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A BHFUIL SA TUARASCÁIL SEO
Nuair atá géarchéim gan fasach agus riachtanais thar na bearta ann, ní fiú faic é cloí leis an seanphlean céanna.
Caithfidh an fhreagairt a bheith nuálach. Caithfear muinín a chur i réitigh nua a athróidh an saol chun feabhais.
In 2021, thug an Banc Eorpach Infheistíochta aghaidh ar dhá bhagairt mhóra, an ghéarchéim aeráide agus
paindéim an choróinvíris, fiú agus dúshláin na forbartha ag éirí níos práinní. Chuaigh banc an Aontais Eorpaigh
i ngleic leis na bagairtí sin trí smaoineamh go crua agus bogadh go tapa — i dtreonna nua.
D’fhéadfadh sé go raibh i gceist leis sin infheistíocht a dhéanamh i gcomhlacht nuálach. Nó uirlis nuálach
airgeadais a chruthú le cabhrú le gnóthais a bhí breá sláintiúil roimh theacht na paindéime teacht slán as an
ngéarchéim. Ach an chéad rud a rith linn i gcónaí ná cén chaoi a bhféadfaimis tabhairt faoi ar bhealach nua,
níos éifeachtúla? Cén chaoi a bhféadfaimis bealaí nua a thabhairt orainn féin i dtreo saol inbhuanaithe,
ionchuimsitheach, glas?
Leagtar béim sa tuarascáil seo ar ár bhfreagairt éigeandála ar COVID-19 tríd an gCiste Ráthaíochta
Eorpach, nach bhfuil a leithéid eile ann, chomh maith leis an tacaíocht a thugaimid do
chomhlachtaí cúraim sláinte atá ag obair ar leigheasanna agus teiripí ar an ngalar. Tugtar léargas
inti ar ghnéithe den tacaíocht a thugaimid do chomhlachtaí atá ar thús cadhnaíochta sa ghníomhú
ar son na haeráide – amuigh sa spás fiú amháin! Léiriú í ar an rún daingean atá againn saol níos
fearr a bhaint amach do gach uile dhuine san Eoraip trínár n-infheistíocht sa chomhtháthú agus do
gach saoránach domhanda trínár saothar san fhorbairt.
Is í an nuálaíocht an creat don am atá le teacht. Sa trí phríomhchuid den tuarascáil seo, leagtar amach an
cineál saoil atá uainn amach anseo. Saol sláintiúil a bheidh ann. Saol glas. Saol ionchuimsitheach.
Cuirtear infheistíochtaí chuige sin i gcomhthéacs sa chuid eile den tuarascáil: Idir smaointeoireacht
straitéiseach is léir san fhocal ónár n-uachtarