan ilmaston
muutoksen vaikutuksiin. Menestyvienkin startup-teknologiayritysten on kuitenkin vaikea hankkia varoja
tutkimustyönsä loppuun saattamiseen ja liiketoimintansa laajentamiseen, mikä on tärkeä osa yrityksen
kasvuvaihetta. OroraTechin onneksi Baijerin osavaltion riskipääomarahoittaja Bayern Kapital päätti perustaa
165 miljoonan euron rahaston kasvuyritysten tarpeisiin. ”Haluamme olla mukana kehittämässä suuria
baijerilaisyrityksiä, joista voi aikanaan tulla suuria Saksan tai jopa Euroopan tasolla. Niin saamme aikaan
työpaikkoja ja positiivista vaikutusta bruttokansantuotteeseen”, sanoo Bayern Kapitalin hallinnoimaa
Wachstumsfonds Bayern 2 -sijoitusrahastoa hoitava Monika Steger.
Bayern Kapitalin sijoituspääoma on peräisin Baijerin osavaltiolta sekä Wachstumsfonds Bayern 2 -rahastossa
myös Euroopan investointipankilta. Kasvuyritykset tarvitsevat tyypillisesti riskirahoitusta, jota on
vapaammin saatavilla Yhdysvalloissa ja Kiinassa kuin Euroopassa. Rahoituksen puute haittaa yritysten
kasvua tai ajaa ne lopulta Euroopan ulkopuolisten suuryritysten omistukseen. Tilanteen korjaamiseksi EU:n
pankki teki Wachstumsfonds Bayern 2:een maaliskuussa 50 miljoonan euron sijoituksen. ”Tällaiset
sijoitukset tukevat vahvan talouden kannalta oleellista yrittäjähenkeä, jota Saksassa voisi olla enemmän”,
toteaa EIP:ssä saksalaispankkien sijoitusyksikköä johtava Michael Raschke.
Kuutiosatelliitit ja baijerilainen sijoitusrahasto

Tällä hetkellä OroraTech käyttää omistamassaan ohjelmistossa NASAn ja Euroopan avaruusjärjestön
satelliiteista saatavaa julkista tietoa. Tammikuussa 2022 se aikoo kuitenkin laukaista ensimmäisen oman
CubeSat-satelliittinsa. Viiden tai kymmenen vuoden kuluessa OroraTechin suunnitelmissa on
100₋200 satelliitin verkosto, joka pystyy kuvaamaan maapallon pinnan kokonaisuudessaan aina puolen
tunnin välein. Satelliitit mittaavat maanpinnan lämpötilaa erittäin suurella tarkkuudella. Kun
maastopalot ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät, tällä on merkittävä vaikutus ympäristölle.
”Yrityksemme on meille todella tärkeä. Teemme kuitenkin työtä sellaisen asian parissa, joka on todella
tärkeä aivan jokaiselle”, muistuttaa toimitusjohtaja Grübler. ”Pidämme huolta maapallosta.”
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AVARUUTTA JOKAISELLE
Bulgarialaisen nanosatelliittiyritys EnduroSatin teknologia vähentää
avaruusanturien ja -laitteiden kustannuksia tutkijoille ja liike-elämälle

E

nduroSatin matka Maasta avaruuteen alkoi 25 neliön ullakkohuoneistosta Sofiasta vuonna 2015.
Yrityksen nyt 38-vuotias perustaja ja toimitusjohtaja Raycho Raychev kokosi neljästä nuoresta ja
lahjakkaasta insinööristä tiimin, jonka tavoitteena oli tehdä avaruusteknologiasta maailman
tiedemiehille ja yrittäjille helpommin saavutettavaa. ”Meidän mielestämme avaruusteknologian
universaali saatavuus voisi merkittävästi parantaa elämänlaatua maapallolla”, sanoo Raychev.
EnduroSat avaa avaruustutkimuksen mahdollisuudet tutkijoille ja liikeyrityksille joustavilla ja
monikäyttöisillä NanoSat-satelliiteillaan, jotka voidaan ohjelmoida uudelleen jokaista tehtävää varten.
Yrityksen ohjelmiston avulla minikokoiset satelliitit pystyvät suorittamaan useita tehtäviä ilman
laitteiston muutoksia. ”Yleensä satelliitit räätälöidään vain yhtä tiettyä anturia varten”, Raychev selittää.
”Me poikkesimme tästä toimintamallista rakentamalla satelliittialustan, joka pystyy kuljettamaan
erilaisia antureita ja elektroniikkaa ilman, että laitteistoa tarvitsee erikseen muuttaa jokaista kuormaa
varten.” Yrityksen toimintatapa hyödyttää myös avaruusympäristöä, koska se vaatii
vähemmän satelliitteja ja laukaisuja kutakin sovellusta kohti. Tämä vähentää laukaisuista
syntyviä hiilidioksidipäästöjä ja avaruusromua.
Rahoituksen haasteet
Koronapandemia oli EnduroSatille haastavaa aikaa. Rakettien laukaisut viivästyivät, komponenteista oli
pulaa ja logistisia ongelmia liittyi sekä insinöörien että komponenttien kuljetuksiin. Niinpä yritys päätti
hakea rahoitusta Euroopan investointipankilta, joka myönsikin Euroopan takuurahaston tukemaa
venture debt -rahoitusta yhteensä 10 miljoonaan euroon asti. ”EnduroSat on strategisesti tärkeällä
avaruussektorilla toimiva innovatiivinen pienyritys, joka on joutunut kärsimään pandemian
vaikutuksista”, EIP:n investointiasiantuntija Luis Cervera Lozano kertoo.
EU:n avaruustavoitteet
Avaruusteollisuus on yksi Euroopan unionin strategian painopisteistä. Aiemmin valtiollisten toimijoiden
hallitsema ala käy läpi perustavanlaatuista muutosta, kun teknologian edistyminen tuo markkinoille
uusia yksityisiä yrityksiä. Euroopan avaruusjärjestön arvion mukaan jokainen avaruussektorille sijoitettu
euro tuottaa talouteen keskimäärin kuusi euroa, joten ala on kasvun ja kilpailukyvyn kannalta
avainasemassa. Investoinnit avaruuteen myös parantavat korkeasti koulutettujen teknologiaosaajien
työllisyyttä. Lisäksi kiertoradalle laukaistava avaruusteknologia ja sen maassa käytettävät sovellukset
antavat kilpailuetua monilla eri teollisuudenaloilla, kuten meri- ja ilmailuteollisuudessa, maataloudessa,
luonnonvarojen hoidossa, vakuutusalalla, rahoituspalveluissa ja logistiikassa.
”On hienoa nähdä EIP:n kiinnostus avaruusteollisuuteen”, iloitsee Raychev. ”Se on toimiala, jonka
merkitys kasvaa vuosi vuodelta.”
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ATOMIA PIENEMPIÄ
ILMASTORATKAISUJA
Ruotsiin rakennettava neutronilähdetutkimuslaitos tuo eurooppalaisen
materiaalitutkimuksen ja vihreät innovaatiot uudelle tasolle

L

undin kauniille esikaupunkialueelle on rakenteilla yksi Euroopan suurimmista tutkimusinfrastruk
tuurihankkeista, European Spallation Source (ESS). Kolmentoista EU-maan omistamaan ESStutkimuslaitokseen tulee sijoittumaan maailman voimakkain neutronilähde sekä tutkijoita kaikkialta
maailmasta. Laitos tavoittelee ainutlaatuisia tieteellisiä läpimurtoja vastatakseen ihmiskunnan suurimpiin
kysymyksiin — tutkimalla materiaaleja atomia pienempien nanopartikkelien avulla. ”ESS-laitoksella tulee
olemaan vaikutusta moniin elintärkeisiin toimialoihin”, sanoo laitoksen ulkoisista suhteista vastaava johtaja
Pia Kinhult. ”Olemme osa ketjua, jonka tavoitteena on vauhdittaa eurooppalaisia innovaatioita sekä löytää
ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja muihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.”
Läpimitaltaan 700-metrisen (13 jalkapallokentän kokoisen) tutkimuslaitoksen rakentaminen on mittava
investointi, kun siihen vielä lisätään 15 huipputason instrumentti- ja tukilaboratoriota sekä 600-metrinen
protonikiihdytin. Euroopan investointipankki tukee ESS-hanketta erityisellä luottojärjestelyllä
varmistaakseen, että Eurooppa pysyy kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen eturintamassa.
Nopeampia ja älykkäämpiä neutronikokeita
Neutronien mikroskooppisen koon ei pidä antaa hämätä, sillä ne ovat tehokkaita välineitä ympäröivän
maailman ymmärtämiseen. Atomin ytimestä löytyvillä hiukkasilla on muihin teknologioihin verrattuna
merkittäviä etuja erilaisten aineiden ja materiaalien tutkimuksessa. ”Neutronit ovat nopeita, älykkäitä ja
siitä mukavia, että ne eivät tuhoa näytteitä siten kuin esimerkiksi röntgensäteet”, Kinhult kuvaa. ”Niiden
avulla voidaan tutkia helposti vaurioituvia näytteitä, kuten proteiineja ja eläviä soluja, sekä havaita
vetyä, jolla on keskeinen merkitys melkein kaikissa biologisissa prosesseissa.”
EU:n tukea ruotsalaisille innovaatioille
Spallaatio on prosessi, jossa synnytetään neutronisuihkuja kohdistamalla protoneita lähes valon
nopeudella volframista tehtyyn kappaleeseen. Tarkkailemalla vapautuvien neutronien kulkua
materiaalien läpi tutkijat saavat selville, miten näytepalasten atomit ja molekyylit käyttäytyvät ja
vaikuttavat toisiinsa. Se taas auttaa parantamaan materiaaleja ja kehittämään uusia.
Vuonna 1932 James Chadwick onnistui todistamaan neutronien olemassaolon verrattain pienessä
laboratoriossa Englannissa. Nykyisin neutronikokeet kuitenkin vaativat suuremman tilan ja
kehittyneemmät tutkimuslaitteet. ESS on valtava hanke, jonka valmistelu kesti vuosia. Rakennustyöt on
tarkoitus saada päätökseen joulukuussa 2021. ”Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, ettei tällaisen
laitoksen rakentaminen ole helppoa”, Kinhult kertoo. ”Totesimme jo varhaisessa vaiheessa, että meidän
täytyy varmistaa likviditeetti sekä rakennusvaiheessa että laitoksen toiminnan tueksi, ja sitä tarvitaan
vielä muutaman vuoden ajan.”
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“ Neutronien mikroskooppisen koon ei pidä antaa hämätä, sillä ne
ovat tehokkaita välineitä ympäröivän maailman ymmärtämiseen.
”
Euroopan investointipankin ESS:lle myöntämän 50 miljoonan euron rahoituksen taustalla on aloite
InnovFin - EU:n innovaatiorahoitus, jonka EIP-ryhmä käynnisti Euroopan komission kanssa tutkimuksen
ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020:n yhteydessä. Luottojärjestely on aloitteen kolmas erä
vuodesta 2016 lukien, ja kaikkiaan hankkeeseen on sidottu rahoitusta 200 miljoonaa euroa. ”InnovFin
tukee tutkimus- ja innovaatiohankkeita, kuten tutkimustyöhön tarvittavaa infrastruktuuria”,
kertoo kestävästä ja digitaalisesta teollisuudesta vastaava Euroopan investointipankin
johtava insinööri Aristomenis Pofantis. ”Tällä luottojärjestelyllä EIP halusi varmistaa, että
erittäin kunnianhimoinen ESS-hanke voidaan toteuttaa ilman kalliita viivästyksiä korona
pandemian jatkuvasti aiheuttamista vaikeuksista huolimatta.”
Vihreämpää tutkimusta ja innovointia
Eurooppa on aina ollut neutronitutkimuksen kärjessä, mutta ESS on paljon enemmän kuin
neutronilähde. Valmistuttuaan tutkimuslaitos tulee muuttamaan käsitystämme tutkimuksesta
Euroopassa ja muualla maailmassa. Laitokseen kutsutaan maailman yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja
yrityksistä vuosittain jopa 3 000 vierailevaa tutkijaa, jotka suorittavat noin 800 koetta. ”Yhteistyö on
ESS:n ydinaluetta”, sanoo Kinhult. ”Laitoksella tulee olemaan laaja valikoima instrumentteja, joita tutkijat
voivat käyttää kokeissaan. Niiden avulla saadaan korkealaatuista tutkimustietoa, jota tarvitaan tämän
päivän ongelmien ratkaisemiseen.”
Tutkimuslaitoksella on myös vihreä ulottuvuus. Se tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet
ympäristökestävyyden ja ilmaston tutkimiseen, samalla kun sen ylijäämäenergialla lämmitetään
tuhansia koteja ja muita kiinteistöjä laitoksen lähistöllä. ”Nykyisin kaikki perustuu tutkittuun tietoon,
myös ilmastonmuutoksen vastaiset toimet”, Kinhult toteaa. ”Tutkimuslaitoksessamme tehtävät kokeet
auttavat kehittämään innovatiivisia, entistä kestävämpiä materiaaleja sekä ympäristöystävällisempiä
ratkaisuja energiahuoltoon ja liikenteeseen.”
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TAKAISIN MUOTIIN
Renewcellin tekstiilien kierrätyslaitos silppuaa vanhat vaatteet ja jalostaa ne
uusiksi langoiksi. Ruotsalaisyritys pyrkii patentoidun teknologiansa avulla
tekemään muotiteollisuudesta kestävämpää

K

aikki lähti käyntiin vaatimattomasta keltaisesta mekosta, joka oli suunniteltu vanhoista, käytöstä
poistetuista farkuista. Se oli ensimmäinen kokonaan kierrätetyistä vaatteista valmistettu
vaatekappale, jonka tuolloin uusi yritys Renewcell valmisti seitsemän vuotta sitten. ”Mekko muutti
perusteellisesti kaiken”, Renewcellin tutkimus- ja kehitysjohtaja Tahani Kaldéus kuvaa. ”Se muutti
muotiteollisuuden kulutuksen yhtälön.”
Kun Tukholman tekstiilikierrätyskeskus esitteli keltaisen mekkonsa muotiteollisuudelle catwalkilla
kesäkuussa 2014, se sai laajaa kiitosta, koska mekko näytti samankaltaiselta kuin miltä tahansa suurelta
jälleenmyyjältä ostettu mekko. Erona kuitenkin oli teknologia. Renewcell on yksi ensimmäisistä teollisen
mittakaavan yrityksistä, joka muokkaa vanhoista vaatteista uusia tekstiilejä käyttämällä
ympäristöystävällistä kemiallista kierrätysprosessia. Yritys haluaa näyttää maailmalle, että kierrätys
vaatteet toimivat. Se käyttää patentoitua tekniikkaa vaatteiden silppuamiseen ja
pilkkomiseen massaksi, joka sitten käsitellään kuiduksi ja muutetaan langaksi.
”Kierrätysmateriaaleista valmistettuja vaatteita on ollut jo jonkin aikaa”, Renewcellin markkinointijohtaja
Harald Cavalli-Björkman selittää. ”Kierrätyspulloista valmistettuja polyesterivaatteita on paljon. Olemme
edelläkävijöitä tekstiilistä tekstiiliksi -kierrätyksessä. Käytämme vanhoja vaatteita valmistaaksemme
niistä samanlaatuisia uusia.”
Vaatteet pois kaatopaikoilta
Euroopan investointipankki allekirjoitti kesäkuussa Renewcellin kanssa 311 miljoonan Ruotsin kruunun
eli noin 30 miljoonan euron suuruisen lainan. Lainalla on Euroopan komission takaus, ja sillä rakennetaan
ensimmäinen täysimittainen kaupallinen tekstiilijätteen kierrätyslaitos. Tehdas sijoittuu Ruotsin
Sundsvalliin, ja sen tuotantokapasiteetti on 60 000 tonnia sellumassaa vuodessa.
Renewcell on jo tehnyt yhteistyötä tunnettujen vaatealan yritysten kanssa tuoden markkinoille tuhansia
kierrätysvaatteista valmistettuja vaatteita. ”Nämä kappaleet myytiin loppuun nopeasti ja ne sekä
näyttivät että tuntuivat päällä aivan tavallisilta vaatteilta”, Kaldéus sanoo. ”Teemme kiertotalouden
suosimisen asiakkaille helpommaksi tarjoamalla mukavia vaatteita kohtuuhintaan.”
Renewcellin prosessi auttaa myös ilmastoa ja ympäristöä. Se käyttää selluloosaa tekstiilikuitujen
valmistukseen, kuten muutkin vaatevalmistajat. Ottamalla selluloosan talteen tekstiilijätteestä puuraaka-aineen hyödyntämisen sijaan yritys auttaa ehkäisemään metsäkatoa, säilyttämään elinympäristöjä
ja torjumaan luontokatoa. ”Kiertotalous on keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa”,
Euroopan investointipankin johtava teollisuusasiantuntija Darragh Mac Neill sanoo. ”Erityisesti huoli
tekstiilijätteistä on lisääntynyt. Yli puolet käytöstä poistetuista vaatteista Euroopassa päätyy
kaatopaikoille tai poltetaan, ja vain prosentti kierrätetään. Meillä on siten pakottava tarve muuttaa
tapojamme käsitellä arvokkaita luonnonvaroja.”
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“ Teemme kiertotalouden suosimisen asiakkaille helpommaksi
tarjoamalla mukavia vaatteita kohtuuhintaan.
”
Lisäksi luonnontekstiilien, kuten pellavan ja puuvillan valmistus kuluttaa paljon vettä. ”Maailman
väestö kasvaa ja kaikki tarvitsevat vaatteita”, sanoo Renewcellin sopimuksen parissa työskennellyt
Euroopan investointipankin lainavastaava Celine Rottier. ”Muotiteollisuuden on kehityttävä
ympäristön kannalta kestävämmäksi ja mukautuvammaksi. Uusiokäyttö ja kierrätys ovat ainoa tapa
siirtyä kohti suljettua kiertoa.”
Koronavirustauti suunnan muuttajana
Koronakriisi on tilaisuus nopeuttaa tätä siirtymää. Sulkutoimet ja muut terveyteen liittyvät rajoitukset
ovat aiheuttaneet suuria häiriöitä vaatteiden toimitusketjussa ja nopeuttaneet siirtymistä
verkkokauppaan. Asiakkaat ovat entistä tietoisempia ostovalintojensa ympäristövaikutuksista ja
odottavat yritysten noudattavan tiukkoja eettisiä normeja ja ympäristönormeja. Monet muotimerkit
ovat toipumassa kriisistä painottaen erityisesti kestävyyttä.
Myös innovaatiot nopeuttavat kestävyyssiirtymää. ”Siinä me tulemme mukaan”, toinen Euroopan
investointipankin lainavastaava Elsa Lopez Formoso sanoo. ”Me autamme ylittämään innovaatioiden
kuolemanlaaksoja.”
Kuolemanlaakso on termi, jota yrittäjät käyttävät kuvaamaan haastavaa vaihetta tutkimuksesta ja
tuotekehityksestä keksintöjen onnistuneeseen toteutukseen. Yritykset saavat usein avustuksia ja
monenlaista rajoitettua rahoitusta tuotekehityksen alkuvaiheessa. Kun yritys on valmis siirtymään
täysimittaiseen tuotantoon, sen on usein vaikea hankkia suuria summia lainarahaa yksityisiltä sijoittajilta
uusiin teknologioihin liittyvien riskien vuoksi. ”Siinä vaiheessa Euroopan investointipankin rahoitus ja
”hyväksyntäleima” lisäävät yksityisen sektorin sijoittajien luottamusta niin, että ne rohkaistuvat
investoimaan kiertotalouden innovaatioiden skaalaamiseen ylöspäin”, Renewcellin Cavalli-Björkman
sanoo. ”Tällä tavalla voimme saada kaikki osallistumaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.”

1:44

Katso, kuinka Renewcell muuttaa muotiteollisuutta vihreämpään suuntaan
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PÄÄSTÖJÄ LEIKKAAMALLA
LAINAKOROT ALAS
Saastuttamista vähentävä ilmastolaina mahdollistaa Enelille alhaisemman
lainakoron — jos se leikkaa lisää hiilidioksidipäästöjä

M

iten pankki voi kannustaa yrityksiä vähentämään päästöjä? Tavoittelemamme ajatus on, että
lainan korko sidotaan pienempiin päästöihin. Käytimme tätä menetelmää ensimmäisen kerran
heinäkuussa sopiessamme 300 miljoonan euron suuruisesta lainasta italialaiselle energiajätille Enelille.
Laina on ensimmäinen puolikas 600 miljoonan euron lainasopimuksesta.
Lainaehdot palkitsevat yhtiötä, jos se vähentää hiilidioksidipäästöjään
Kestävää liiketoimintaa tietylle tasolle — ja maksattavat sillä enemmän, jos se epäonnistuu.
”Tällaiset rakenteet kannustavat hiilenpolton vähentämiseen”, selittää
harjoittavat yritykset ovat sopimuksen parissa työskennellyt EIP:n lainavastaava Giulio Horvath.
vähemmän alttiita riskeille ”Halusimme ottaa tämän keinon käyttöön ja toivomme, että siitä
otettaisiin mallia myös muiden asiakkaiden kanssa muilla markkinoilla.”
ja arvokkaampia

“

pidemmällä aikavälillä.

”

Maailman suurin yksityinen uusiutuvan energian toimija Enel on
tiennäyttäjä tavoitteisiin perustuvassa rahoituksessa. Vuonna 2019 se
laski liikkeeseen 1,5 miljardin Yhdysvaltain dollarimääräisen joukkovelkakirjalainan, jonka maksuehdot
on liitetty uusiutuvan energian tavoitteeseen. Tämä on laatuaan ensimmäinen markkinoilla oleva
joukkovelkakirjalaina. Yhtiö on sittemmin luonut strategian rahoitustoimintansa sitomiseksi YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Yksi etu rahoituksen yhdistämisessä tiettyihin tavoitteisiin yksittäisten hankkeiden sijaan
on, että se auttaa varmistamaan voimakkaan sitoutumisen koko yrityksen tasolla. ”Jos
rahoitetaan hankekohtaisesti, ei voi olla sataprosenttisen varma siitä, että yrityksen kaikki eri osat
työskentelevät samaa päämäärää kohti”, Enelin rahoitus- ja vakuutusjohtaja Alessandro Canta sanoo.
”Mutta jos muutetaan logiikkaa ja rahoitetaan tiettyä strategiaa, voidaan olla varmoja, että yritys
sitoutuu saavuttamaan tavoitteensa.”
Enelin EIP-lainan koron määrä riippuu yhtiön kyvystä leikata kaikkien voimaloidensa keskimääräiset
hiilidioksidipäästöt enintään 148 grammaan kilowattituntia kohti vuoden 2023 loppuun mennessä.
Leikkaukset todennetaan riippumattomasti. EIP:n lainalla rahoitetaan Italian sähköverkkojen kestävyyttä
ja kehittyneisyyttä edistäviä hankkeita. Verkot voivat siten ottaa vastaan enemmän uusiutuvaa energiaa
ja kestää ilmastonmuutoksen seurauksena odotettavissa olevia korkeampia keskilämpötiloja ja
tiheämmin toistuvia lämpöaaltoja. Useimmat hankkeet toteutetaan Italian köyhimmissä osissa,
erityisesti etelässä, missä infrastruktuuri on vanhaa.
Hiilidioksidipäästöjensä vähentämistavoitteen saavuttamiseksi Enel aikoo myös aikaistaa joidenkin
hiilivoimaloiden sulkemispäivää. Sillä on myös kolmen vuoden suunnitelma asentaa 20 gigawatin verran
uusiutuvaa sähköä toimialueeseensa kuuluviin yli 30 maahan. Kestävän kehityksen tavoitteisiin yhdistettyjen
rahoitusinstrumenttien osuus konsernin velkarahasta viimeksi kuluneena vuonna oli lähes kolmasosa. Yhtiö
toivoo osuuden nousevan lähes 50 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä ja jopa 70 prosenttiin vuoteen 2030
mennessä. ”Kun jotkut kuulevat sanan ‘kestävyys’, he ajattelevat solidaarisuutta, mutta kestävyys lisää myös
yrityksen omaa arvoa”, Enelin Canta toteaa. ”Kestävää liiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat vähemmän
alttiita riskeille ja arvokkaampia pidemmällä aikavälillä.”
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VIHREÄÄ LÄMPÖÄ
Dublinilainen konserni ennakoi, että esineiden internet voi auttaa
vähentämään kotitalouksien lämmityspäästöjä

P

aras tapa vähentää kasvihuonepäästöjä on ennen kaikkea välttää energian käyttöä. Glen Dimplexin
tavoitteena on luoda älykkäitä ja energiatehokkaita järjestelmiä, jotka toimivat puhtaalla sähköllä
öljyn tai kaasun sijaan. ”Näemme hiilestä irtautumisen haasteen meille mahdollisuutena ja
velvollisuutena saada aikaan pysyvää muutosta”, sanoo toimitusjohtaja Fergal Leamy. Glen Dimplex,
jonka koko Euroopan kattavaan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien tuotemerkkivalikoimaan kuuluvat
Nobo, Noirot ja Xpelair, tutkii tapoja saada niistä tehokkaampia esineiden internettiin yhdistettyjen
älylaitteiden avulla.
Digitalisaatiolla energiatehokkuutta
Euroopan unionissa valtaosa asuinrakennusten lämmityksestä perustuu fossiilisiin polttoaineisiin.
Sähköön siirtyminen vähentää itsestään hiilidioksidipäästöjä; parannettu yhdistettävyys esimerkiksi
kodin älykkäisiin elektronisiin ohjauslaitteisiin vähentää kulutetun sähkön määrää. Euroopan
investointipankin kestävän ja digitaalisen teollisuuden yksikköä johtavan insinöörin Aris Pofantisin
mukaan tämä voi parantaa energiatehokkuutta yli 15 prosenttia. EU:n pankki antoi vuonna 2021 Glen
Dimplexille lainaa yrityksen tutkimus- ja kehitystyön rahoittamiseen. ”Joskus termiä digitalisaatio
käytetään liian laajasti”, sanoo Pofantis. ”Glen Dimplex kuitenkin todella sisällyttää yhdistettäviä ja
älykkäitä ratkaisuja tuotteisiinsa ja järjestelmiinsä. Hyödyt ovat merkittäviä.”
Glen Dimplexin esineiden internet -innovaatio antaa uusia mahdollisuuksia asiakkaille. He voivat nyt
ohjata lämmityslaitteitaan etänä sovelluksen kautta. Se tarkoittaa, että he voivat kytkeä lämmittimet
päälle juuri oikeaan aikaan ennen töistä kotiin tuloa, eikä heidän tarvitse koskaan tarpeettomasti
lämmittää tyhjää taloa. Sovellukset ovat entistä älykkäämpiä ja ne pystyvät toimimaan tehokkaammin
osatessaan ottaa huomioon esimerkiksi huonelämpötila-anturien säädöt, sääennusteet ja
avoimet ikkunat.
Glen Dimplex on myös ollut mukana kokeiluissa ja varhaisissa kaupallisissa kumppanuuksissa
sähköyhtiöiden ja energianhallinta-alustojen tarjoajien kanssa, joissa esineiden internetiä on käytetty
useiden kotien yksittäisten lämmityslaitteiden hallintaan joustavuuden ja energiatehokkuuden
lisäämiseksi kuluttajien mukavuudesta tinkimättä. Kun tämä tehdään suuremmassa mittakaavassa, sillä
voi olla suuri merkitys päästöihin. ”Vankka teknologia on jo olemassa”, konsernin ulkosuhteista
vastaava johtaja Rowena McCappin sanoo. ”Kyse on skaalautuvien tuotteiden luomisesta,
joilla voimme tuoda konkreettisia hyötyjä kuluttajille.”
EIP:n rahoitus tukee yhtiön tutkimusta Ranskassa, Irlannissa, Saksassa ja Alankomaissa. Glen Dimplex
on pitänyt laboratorionsa ja tutkimusryhmänsä toiminnassa koko pandemian ajan. Toimitusjohtaja
Leamy sanoo, että se on antanut heille vahvan aseman ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavien
ratkaisujen edistämisessä. ”Koko Euroopan unionin alueella koronakriisin elpymissuunnitelmat
liittyvät kiinteästi vihreään kasvuun”, hän sanoo, ”ja oikeudenmukaiseen siirtymään kestävän
tulevaisuuden takaamiseksi.”
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MUINAISET MONUMENTIT
JA MODERNI METRO
Egyptiläiset vihreän liikenteen hankkeet mullistavat liikkumisen kahdessa
Afrikan isoimmassa kaupungissa. Tällä tavoin Egypti suunnittelee saavansa
suurkaupunkinsa ympäristöä säästäviksi

N

oura Saad työskentelee kirjastonhoitajana Gizassa, lähellä kuuluisaa Gizan sfinksiä ja Kheopsin
pyramidia. Vuosien ajan hän käytti autoa tai bussia työmatkoihin turhauttavissa liikenneruuhkissa
istuen ja yrittäen välttää myöhästymistä ruuhkan takia. Nykyään hänen työmatkansa ovat erilaisia.
Kuluneen vuoden aikana hän alkoi käyttää uutta metrolinjan jatketta. Se on osa suurta Egyptin
liikennehanketta, jonka tavoitteena on uudistaa ja laajentaa paikoin jo käyttökelvottomaan kuntoon
rapistunutta metroa. ”Säästän yli tunnin, kun menen metrolla töihin”, sanoo Saad. ”Vältyn Kairon
liikenneruuhkilta ja bussien tai taksien käytöltä.”
Metrohanke ja siihen liittyvä ohjelma rautateiden muuntamiseksi metro- tai raitiovaunulinjoiksi antaa
ihmisille mahdollisuuden hakeutua parempiin töihin sijainniltaan uusiin paikkoihin ja auttaa heitä pääsemään
parempiin oppilaitoksiin entistä helpommin. Muutokset liikennejärjestelyissä ovat hyväksi myös ilmastolle,
koska ne tarjoavat vaihtoehtoja autoille ja busseille. Kairo on yksi maailman ruuhkaisimmista kaupungeista,
jossa ilman saasteet ovat usein Maailman terveysjärjestön suosituksia korkeammalla.
Nopein kyyti kaupunkiin ja sieltä pois

Egyptillä on suuret suunnitelmat liikenteen parantamiseksi ja muuttamiseksi ympäristön kannalta
kestävämpään suuntaan. Euroopan investointipankki ja Egypti allekirjoittivat toukokuussa
toisen erän 1,1 miljardin euron lainasta, jolla rahoitetaan
kahdessa Egyptin suurimmassa kaupungissa, Aleksandriassa ja
Kairossa, toteutettavia metro- ja raitiotiehankkeita. Nämä
Egyptillä on suuret
suurkaupunkialueet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet nopeasti,
suunnitelmat liikenteen
mutta liikenneverkko ei ole pysynyt lisääntyneen kysynnän tahdissa.
parantamiseksi ja
Toinen suuri liikennehanke, jonka odotetaan käynnistyvän pian, on
muuttamiseksi ympäristön Tanta-El Mansoura-Damietta -rautatien parantaminen. Hankkeella
nostetaan 119 kilometrin mittaisen ratayhteyden tasoa. Se on tärkeä
kannalta kestävämpään
rataosuus noin 100 kilometriä Kairosta pohjoiseen sijaitsevan Tantan
suuntaan.
kaupungin ja Välimeren suuren satamakaupungin Damiettan välillä.

“

”

Euroopan investointipankki on antanut Egyptille lainaa 1990-luvun alusta asti Kairon kaikkia kolmea
nykyistä metrolinjaa varten. Kahdeksan viime vuoden aikana EU:n pankki on investoinut Egyptin
liikenteen parantamiseen ja liikkumisen ympäristökuormituksen vähentämiseen yli 2 miljardia euroa.
Enemmän aikaa työlle ja perheelle
Yli 20 miljoonan asukkaan Kairon suurkaupunkialueen kolmella metrolinjalla on useita miljoonia
käyttäjiä päivässä. 1980-luvulla rakennetut linjat kaipaavat kipeästi kunnostusta. Kairon metro oli Afrikan
mantereen ensimmäisiä koko kaupungin kattavia metroja, ja tuolloin aikaansa edellä. Se on edelleenkin
Afrikan ja Lähi-idän suurin metro, mutta sen ylläpito- ja kehittämishankkeet ovat jääneet aikataulusta
jälkeen. ”EIP:n rahoitus lisää tuottavuutta ja parantaa kaupunkilaisten elämää. Ihmisiltä kuluu vähemmän
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aikaa liikenteessä, jolloin heille jää enemmän aikaa työlle ja perheen yhdessäoloon”, Euroopan
investointipankin lainavastaava Boris Stein von Kamienski kuvaa. Lainalla parannetaan myös maan
rautateiden laatua, mikä edistää vihreää ja ympäristöä säästävää liikennettä.
Egypti kurkottaa kohti globaaleja kumppaneita
Uusi rahoitus on avain tuiki tarpeellisten perusparannusten toteuttamiseen. ”Yhteistyö Egyptin ja
Euroopan unionin välillä on erittäin tärkeää, sillä se auttaa meitä laajentamaan ja edistämään
rakennustöitä sekä päivittämään metrolinjojen signaalijärjestelmiä”, Egyptin valtakunnallista
tunneliorganisaatiota johtava Essam Waly sanoo. ”Rahoituskumppanuus auttaa meitä lyhentämään
työmatka-aikoja, vähentämään liikenneruuhkia sekä pienentämään hiilidioksidipäästöjä useita
miljoonia tonneja.”

MITEN KOHDATA ILMASTONMUUTOS
Kaikki tietävät, että ilmastonmuutos on suuri, pitkäaikainen haaste. EIP:n neuvontapalveluiden alainen
ilmastotoimien tekninen apu auttaa laitoksia kaikkialla maailmassa selvittämään, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan ja miten niiden tulisi reagoida tilanteeseen. Seuraavassa esitellään muutamia ohjelmia, jotka ovat
käynnissä Euroopan unionin ulkopuolella.
Vihreiden porttien kautta
Ilmastotoimien tukiohjelma (Climate Action Support Facility) kehittää ilmastorahoituksen tukea Euroopan
unionin ulkopuolisille pankeille ja rahoituslaitoksille. ”Ilmastotoimet ovat erittäin nopeasti kehittyvä ala”, EIP:n
johtava asiantuntija Michael Steidl toteaa. ”Pankit esimerkiksi Georgiassa, EU:n eteläisissä naapurimaissa, LänsiBalkanilla ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tarvitsevat apua osaamispääoman ja parhaiden toimintamallien
kehittämiseen, jotta ne pystyisivät paremmin hahmottamaan ilmastotoimien tuomia taloudellisia riskejä ja
mahdollisuuksia.” Näillä aloitteilla pyritään kehittämään vihreitä portteja, jotka innostavat vihreään kasvuun ja
vahvistavat EU:n läsnäoloa näissä maissa.
Lisäksi tarvitaan ilmastoriskien vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin liittyviä strategioita pankkien ja rahoituslaitosten
liiketoiminta- ja taloussuunnitteluun. Aloitimme tämän työn Georgian keskuspankin kanssa teknisen avun
ohjelman ansiosta, jota rahoittaa itäisen kumppanuuden teknisen avun rahoitusväline, Eastern Partnerships
Technical Assistance Trust Fund (EPTATF). Voimme laajentaa tukea myös useiden muiden maiden pankeille,
koska Saksan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeriö osallistui äskettäin 20 miljoonan euron
rahoitusosuudella kansainväliseen ilmastoaloitteiden rahastoomme (Climate Initiative Fund).
Taloudellista osallisuutta kaikkialle Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maihin sekä EU:n
eteläisiin naapurimaihin
Koronapandemiasta johtuneiden sulkutoimien seurauksena monet mikrorahoituslaitokset keskeyttivät
lainojen ulosmaksut ja joutuivat myöntämään maksuajan pidennyksiä asiakkaille, jotka eivät pystyneet
maksamaan lainojaan takaisin. Euroopan investointipankki ja Luxemburgin valtio tiedostivat, että
mikrorahoituslaitokset ja mikrorahoitussektori yleensäkin tarvitsevat tukea tänä haastavana aikana. Siksi
asetimme koronan aikaisen kriisituen keskeiseksi osaksi taloudellisen osallisuuden rahastomme (Financial
Inclusion Fund) toimintaa. Rahasto on teknisen avun tukiohjelma, joka tarjoaa Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren maiden sekä EU:n eteläisen naapuruston mikrorahoituspalvelujen tarjoajille ja muille
osallisuutta edistäville rahoitusalan sidosryhmille mahdollisuuden hakea avustuksia, jotta ne voivat parantaa
valmiuksiaan useilla avainalueilla. Olemme auttaneet hakijoita selviytymään koronaviruksen seurauksista tai
nopeuttaneet yritysten digitalisaatioprosessia, jotta ne toipuisivat koronakriisistä paremmin.
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“

Uraauurtavaa innovointia pidettiin pitkään mahdollisena vain taloudellisesti kehittyneillä
alueilla. Tänä päivänä tämä käsitys on perin pohjin muuttumassa. Mitä enemmän tuemme
ihmisten kekseliäisyyttä ja kykyä luoda ja innovoida, sitä enemmän yhteinen unionimme antaa
mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää. Koheesiotavoitteen alueilla olemme tukeneet nuorten
lahjakkaiden, monipuolisten tiimien uraauurtavaa innovointia, millä tieteen ja liiketoiminnan
rajoja on siirretty yhä kauemmaksi.

”

Hristo Stoykov, EIP:n kasvu- ja venture debt -rahoituksesta vastaava päällikkö

“

Osallistavuus tarkoittaa ihmisten asettamista kaiken tekemisemme ytimeen. Lähtökohtamme
on kysyä itseltämme, kuinka voimme parhaiten vaalia ihmisoikeuksia hankkeidemme kautta,
ottaa mukaan ja tavoittaa ne, joiden on vaikeampi pysyä tahdissa mukana, ja rakentaa yhdessä
taloudellisesti ja sosiaalisesti vahvoja paikallisyhteisöjä, joilla on paremmat valmiudet kestää
ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja haasteita ja sopeutua niihin.
Yasmine Pagni, EIP:n sosiaalipolitiikan yksikön päällikkö
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Koheesiopoliittiset investointimme auttavat korjaamaan
Euroopan unionin maiden ja alueiden välistä epätasapainoa.
Koska investoimme kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin,
ne edistävät myös oikeudenmukaista siirtymää kohti
ilmastotavoitteitamme.
Euroopan unionin ulkopuolella tuemme kaikenlaisia
kestävän kehityksen toimialoja kaikkialla maailmassa.
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TILAUSTEN POIMINTAA
PUOLALAISEEN TAPAAN
Verkkokauppa kasvoi koronapandemian aikana ja sysäsi puolalaisen
robotiikkayrityksen menestykseen, joka voisi edistää innovaatiokeskuksen
syntymistä Varsovaan

K

acper Nowicki työskenteli Kaliforniassa internetkuplan aikaan ja Googlella, kun se ensimmäisen
kerran liittyi koneoppimisvallankumoukseen. Vuonna 2016 hän luki tutkimuksen syvien
hermoverkkojen käytöstä robottien ohjaamiseen ja teki päätelmän, että tämän tekoälyn osa-alueen
todelliset sovellukset voisivat olla seuraava suuri teknologinen harppaus. Yhdessä algoritmi- ja
koneoppimiskilpailuja voittaneen Marek Cyganin ja kokeneen startup-johtajan Tristan d’Orgevalin
kanssa hän perusti varsovalaisen Nomagic-robotiikkayrityksen.
Tekoälyohjelmistojen rakentaminen ja siirtäminen teollisuusrobotteihin ei ole halpaa. ”Tarvitaan
merkittäviä T&K-investointeja kehittämään tuote, joka on riittävän tehokas ja luotettava vastaamaan
toiminnallisia varastovaatimuksia”, Nomagicin operatiivinen johtaja d’Orgeval selittää.
Startupeilla ongelmana on lähtökohtaisesti rahoitusvaihtoehtojen puute kasvuinvestoinneille.
Ja rahoitusvaikeudet ovat vain lisääntyneet pandemian myötä. ”Nopeasti tajusimme, että tarvitsemme
apua”, Nowicki sanoo. ”EIP pystyi tukemaan rahoituksellaan tutkimus- ja kehitystyötä, jota tarvitaan
innovatiivisen tuotteen kehittämiseen ja rakentamiseen Euroopassa. Se on loistava lisä Nomagiciin
sijoitetulle yksityiselle pääomalle.” Nomagicista tuli marraskuussa ensimmäinen Euroopan
investointipankin venture debt -lainalla rahoitettu hanke Puolassa European Guarantee
Fund -lainatakausohjelman turvin.
Takausohjelman tavoitteena on tuoda EU:n jäsenvaltioiden 25 miljardin euron budjettitakausten turvin
markkinoille lisärahoitusta jopa 200 miljardin euron edestä. ”Se antaa EIP:lle mahdollisuuden lisätä
riskinottokykyään ja myöntää lainarahaa koronakriisin vaikutuksista kärsiville yrityksille”, EIP:n
investointivastaava Philippe Hoett toteaa Nomagic-sopimuksesta.
Puolalainen robotiikka poiminnan tilalle
Suurin osa ihmiskäden tehtävistä nykyaikaisissa varastoissa on poimintaa, toisin sanoen tuotteiden
keräämistä yhdestä laatikosta ja laittamista toiseen laatikkoon. Tämä on ihmisten tehtävä, koska
useimmat nykyaikaiset robotit eivät kykene tunnistamaan konteissa olevia esineitä mahdollisesti
satojen tuhansien erilaisten esineiden joukosta. Nomagic ratkaisee tämän ongelman tarjoamalla
tekoälypohjaisia ohjelmistoja tavallisiin robottikäsivarsiin. Ohjelmien avulla robotit voivat käsitellä
monenlaisia tuotteita.
Syvät neuroverkot tekevät Nomagic-ohjelmistosta poikkeuksellisen. Nomagic-robotit voivat poimia,
tarkastaa, analysoida ja sijoittaa tuotteita toistaen samanlaisina toistuvia ja rutiininomaisia tehtäviä, joita
varastonhoitajat perinteisesti suorittavat. ”Yhdistämme toisiinsa autonomiseen toimintaan
suunnittelemamme patentoidut neuroverkot, etävalvonnan ja -hallinnan pilvirobotiikka-alustamme
sekä laitteistomme, joka on mitoitettu ja mukautettu suureen joukkoon tuotteita ja toimintoja”,
Nomagicin teknologiajohtaja Cygan selittää. ”Juuri tämä yhdistelmä antaa hankkeelle sen voiman.”
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“ Pandemia on lisännyt kuluttajien halukkuutta sähköiseen
kaupankäyntiin ja markkinapotentiaali on valtava.
”
Verkkokauppa ja koronapandemia
Koronapandemia korosti yleistä tarvetta lisätä innovaatioita ja digitalisaatiota Euroopassa. Se toi myös
uutta kasvua niille markkinoille, joilla Nomagic toimii. ”Pandemia on lisännyt kuluttajien halukkuutta
sähköiseen kaupankäyntiin ja markkinapotentiaali on valtava”, EIP:n johtava teollisuusasiantuntija Fouad
Bitar kertoo. ”Tämä on valtava mahdollisuus Nomagicin kaltaisille varastoautomaatioyrityksille.”
Nomagic näkee saman mahdollisuuden. ”Pian koronapandemian alettua ihmiset siirtyivät
verkkokauppaan, mutta työntekijöiden turvallinen työskentely varastoissa muuttui yhä vaikeammaksi”,
Nomagic’s d’Orgeval sanoo. ”Joten yritykset kiinnostuivat tuotteestamme.”
Hanke on eurooppalaisen teknologian edelläkävijä. ”Olemme tottuneet saamaan teknologiaa
Yhdysvalloista ja muista Euroopan unionin ulkopuolisista maista”, Nowicki sanoo. ”Tarkoituksemme on
rakentaa tuote, jota ei tällä hetkellä ole olemassa ja joka tuottaa hyötyä ensi sijassa Euroopassa.”
Takuurahaston lainalla Nomagic voi keskittyä tutkimus- ja kehitystyöhön ja skaalata hankettaan
ylöspäin. ”EIP:n avulla voimme jatkaa tutkimustyömme rahoittamista ja rakentaa tätä innovatiivista
teknologiaa Euroopassa”, Nowicki iloitsee.
Projektiin sisältyy myös alueellista potentiaalia. Nomagic saattaa edistää työllisyyttä, erityisosaamista
vaativia tutkimus- ja kehitystyöpaikkoja sekä digitaalista koheesiota Puolassa. Nomagic sponsoroi jo
robottioppimislaboratoriota Varsovan yliopistossa, ja teknologiajohtaja Cygan tukee robotiikan
opetussuunnitelmaa maisteriohjelmassa. ”Yhtiön läsnäolo auttaa Varsovaa ja Puolaa vahvistamaan
asemaansa teknologiayritysten keskuksena Euroopassa”, EIP:n investointivastaava Iwona Biernat arvioi,
”ja houkuttelemaan uusia sijoittajia Keski-Eurooppaan.”
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MAA KAIPAA NOPEITA
VERKKOJA
Kaksi puolalaista kuituhanketta tähtäävät digitaaliseen siirtymään maan
harvaan asutuilla alueilla, ydinajatuksenaan aluetalouden elvyttäminen ja
myönteiset ympäristövaikutukset

K

eski- ja Koillis-Puolan kristallinkirkkaat joet ja luonnonkauniit kaupungit ovat suosittuja
matkakohteita. Mutta syvät metsät, mutkittelevat laaksot ja järvet ovat esteenä tehokkaille
internetpalveluille. Se on ongelma aikana, jolloin etätyön merkitys kasvaa koko ajan ja muut tärkeät
digitaaliset palvelut vaativat suuria yhteysnopeuksia. Muutama puolalainen yritys pyrkii korjaamaan
yhteyksien puutetta uusien maaseudun kuituverkkojen avulla. ”Panostamme ainutlaatuiseen
tuotteeseen, jota ei Puolan markkinoilla ollut”, kertoo Jacek Wiśniewski, jonka yritys, Nexera, tuo nopeita
digitaalisia yhteyksiä paikkoihin, joissa kukaan muu ei ole uskaltanut tehdä niin.

“

Myös toinen puolalainen yritys, Światłowód Inwestycje (S.I.), valmistelee Puolan harvaan asuttuja alueita
digitaalista tulevaisuutta varten. Vuoteen 2025 mennessä molemmat yritykset ottavat käyttöön niin
sanotut kuitu kotiin -liityntäverkot yli 3,1 miljoonaan osoitteeseen (S.I:n osuus 2,4 miljoonaa ja Nexeran
osuus 0,7 miljoonaa). Ne koskevat etenkin kotitalouksia, yrityksiä ja
kouluja. ”Tarkoituksenamme on antaa lisäpanos Puolan talouden
digitalisaatiolle ja pyrkiä korjaamaan nykyistä digitaalista kahtiajakoa”,
Valokuitu on
S.I:n toimitusjohtaja Magdalena Russyan sanoo.

tulevaisuudenkestävää.

”

Kuituverkon rakentaminen on kuitenkin kallista. Se edellyttää jokaisen
talon liit tämistä f y ysiseen kuitunauhaan. Sik si Euroopan
investointipankki rahoittaa molempia yrityksiä kahdella erillisellä lainalla, joilla pyritään
nopeuttamaan Euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeän teknologian leviämistä alueilla,
joilla verkkohankkeita pidetään riskialttiina investointeina.
Maaseudulle nopeat ja ympäristöystävälliset tietoliikenneyhteydet
Kuitu kotiin -tekniikka (FTTH) liittää optisen kuidun suoraan yksittäisiin kiinteistöihin, kuten asuintaloihin
ja toimistoihin. Tämä tekniikka lisää olennaisesti käyttäjien saatavilla olevien tiedonsiirtoyhteyksien
nopeuksia ja laitteiden kytkettävyyttä verkkoon verrattuna tyypillisiin kaapelimodeemeihin tai
digitaalisiin tilaajayhteyksiin. Sen signaalia eivät vaimenna maaseutualueilla yleiset fyysiset esteet, kuten
kukkulat tai tiheä metsä. Kuitu tarjoaa jopa sata kertaa nopeamman laajakaistanopeuden kuin
vanhemmat teknologiat.
Kuitu on myös vihreämpi internetratkaisu. FTTH-teknologia auttaa asiakkaita vähentämään
energiankulutustaan ja hiilijalanjälkeään. ”Se on noin viisi kertaa energiatehokkaampi gigatavua kohden
kuin vanhemmat kuparikaapeleihin perustuvat teknologiat”, selittää Monika Tenerowicz, joka
työskentelee Orange Polskassa, yhdessä S.I:n osaomistajista. Verkkoja voidaan myös päivittää ilman, että
kuitua tarvitsee vaihtaa. Lisäksi niiden ylläpitokustannukset ovat minimaaliset, sillä valokuitukaapelit
eivät hajoa. ”Valokuitu on tulevaisuudenkestävää”, Tenerowicz sanoo.

46

2021 TOIMINTAKERTOMUS

OSALLISTAVA MAAILMA

“ Kuitu houkuttelee ihmisiä siirtymään maaseudulle ja etätöihin. ”
Euroopan tuki puolalaisille kuituhankkeille
Kuituverkkojen asentaminen suuressa mittakaavassa vaatii kuitenkin valtavia investointeja.
Maaseutualueilla, joilla asiakastiheys kuitukilometriä kohden on alhainen, yritykset eivät voi jakaa
verkkokustannuksiaan miljoonien asukkaiden kesken. ”Tarvitaan pääomainvestointeja laajentamaan
verkon kattavuusaluetta ja yhdistämään loppukäyttäjät”, Nexeran Wiśniewski selittää.
Euroopan investointipankin Nexeralle myöntämää 76 miljoonan euron rahoitusta tuetaan Euroopan
strategisten investointien rahastosta. Instrumentti on EU:n budjettitakaus, jonka avulla EIP voi lisätä tukeaan
riskialttiille hankkeille, joiden riskit ylittävät EIP:n tyypillisen oman rahoitusriskin kantokyvyn, kertoo Puolan
lainoista vastaava Pawel Lewandowski Euroopan investointipankista. EU:n pankin laina auttaa Nexeraa
liittämään kuituverkkoon noin 530 000 kotitaloutta ja 1 400 koulua vuoteen 2023 mennessä.
Euroopan investointipankki myönsi S.I:lle elokuussa myös 130 miljoonan euron lainan. EIP:n rahoituksella
yritys pystyy saavuttamaan kunnianhimoisen tavoitteensa 2,4 miljoonan kotitalouden liittämisestä
kuituverkkoon ja tarjoamaan nopeamman internetin sekä isoissa kaupungeissa että pienemmissäkin
kaupungeissa ja taajamissa.
Digitalisaatio ja koheesio etenevät Puolassa kuituhankkeiden kautta
Puola on yksi digitaalisesti vähiten kehittyneistä Euroopan maista. Tällä on vakavia seurauksia
maaseudulla asuville. He eivät voi esimerkiksi hyödyntää etäterveyspalveluita ja etätyömahdollisuuksia.
Se on ongelma myös lapsille ja opiskelijoille, joilla on rajoitettu pääsy verkko-opetukseen ja verkkooppimiseen. ”Koronaviruspandemia lisäsi nopean internetin kysyntää kaupungeissa ja muualla maassa”,
S.I:n toimitusjohtaja Russyan kuvaa. ”Meistä tuntui, että meille paras vaihtoehto oli kasvattaa
kuituverkkomme kattavuutta.”
Molemmilla hankkeilla on valtavaa alueellista potentiaalia. Ne voisivat vastata maaseutualueiden
kasvaviin tiedonsiirtotarpeisiin. Etäyhteyttä tarvitaan viihde-, koulutus-, viestintä- ja ammatillisiin
tarkoituksiin. ”Kuituyhteyksillä on myönteinen vaikutus näiden alueiden asukkaiden terveydenhuoltoon
ja koulutukseen”, Euroopan investointipankin johtava sektoriasiantuntija Anders Bohlin arvioi.
”Ne edistävät alueellista digitaalista siirtymää.”
Hankkeilla on potentiaalia vauhdittaa alueellista taloudellista kehitystä ja edistää Euroopan
investointipankin koheesiotehtävää, jonka tarkoituksena on vähentää EU:n alueiden välisiä eroja. ”Kuitu
houkuttelee ihmisiä siirtymään maaseudulle ja etätöihin”, Bohlin jatkaa. ”Kuituverkko tarjoaa
kansalaisille myös väylän uusiin työmahdollisuuksiin, ammatilliseen koulutukseen ja perustamaan uusia
paikallisyhteisölle suunnattuja yrityksiä. Se tekee maaseutualueista houkuttelevampia ja kilpailu
kykyisempiä asuinalueita.”
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MITEN ROMANIA LIIKKUU
Romanian infrastruktuurirahoitus saa vauhtia neuvontaohjelmasta, jotta
maalle osoitetuista EU-varoista saadaan eniten irti

R

omania on Euroopan unionin kahdeksanneksi suurin maa, mutta maan 900 kilometriä pitkä
moottoritieverkosto on yksi lyhyimmistä. Keskinopeus maan rautateillä on tavarajunilla vain
15 km/h ja henkilöjunilla 40 km/h. Romania onnistuu rakentamaan vain vähän yli 45 kilometriä uutta
moottoritietä vuodessa ja jotkut junat kulkevat hitaammin kuin sata vuotta sitten.
Tämä johtuu siitä, että Romanian viranomaisilla on vaikeuksia hallita suurten infrahankkeiden
monimutkaista suunnittelua ja toteutusta saatavilla olevalla merkittävällä EU-rahoituksella. Kun
Euroopan unioni on budjetoinut liikenneinfrastruktuuriin 17 miljardia euroa vuoteen 2027 mennessä,
haasteena on saada rahat käyttöön.
Tässä Alexis Gressier ja hänen Euroopan investointipankin tiiminsä tulevat kuvioihin mukaan. Alexis ja
hänen seitsemän hengen tiiminsä ovat työskennelleet Bukarestissa investointi- ja Eurooppa-hankkeiden
ministeriössä vuodesta 2014 lähtien yhdessä Romanian viranomaisten kanssa auttaen niitä
valmistelemaan, arvioimaan ja toteuttamaan hankkeita EU:n vaativien normien mukaisesti. Romanialle
annettava tuki sisältyy Euroopan investointipankin hankeneuvonnan tukipalvelusopimukseen (Project
Advisory Support Service Agreement, PASSA). ”Meiltä saatava tuki antaa vauhtia EU-rahoitteisille
hankkeille”, Gresser sanoo.
Neuvonta-apua Romanian infrastruktuurille
Työ on monipuolista, mutta kattaa pääasiassa suuria liikenne-, jäte-, vesi- ja energia-alan hankkeita.
”Olemme mukana projektisyklin eri vaiheissa aina esisuunnittelusta ja konseptin selkeyttämisestä
työsuunnitteluun ja tarjouskilpailuihin asti. Neuvomme myös sopimusten hallinnassa ja hankkeiden
toteutuksessa”, Gressier selittää.
Tiimillä on ollut tärkeä rooli myös auttaessaan viranomaisia käsittelemään sopimusmuutoksia ja
urakoitsijoiden kustannusylitysvaatimuksia, jotka johtuvat rakennusalan työvoimapulasta. EIP:n
asiantuntijat ovat auttaneet Romanian viranomaisia alentamaan urakoitsijoiden taloudellisia vaateita
keskimäärin 39 prosenttia analysoimalla vuosien ajalta vaatimuksia sekä suuren määrän
todisteasiakirjoja, joihin sisältyy mm. sopimuksiin liittyvää kirjeenvaihtoa, teknisiä ja taloudellisia
raportteja, yksityiskohtaisia aikatauluja, rakennuspäiväkirjoja ja tuhansia laskuja.
Arvonlisää Romanialle
Ulkopuolisina pankin asiantuntijoiden kesti jonkin aikaa voittaa romanialaisten kollegoidensa luottamus ja
hyväksyntä, mutta tiimin menestys on tuonut heille paljon kiitosta. ”Ehkä suurin EIP:n tuottama lisäarvo
meille on se, että he ovat pystyneet tarjoamaan monitaustaisia tiimejä, joilla on kokemusta sekä
liikennealan operaattorien että liikenneviranomaisten palveluksesta”, Romanian rautatie
uudistusviraston johtaja Stefan Roseanu toteaa. ”Se on auttanut meitä tekemään erittäin hyviä
toteutettavuustutkimuksia ja muita dokumentteja. Heidän avustuksellaan laadittu esiselvitys on nyt
esimerkkinä liikenneministeriölle ja Eurooppa-varojen ministeriölle pohdittaessa uusia lisäinvestointeja
liikkuvaan kalustoon.”
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Rautatieuudistusvirasto oli vaikuttunut myös tiimin teknisestä asiantuntemuksesta. ”Osa työn alla olevista
investoinneistamme sisältää uudistuksia sekä uusien teknologioiden ja markkinakonseptien käyttöönottoa”,
Roseanu jatkaa. ”Ilman EIP:n apua asiantuntijoidemme olisi pitänyt käyttää paljon aikaa näiden uusien
ideoiden oppimiseen ja hyödyntämiseen työssään. Se olisi viivästyttänyt prosessia paljon.”
Kaikki kyytiin Dresdeniin
Yksi suurimmista hankkeista, jonka parissa EIP-tiimi työskenteli vuonna 2021, on 144 kilometrin pituisen
rataosuuden modernisointi. Se on osa EU:n liikennekäytävää, joka kulkee Ateenasta aina Dresdeniin asti
Sofian, Budapestin, Wienin, Prahan ja Nürnbergin kautta. Euroopan komission ja EIP:n osarahoittama
rautatieuudistus, jonka arvo on yli 2 miljardia euroa, on Romanian suurin liikenneinfrahanke 30 vuoteen.
Uudistetut radat mahdollistavat matkustajajunien enimmäisnopeudeksi 160 km/h ja tavaraliikenteen
osalta 120 km/h. Ratatyöt lyhentävät matka-aikoja, alentavat onnettomuusriskiä ja leikkaavat
hiilidioksidipäästöjä arviolta 1,5 miljoonalla tonnilla radan 30 vuoden käyttöiän aikana.
Gressierin ja hänen tiiminsä neuvontatukeen sisältyy myös uusien junien hankinta, jotka pystyvät kulkemaan useilla eri kansallisilla rautatieverkoilla. Romanian viranomaiset eivät ole ostaneet uutta liikkuvaa
kalustoa 20 vuoteen, eikä heillä ollut kokemusta eri järjestelmillä toimivien junien hankkimisesta. ”Meiltä
puuttui tällainen kokemus ja analyyttinen asiantuntemus”, Roseanu rautatieuudistusvirastosta summaa,
”mutta EIP pystyi tuottamaan ensimmäisen toimeksiantoasiakirjan julkisista hankinnoista ja sitten
mukauttamaan mallit ja tiedot liikkuvan kaluston hankintaprosessiin.”

HANKKEIDEN SUUNNITTELUA KORONAKRIISIN HALLINTAAN
Koronaviruspandemia on koetellut ter veydenhuoltojärjestelmien sietok yk yä ja yrit ysten
velkakestävyyttä. Tämän vuoksi Euroopan komissio pani alulle kaksi toimenpidepakettia, joiden
tarkoituksena on käyttää Euroopan rakenne- ja investointirahastoista tulevaa rahoitusta koronaviruksen
vaikutusten lievittämiseen. Koronavirusinvestointialoite (Coronavirus Response Investment Initiative,
CRII) ja koronavirusinvestointialoite plus (CRII+) vastaavat koronaviruksen vaikutusten kannalta erityisen
haavoittuvien talouden alojen, ts. terveydenhuoltojärjestelmien, pk-yritysten ja työmarkkinoiden,
tarpeisiin. Romaniassa terveydenhuoltojärjestelmään ja kansantalouteen kohdistettiin koronakriisin
ensimmäisenä vuonna noin 900 miljoonaa euroa koheesiorahoitusta.
Romanian maanpuolustusministeriö py ysi EU-rahoitteisten hankkeiden valmisteluun tukea
JASPERS‑ohjelmastamme (Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu). Hankkeet painottuivat
aluk si lääkinnällisiin lait teisiin ja suojatar vikkeisiin. Myöhemmin Jaspers-neuvonta koski
EU-rahoitushakemuksessa tarvittavia tietoja sekä Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamien
hankkeiden kannalta tärkeitä asioita. ”Tehtävä oli erittäin haastava”, Jaspers-toimeksiantojen
tehtäväpäällikkö Ana Maria Lupascu kertoo. ”Koronaepidemian aikana tilanne kehittyi erittäin nopeasti,
eikä taudin leviämisen torjuntamekanismista tiedetty paljoakaan. Jaspers-toimeksianto auttoi itse asiassa
parantamaan Romanian valmiutta ja reagointikykyä kohdata pandemia.”
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MAAILMANLAAJUISELLA
TOIMINNALLA PAIKALLISIA
VAIKUTUKSIA
Globaalit vastuullisen sijoittamisen rahastot tukevat puhdasta energiaa,
kestävää maataloutta ja sukupuolten tasa-arvoon ja tasapuoliseen
edustukseen perustuvia työpaikkoja Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa

S

ujay Malve muistaa öisen turhautumisen, kun sähköt katkesivat hänen tehdessään kotitehtäviä tai
valmistautuessaan tentteihin yliopisto-opiskelijana Intiassa. ”Luet myöhään illalla seuraavan päivän
tenttiin, ja sähköt vain katkeavat”, huokaisee nyt 40-vuotias Malve, joka varttui Punessa, noin
150 kilometriä Mumbaista kaakkoon. ”Valojen sammuminen ei todellakaan ole mukavaa, varsinkaan
ennen suurta tenttiä. Näin, miten huonosti sähköt toimivat ja kysyin jatkuvasti miksi, mutta en voinut
tehdä mitään. Sillä oli varmasti vaikutusta nykyiseen uraani.”
Malve johtaa singaporelaista Canopy Power -yhtiötä, joka on erikoistunut sähköverkkoon
liittymättömien yritysten ja yhteisöjen sähköistämiseen. Canopy suunnittelee ja rakentaa eri puolille
Kaakkois-Aasiaa mikroverkkoja, joissa yhdistyvät aurinkopaneelit, tuulienergia, akkuvarastointi ja älykäs
ohjaus. Niiden avulla voidaan tarjota luotettavaa sähköä syrjäisille saarille esimerkiksi Filippiineillä ja
Indonesiassa. Joillakin saarilla jopa hyvätuloiset ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ymmärtävät ihmiset
joutuvat käyttämään dieselgeneraattoreita vuorokaudet läpeensä, koska heidän yrityksillään ei ole
muuta energianlähdettä.
”Kaakkois-Aasiassa on tuhansia saaria, joilla yritykset eivät ole kytkettynä sähköverkkoihin”, Malve kuvaa.
”Heidän täytyy polttaa dieseliä sähkön tuottamiseksi. Se on kallista, likaista ja epäluotettavaa. Et voi
edes kuvitella, millaista on kuljettaa suuria dieselsäiliöitä pienissä veneissä saadaksesi lisää polttoainetta
kaksi kertaa viikossa. Se on aika riesa. Tiimini uskoo, että sähkö voi muuttaa ihmisten elämää ja antaa
heille uusia mahdollisuuksia. Varsinkin tällä seudulla.”
Laajentaakseen yrityksensä liiketoimintaa Sujay harkitsee sijoitusta Jasmine Private Market Fund
-rahastosta. Se on vuonna 2021 perustettu rahoitusväline, jonka tarkoituksena on auttaa innovatiivisia
yrityksiä torjumaan ilmastonmuutosta ja tukea samalla kiertotaloutta ja kestävää maatalous
liiketoimintaa. Syyskuussa Euroopan investointipankki hyväksyi rahastoon jopa 30 miljoonan
Yhdysvaltain dollarimääräisen sijoituksen, mikä kasvatti rahastoa yhteensä 200 miljoonaan dollariin.
Tämä sijoitus kuuluu kymmenien rahastojen joukkoon, joita EIP-pankkiryhmä valitsee vuosittain
sellaiselle sijoittamiselle, jossa edistetään sekä sosiaalista innovaatiota että ilmastonmuutoksen vastaisia
toimia eri puolilla maailmaa.
Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen
”Kaakkois-Aasia tarvitsee tätä tukea”, Jasmine-rahastoa ylläpitävän singaporelaisen pääomasijoitusyh
tiön JI Capital Partnersin perustaja Melissa Kang sanoo. ”Alueella on 650 miljoonaa asukasta.
Väestörakenne on nuori, mikä on hyväksi pitkän aikavälin talouskehitykselle. Alueen nopea talouskasvu
on kuitenkin lisännyt hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Valitettavasti suurilla tuuli- ja aurinkovoimaloilla
on käyttöä vain rajallisesti heikon ja hajanaisen sähköverkon vuoksi.”
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“ Kaakkois-Aasiassa on paljon potentiaalia. Mutta ilmastotoimet
eivät ole tarpeeksi nopeita lisäämään kestävyyttä ja osallisuutta.
”

Kang tiimeineen työskentelee monien yritysten kanssa, joilla on uusia ideoita auttaa aluetta
vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. ”Kaakkois-Aasiassa on
paljon potentiaalia”, hän sanoo. ”Mutta ilmastotoimet eivät ole tarpeeksi nopeita lisäämään
kestävyyttä ja osallisuutta.”
Euroopan investointipankkiryhmä etsii ja tukee uusia sijoitusrahastoja, jotka puolestaan
auttavat satoja pieniä yrityksiä ympäri maailman sellaisilla aloilla kuin kestävä kahvinviljely
Amazonin sademetsäalueella, kohtuuhintaiset ja tehokkaat kodit Namibiassa tai kestävä
kalastus Meksikossa. ”Mielestämme sijoitusrahastot ovat hyvä rahanlähde, sillä ne toimivat
houkuttimena ja tuovat lisää pääomaa ja osaamista yritysten käyttöön. Ne paikkaavat markkinoiden
puutteita taloudellisesti kestävällä tavalla”, ilmastorahastojen sijoitusvastaava Gergely Horvath
Euroopan investointipankista sanoo.
Huippunaiset
Valitsemalla oikeat sijoitusrahastot Euroopan investointipankki voi tehdä enemmän työtä myös aloilla,
joille on vaikea saada rahoitusta. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, hyvinvointia tukevat
peruspalvelut ja sukupuolten tasa-arvo. Kaakkois-Aasian sijoitusyhteistyö JI Capital Partnersin kanssa on
hyvä esimerkki. Rahastoa johtaa nainen, sen ylimmässä johdossa on paljon naisia, ja se on sitoutunut
sijoittamaan yrityksiin, jotka tekevät yhteiskunnasta kestävän ja antavat naisille yhtäläiset
mahdollisuudet työelämään.
EIP tukee myös Latinalaisessa Amerikassa vastaavanlaista riskipääomavälinettä nimeltä EcoEnterprises
Fund. Tämä naisten johtama rahasto on saanut Euroopan investointipankilta 20 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria. Rahasto tukee kasvavia yrityksiä, joiden toiminta liittyy luontoon. Sen kohdealoja ovat kestävä
maatalous, peltometsäviljelyjärjestelmät, ekomatkailu ja muut kestävät toimeentulon muodot, luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen ja luonnonvarojen kiertokäyttö. Rahasto etsii myös naisten johtamia
yrityksiä ja kannustaa yrityksiä palkkaamaan naisia kaikille johtamistasoille. ”Naiset ovat aina olleet
tavallaan hiljainen enemmistö, mutta he ovat Latinalaisen Amerikan yhteisöjä koossa pitävä sosiaalinen
liima”, EcoEnterprisesin Kolumbiasta käsin työskentelevä rahastonhoitaja Julia Santander sanoo.
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TODELLINEN STRESSITESTI
Mikään ei ole vaikeampaa kuin pankkitilin avaaminen köyhille ihmisille tai
pienyrityksille Saharan eteläpuolisen Afrikan suurimman maan syrjäisimmillä
alueilla. Mutta Trust Merchant Bankin (TMB) lainavirkailijat ponnistelivat
huonojen teiden, kapinoiden ja pandemioiden läpi ja onnistuivat hankkimaan
kolme miljoonaa uutta asiakasta

P

ankkitilin avaaminen Kongon demokraattisessa tasavallassa ei ole helppoa. Vielä vaikeampaa on
saada lainaa hyvillä ehdoilla. Miljoonat ihmiset eivät edes pääse pankin konttoriin Kongossa.
Pankkipalveluiden puute vaikeuttaa perheen elättämistä, työpaikan hankkimista, yrityksen
perustamista, lasten lähettämistä kouluun tai välttämättömyystarvikkeiden ostamista. Euroopan
investointipankki allekirjoitti vuonna 2021 yhteensä 20 miljoonan euron arvoisen lainasopimuksen
erään pankin kanssa, joka on yli puolitoista vuosikymmentä yrittänyt kovasti laajentaa pankkitoimintaa
Kongon joka kolkkaan. Trust Merchant Bank sijaitsee Kongon kaakkoisosassa Lubumbashissa, ja se
luotiin tarjoamaan vähittäispankkipalveluita kaikille tulotasosta riippumatta. Se on kasvanut nopeasti
toimimalla kaikilla rahoitussektoreilla, mukaan lukien mobiilipankki ja pienyritysten mikrolainat.
“Kongo on yksi maailman köyhimmistä maista, joten maan taloudellisen kehityksen tukemiseen on
valtava tarve”, Trust Merchantin liikkeenjohdon neuvonantaja David McEvoy sanoo. Hänen yrityksensä
filosofia on, että TMB-pankki kuuluu kaikille. ”Tavoitteemme on varmistaa, että Kongo siirtyy pois
epävakauden tieltä, tarjoamalla kansalle turvallisen talouden ja tyydyttävän toimeentulon.”
Kongo on pinta-alaltaan Afrikan mantereen toiseksi suurin valtio. Maassa on kuitenkin vain
1 200 kilometriä hyväkuntoisia päällystettyjä teitä, mikä on noin neljännes pienen Luxemburgin valtion
hyväkuntoisten teiden määrästä. Miljoonilla kongolaisilla ei ole minkäänlaista kulkuvälinettä, sähköä tai
puhelinta. Uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi Trust Merchantin lainavirkailijat matkaavat ristiin
rastiin maata tarjoamassa rahoitusneuvoja ja avaamassa tilejä. He käyttävät nelivetoisia maastokuormaautoja ja ottavat joskus mukaan aseistettuja vartijoita, koska he jakavat myös valtion työntekijöiden
palkat. Tällainen kaupustelu on hintansa arvoista. Trust Merchant on nyt edustettuna kaikissa
provinsseissa, monilla maaseutualueilla ja monissa kaupungeissa, ja sillä on kymmeniä sivukonttoreita.
Pankin 1,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin alkupääoma vuonna 2004 on kasvanut yli sataan miljoonaan
dollariin omaa pääomaa. Sillä on 2,7 miljoonaa pankkitiliä, ja lisäksi 400 000 uutta tiliä avattiin
pandemian aikana. Kun TMB aloitti toimintansa, maassa oli pankkitilejä kaikkiaan vain
noin 40 000.
Euroopan investointipankin lainan ansiosta Trust Merchant Bank voi puolestaan antaa tuhansia noin
4 000-5 000 dollarin suuruisia lainoja pienille yrityksille koronapandemian aikana. Näin yritykset saavat
lainoja kohtuullisella lainakorolla sen sijaan, että maksaisivat Kongon ”epäviralliselle lainanantajalle”
30-40 prosentin kuukausikoron. McEvoy täsmentää, että nämä yritykset ovat suuri apu paikallis
yhteisöjen ja niiden asukkaiden toimeentulolle.
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PÄÄOMASIJOITTAMINEN 2.0
Pääomasijoittajat pakenivat Egyptistä vuoden 2011 vallankumouksen
jälkeen. Nyt sijoituspalveluyritysten uusi sukupolvi auttaa lupaavia yrityksiä
laajentumaan ja ammattimaistumaan

A

hmed El Guindy oli tutkinnon suorittamisen jälkeen töissä yhdessä Egyptin ja Lähi-idän
suurimmista monialayrityksistä. Hän nousi tytäryhtiön toimitusjohtajaksi, mutta hänellä oli
suurempia suunnitelmia. ”Minulla on aina ollut unelma työskennellä yrityksessä, jossa voisin olla
omistajakumppani”, hän sanoo. Vuonna 2015 hän huomasi mahdollisuutensa tulleen, kun
AluNile‑perheyrityksen määräysvallan perineet sisarukset halusivat siirtyä syrjään. ”Uskoin, että
pystyisin kasvattamaan tätä yritystä, mutta tarvitsin vahvan talouskumppanin ja mielellään sellaisen,
jolla on kokemusta teollisuusyrityksen johtamisesta ja kasvattamisesta.”
Silloin hän törmäsi sattumalta Ezdehariin, Euroopan investointipankin tukemaan egyptiläiseen
pääomasijoitusyhtiöön. ”Esitin suunnitelmani seitsemälle tai kahdeksalle sijoittajalle, mutta sisäiset kemiat
Ezdeharin kanssa tuntuivat olevan todella hyvät”, AluNilen nykyinen
toimitusjohtaja El Guindy kuvaa. ”Kemiat osuivat välittömästi yksiin ja tunsin,
että ymmärrämme toisiamme.”

“ Kemiat osuivat

Ezdehar oli ensimmäinen päivänvalon nähnyt uuden sukupolven
välittömästi yksiin
riippumattomista pääomasijoitusyhtiöistä Egyptissä vuoden 2011
ja tunsin, että
vallankumouksen jälkeen, joka tuhosi paikallisen pääomasijoitusalan lähes
ymmärrämme
täysin. Vuonna 2014 perustettu yritys halusi vaikuttaa myönteisesti
toisiamme.
paikalliseen liiketoimintaympäristöön ja edistää pääomasijoittamisen
käynnistymistä uudelleen alueella. ”Egyptin pääomasijoitusala oli
muuttumassa”, sanoo Ezdeharin perustajaosakas Emad Barsoum. Sijoittajien
houkutteleminen yrityksen ensimmäiseen rahastoon oli kuitenkin haastavaa. ”Vain harvat sijoittajat
näkivät Egyptissä meneillään olevan muutoksen, ja useimmat vanhat markkinatoimijat eivät olleet
menestyneet hyvin”, hän sanoo. ”Olimme myös uusi yritys, jolla ei ollut kunnollista näyttöä tuloksista.”

”

Yksi ensimmäisistä sijoittajista, joka teki yhteistyötä Ezdeharin rahaston kanssa (arabiankielinen nimi
tarkoittaa vaurautta), oli Euroopan investointipankki. ”Tuolloin vain harvat kansainväliset sijoittajat
harkitsivat sijoittamista Egyptiin”, sanoo Euroopan investointipankin pääomasijoituksista vastaava
Marius Chirila. ”Jopa monet kehitysrahoituslaitokset olivat asettaneet rajoituksia sijoittamiselle Egyptiin
maariskin vuoksi. EIP oli ensimmäinen institutionaalinen sijoittaja, joka avusti Ezdeharia
ehdotuksensa muotoilussa, ja on siten olennaisesti edistänyt Egyptin pääomasijoitusalan
uudelleensyntymistä. Siitä lähtien Ezdeharin kehitys on ollut vauhdikasta.”
Euroopan investointipankki sijoitti Ezdehar-rahastoyhtiön ensimmäiseen rahastoon Euroopan komission
ja EIP:n perustamasta EU:n eteläisten naapurimaiden RCF-riskipääomajärjestelystä. Tämän menestyksen
ansiosta Ezdehar kerää parhaillaan toista sijoitusrahastoa. Rahaston kooksi tavoitellaan yli sataa
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on enemmän kuin ensimmäisen rahaston 84 miljoonaa dollaria.
El Guindyn myynti on puolestaan kolminkertaistunut viidessä vuodessa ja työntekijöiden määrä on
kasvanut 700:sta yli tuhanteen. ”Laajennumme edelleen”, hän sanoo, ”ja meillä on erittäin
kunnianhimoisia suunnitelmia.”
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NAISTEN RAHASTO NAISILLE
Afrikkalainen tyttöjen ja naisten asemaa edistävä pääomarahasto osoittaa,
että perinteiset sijoittajat jättävät rahaa pöydälle, sillä sijoittaminen naisiin
on tuloksekkaampaa

C

hika Russell lähti kotoaan Nigeriasta Isoon-Britanniaan kuuden vuoden iässä. Mutta nuo varhaiset
vuodet kotiruoan ja perinteisten reseptien parissa vaikuttivat hänen uravalintaansa. Chika ihastui
nigerialaisten naisten valmistamaan katuruokaan - paistettuun jauhobanaaniin eli ”dodoon”,
paahdettuun jamssiin ja pieneen, maultaan intensiivisempään epa-maapähkinälajikkeeseen. Vuonna
2014 hän perusti oman välipalayrityksen työskenneltyään seitsemän vuotta rahoitusalalla.
CHIKA’S‑yritys hankkii ainutlaatuisia tarveaineita eri puolilta Afrikkaa ja tekee suoraan yhteistyötä
paikallisten nigerialaisten yhteisöjen kanssa tarjotakseen brittikuluttajille terveellisiä, käsintehtyjä
välipaloja. ”Halusin tehdä jotain vaikuttavaa muiden ihmisten hyväksi”, sanoo Chika, joka myös perusti
hyväntekeväisyysyhdistyksen tarjotakseen koulutusta 38 000 tytölle ja rakentaakseen kouluja Afrikkaan.
”Samalla halusin tietenkin liiketoimintani menestyvän.”
Yksi CHIKA’Sin sijoittajista on Alitheia IDF. Se on tasa-arvosijoittamista edistävä afrikkalainen
sijoitusrahasto, jota johtavat perustajaosakkaat Tokunboh Ishmael ja Polo Leteka, molemmat naisia.
Euroopan investointipankki allekirjoitti marraskuussa 24,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sijoituksen
tähän uraauurtavaan rahastoon, minkä ansiosta Alitheia saavutti sadan miljoonan dollarin
tavoitekokonsa. Se on EU:n pankin ensimmäinen sijoitus pääomarahastoon, joka keskittyy pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin ja edistää sukupuolten tasa-arvoa Afrikassa.
Unelmien puolesta kannattaa taistella
Alitheian kasvupääoma antoi Chikalle mahdollisuuden perustaa tuotantolaitoksen Nigeriaan. Sen on
määrä avautua alkuvuodesta, ja se työllistää 320 henkilöä, joista 70 prosenttia on naisia. Laitos tuottaa
välipaloja Nigerian ja Länsi-Afrikan markkinoille. Kaikki tuotteet viedään naapurimaihin, mikä luo
työpaikkoja myös sinne. ”Chikan vaikuttavuustarina oli todella hieno, markkinat olivat itsestäänselvyys
ja mahdollisuudet selkeät”, Leteka kuvaa. ”Chika on loistava yrittäjä, erittäin dynaaminen. Hän ymmärtää
mitä tekee. Hän on nälkäinen, hän haluaa voittaa.”
Alitheia IDF sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja kasvattaa niitä eri sukupuolista koostuvien
tiimien johdolla, millä tavoitellaan vahvaa taloudellista tuottoa ja konkreettisia sosiaalisia vaikutuksia
Afrikkaan. Rahasto sijoittaa toimialoille, joilla yrittäjistä, tuottajista, jakelijoista tai kuluttajista
huomattava osa on naisia. Näitä aloja ovat maatalousteollisuus, kulutustavarat, terveysala, koulutus,
luovat teollisuudenalat sekä rahoitus- ja yrityspalvelut. Lagosissa ja Johannesburgissa sijaitseva Alitheia
sijoittaa kuuteen maahan: Nigeriaan, Etelä-Afrikkaan, Ghanaan, Sambiaan, Zimbabween ja Lesothoon.
Kun Ishmael ja Leteka vuonna 2008 käynnistivät Alitheia IDF:n, joka on nigerialaisen Alitheia Capitalin ja
eteläafrikkalaisen IDF Capitalin välinen yhteisyritys, he päättivät määrätietoisesti tukea naisten
omistamia yrityksiä. He tiesivät, että Afrikan mantereella on paljon naisia, joiden yritykset voivat kasvaa
oikeanlaisella rahoituksella. Noin 40 prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan yrityksistä on naisten
omistuksessa, mutta niistä alle kymmenen prosenttia pystyy hankkimaan rahoitusta perinteisiltä
rahoittajilta. ”Sanomme usein, että perinteiset sijoittajat jättävät rahaa pöydälle, koska he suosivat
paljon mieluummin ihmisiä, jotka näyttävät samalta kuin he itse, toimivat samoin kuin he itse, puhuvat
samoin kuin he itse ja hengailevat samoissa paikoissa”, Leteka sanoo.
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“ Perinteiset sijoittajat jättävät rahaa pöydälle, koska he suosivat paljon

mieluummin ihmisiä, jotka näyttävät samalta kuin he itse, toimivat samoin kuin
he itse, puhuvat samoin kuin he itse ja hengailevat samoissa paikoissa.

”

2X-lippulaivarahasto
Alitheia on 2X-lippulaivarahasto ja osa 2X Challenge -aloitetta. 2X Challenge on G7-maiden
kehitysrahoittajien käynnistämä monenvälinen hanke, jonka tavoite on saada liikkeelle 15 miljardia
Yhdysvaltain dollaria vuoden 2022 loppuun mennessä naisten asemaa ja heidän taloudellisia
osallistumismahdollisuuksiaan edistävien hankkeiden rahoittamiseen. Euroopan investointipankki liittyi
mukaan jäseneksi 2X Challenge -tasa-arvoaloitteeseen kesäkuussa 2021 ja oli ensimmäinen
kansainvälinen kehityspankki, joka hyväksyi ja otti käyttöön 2X-kriteerit. Pankkia kiehtoi mahdollisuus
sijoittaa Alitheian yksinomaan naisista koostuvaan tiimiin, joka erottuu joukosta miesten hallitsemassa
pääomasijoitusmaailmassa. ”Tämä on naisten rahasto naisille”, sopimuksen parissa työskennellyt
EIP‑tiimin jäsen Déborah Vouche kuvaa. ”He olivat edelläkävijöitä tässä segmentissä ja aivan
ensimmäinen tiimi, jolla oli esittää tasa-arvorahasto Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.”
Sijoitus Alitheia IDF:ään tukee myös SheInvest-aloitetta, jonka puitteissa Euroopan investointipankki
pyrkii saamaan liikkeelle 2 miljardia euroa sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia investointeja varten
ympäri Afrikan mantereen.
Viiden viime vuoden aikana Leteka ja Ishmael ovat olleet todistamassa sukupuolidiversiteettiin liittyvää
ajattelutavan muutosta. Sijoittajat ovat joko omaksuneet monimuotoisuuden, perehtyneet siihen tai
ovat vain uteliaita. ”Veikkaan, että seuraavan parin vuoden sisällä jokainen sijoittaja kysyy, ‘Mikä on
sukupuolten tasa-arvoa koskeva sijoitusstrategiasi?’” Leteka arvioi.

1:56

SheInvestistä tukea saaneet naiset kertovat, mitä se merkitsee heille
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MISTÄ RAHOITUSVARAT
HANKITTIIN
Euroopan investointipankki, joka on maailman suurin ylikansallinen lainojen
liikkeeseenlaskija ja luotonantaja, hankki vuonna 2021 kansainvälisiltä
pääomamarkkinoilta 55 miljardia euroa. Siitä 10 miljardia euroa hankittiin
vihreillä joukkovelkakirjoilla (CAB) tai kestävyysvelkakirjoilla (SAB). EIP:n
liikkeeseenlaskut tavoittivat myös sellaiset sijoittajat, jotka eivät yleensä toimi
Euroopassa, mutta tukevat eurooppalaisia hankkeita välillisesti sijoittamalla
EIP:n jvk-lainoihin.

EUROOPPA
AMERIKKA
AASIA
10 % 12 % 14 %

11 %

67 % 69 % 64 %

66 %
21 % 17 % 20 %

21 %

LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA
2% 2% 2%

2019

2020

E

2%

2021

CAB/SAB

IP laski liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja 21 valuutassa, joista suurin osa keskeisimmissä
valuutoissa, ts. euroina, Yhdysvaltain dollareina ja Englannin puntina. Monipuoliset rahoituslähteet
ja laina-ajat tuovat pankin varainhankintaan joustavuutta. Eri valuuttojen käyttö mahdollistaa myös
lainojen ulosmaksun joissain paikallisissa valuutoissa.

LIIKKEESEENLASKUT VALUUTAN MUKAAN
EUR

48,10 %
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BONDIT LOHKOKETJUSSA
EIP:n ensimmäinen digitaalisella valuutalla toteutettu velkakirjamyynti osoittaa, että
pääomamarkkinat ovat innokkaita hyödyntämään tätä uutta teknologiaa.
John Whelan työskentelee suuressa kansainvälisessä pankissa mutta pitää itseään insinöörinä. Hänen viimeisimmät
insinööri-intohimonsa ovat kryptovaluutat ja lohkoketjut. ”Uskon todella teknologian voimaan muuttaa rahoitusalaa
meidän kaikkien parhaaksi”, sanoo Whelan, joka perusti digitaalisen laboratorion Banco Santander -pankkiin
Espanjassa tutkiakseen, kuinka lohkoketjut ja kryptovaluutta voivat parantaa pankkitoimintaa.
Banco Santander on yksi kolmesta yksityispankista, jotka auttoivat Euroopan investointipankkia laskemaan
liikkeeseen ensimmäisen lohkoketjuteknologiaa hyödyntävän digitaalisen joukkovelkakirjalainansa. Sadan
miljoonan euron velkakirja laskettiin liikkeeseen huhtikuussa Ethereum-alustalla. Tällä lohkoketjualustalla on
maailman toiseksi suurin digitaalisen valuutan määrä markkinoiden suurimman kryptovaluutan eli bitcoinin
jälkeen. Toiset kaksi transaktioon osallistunutta pankkia olivat ranskalainen Société Générale ja yhdysvaltalainen
Goldman Sachs.
Tämä on ensimmäinen julkisen pankin hanke, joka toteutettiin yhteistyössä
yksityisten pankkien kanssa joukkovelkakirjojen myymiseksi lohkoketjun
avulla. Euroopan investointipankki halusi käyttää pankkiryhmää ensimmäiseen
digitaaliseen joukkovelkakirjaansa, koska se halusi operaation muistuttavan perinteistä
joukkovelkakirjalainamyyntiä. Nyt odotetaan, että yhä useampi julkinen ja yksityinen
pankki seuraa EIP:tä näille markkinoille, ja että joukkovelkakirjalainojen myynti, mukaan
lukien vihreät bondit, tavoittaa enemmän sijoittajia.

“ Tällä on

potentiaalia
muuttaa
rahoitusalaa.

”

Alhaiset kustannukset ja lisääntynyt läpinäkyvyys
Joukkovelkakirjalainan myynnin järjestäminen on monimutkaista. Lohkoketjujen avulla pankit voivat sujuvoittaa
ja helpottaa työtä. Suurin osa merkintään ja jakeluun liittyvistä asiakirjoista voidaan tallentaa lohkoketjuun, mikä
nopeuttaa prosessin jokaista osaa. Digitalisaatiolla voidaan vähentää kiinteitä kustannuksia ja lisätä
läpinäkyvyyttä, koska kaupankäyntivirtoja ja jälkimarkkinatapahtumia on helpompi seurata. ”Monetkaan eivät
tiedosta lohkoketjuteknologian etuja”, Euroopan investointipankin rahoituspäällikkö Richard Teichmeister sanoo.
”Totuus on, että tällä teknologialla on potentiaalia muuttaa rahoitusalaa ja helpottaa monien elämää.”
Nopeus on ehdottomasti etu. Osa joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuun liittyvistä hallinnollisista
tehtävistä, kuten asiakirjojen valmistelu ja selvitys ensimarkkinoilla, on mahdollista tehdä tunneissa nykyisten
kokonaisten päivien sijaan.
Mikä on hajautettu järjestelmä?
Kryptovaluutat ovat vain yksi monista tavoista, joilla lohkoketjuteknologiaa käytetään tallentamaan
transaktioihin liittyviä tietoja hajautetun lokin muodossa. Hajautettu loki on tietokanta, joka jakaa ja synkronoi
tietoa lukuisten toisiinsa yhteydessä olevien alustojen avulla ja useiden ihmisten kanssa.
Lohkoketjut on hajautettu verkossa ylläpitäville solmuille ja replikoitu monille tietokoneille lukuisiin eri
paikkoihin. Tämän replikoinnin avulla tiedon väärentäminen tai hakkerointi ei ole mahdollista. Lohkoketju
sisältää luettelon lohkoiksi kutsutuista tietueista, jotka tallentavat tapahtumia ja jotka on linkitetty
kryptografisesti toisiinsa ketjuksi. Jokainen lohko sisältää aikaleiman ja lohkossa toteutetut transaktiot.
Lohkoketjut tunnetaan myös ”hajautettuina” järjestelminä, koska ne ovat tallennettuna monille tietokoneille
samanlaisena ja kaikilla tietokoneilla tarkistettavissa.

USD
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30,80 %

8,90 %

12,20 %
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PÄÄKOHTIA
INVESTOINTIPANKKIRYHMÄN
TOIMINTASUUNNITELMASTA
2022-2024
•E
 IP Global, EIP:n uusi kehitysosasto vauhdittamaan hankkeita Euroopan
unionin ulkopuolella
• Koronakriisin vastaiset toimet ja vihreä elpyminen
• Enemmän vaikuttavuutta ja lisää riskinottoa investointeihin
• Ilmastopankin etenemissuunnitelma, ns. tiekartta
• Teknologia ja innovaatiot
• Koheesiotoimet Euroopan tasapainoiseen kehittämiseen
• Joustavuutta työskentelyyn etänä tai toimistolla
Olemme perustaneet pankkiin uuden kehitysosaston, EIP Globalin, jotta voimme tehdä tiiviimpää
yhteistyötä valtioiden ja yritysten kanssa Euroopan ulkopuolella. Se auttaa luomaan lisää
kumppanuuksia ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja tukemaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Lisäämme
henkilöstön määrää kentällä toimistoissamme ympäri maailman. Olemme jo perustaneet uuden
alueellisen keskuksen Afrikkaan vastataksemme paremmin paikallisiin tarpeisiin.
Euroopan takuurahasto tarjoaa lainatakuita ja muuta rahoitusta auttaakseen yrityksiä pysymään
pinnalla, maksamaan laskuja ja tekemään investointeja. Rahastoon osallistuu lukuisia Euroopan unionin
maita ja se on osa laajempaa EU:n rahoituskokonaisuutta talouden saamiseksi takaisin raiteilleen.
Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2020, ja alun perin sen oli määrä olla käynnissä vuoden 2021
loppuun asti. EIP voi kuitenkin saattaa osan takuurahaston toimista päätökseen vuonna 2022.
Teemme kaikkemme saavuttaaksemme Ilmastopankin tiekarttamme tavoitteet. Etenemissuunnitelmassa
hahmotellaan, kuinka pankki aikoo käyttää vähintään 50 prosenttia vuotuisista lainoistaan
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristön kestävyyttä tukeviin toimiin vuoteen 2025 mennessä. Siinä
selitetään, miten olemme valmiita suurempaan riskinottoon investointitoimissa, tukemaan Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmaa ja tekemään Euroopasta hiilineutraalin vuoteen 2050 mennessä. Pyrimme saamaan
aikaan entistä enemmän auttaaksemme asiakkaita sopeutumaan jo meneillään olevaan ilmastonmuutokseen
ja vähentämään tulevia ongelmia.
EIP aikoo käyttää vuoteen 2025 mennessä 45 prosenttia vuotuisista lainoistaan Euroopan unionin
koheesioalueille, jotka tarvitsevat lisää apua. Lisärahoitus auttaa näitä Euroopan alueita kilpailemaan
tasavertaisesti muiden kanssa ja pääsemään samaan elintasoon kuin kehittyneemmillä alueilla.
Pankin työntekijät siirtyivät pandemian aikana hybridityöskentelyyn, jossa he työskentelivät usein
toimistossa ja kotona samalla viikolla. Seuraamme tilannetta ja mukautamme työpaikkaa sen
varmistamiseksi, että pankkilaiset voivat tehdä työnsä turvallisesti ja tehokkaasti. Koronakriisi on tuonut
mukanaan monia haasteita mielenterveyden ja hyvinvoinnin saralla. Tarjoamme lisää koulutusta ja
työpajoja esimiehille varmistaaksemme, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta. Pankki jatkaa
edelleen ohjelmaa, jolla arvioidaan henkilöstön stressitasoja ja varmistetaan, että ryhdymme
tarvittaessa määrätietoisiin toimiin.
Lue vuosien 2022-2024 koko toimintasuunnitelma osoitteesta: www.eib.org/en/publications
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HALLINTO
EIP on sekä EU:n elin, joka vastaa toiminnastaan jäsenvaltioille, että rahoituslaitos, joka noudattaa
päätöksenteossaan, hallinnossaan ja valvonnassaan pankkialan parhaita käytäntöjä.
EIP:n valtuustoon kuuluu yksi ministeri jokaisesta EU:n nykyisestä 27 jäsenvaltiosta, yleensä
valtiovarainministeri. Valtuusto vahvistaa pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat sekä hyväksyy
vuotuisen tilinpäätöksen. Se päättää pääoman korottamisesta ja Euroopan unionin ulkopuolelle
suuntautuvista rahoitustoimista. Valtuusto myös nimittää hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkastuskomitean.
Hallintoneuvosto päättää lainanannosta, varainhankintaohjelmista ja muista rahoitusasioista. Se
kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto vastaa siitä, että pankkia johdetaan EU:n
perussopimusten, EIP:n oman perussäännön ja valtuuston vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti.
Hallintoneuvostossa on 28 jäsentä, joista kukin jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan komissio yhden
jäsenen, ja lisäksi 31 varajäsentä. Hallintoneuvostossa edustetun asiantuntemuksen laajentamiseksi kokouksiin
voidaan kutsua kuusi asiantuntijaa, jotka toimivat neuvonantajina ilman äänioikeutta. Jollei perussäännössä
toisin määrätä, päätökset tehdään enemmistöllä, joka edustaa vähintään 50 prosenttia jäsenvaltioiden
merkitsemästä pääomasta ja kolmannesta äänioikeutetuista jäsenistä. Puheenjohtajana toimii pankin
pääjohtaja, jolla ei kuitenkaan ole hallintoneuvostossa äänivaltaa.
Hallitus on EIP:n vakituinen päätöksentekoelin, joka kokoontuu kerran viikossa. Se vastaa pankin
päivittäisestä johtamisesta, valmistelee hallintoneuvoston päätökset ja varmistaa päätösten toimeenpanon.
Hallitus toimii pääjohtajan alaisuudessa ja hallintoneuvoston valvonnassa. EIP:n varapääjohtajat ovat
hallituksen muut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään kuusi vuotta kestäväksi toimikaudeksi,
joka voidaan uusia. He vastaavat työstään yksinomaan pankille.
Pankilla on itsenäinen tarkastuskomitea, joka vastaa toimistaan suoraan valtuustolle. Se tarkastaa pankin
tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä varmistaa, että toiminta noudattaa parhaita pankkikäytäntöjä.
Tarkastuskomitean lausunto esitetään pankin valtuustolle hallintoneuvoston vuosikertomuksen kanssa.
Tarkastuskomitea koostuu kuudesta jäsenestä, jotka nimitetään kuusi peräkkäistä tilivuotta kestäväksi
toimikaudeksi, eikä nimitys toiselle kaudelle ole mahdollista.
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LUE LISÄÄ EIP-RYHMÄN
COVID-19-KRIISIRAHOITUKSESTA

www.eib.org/covid-19
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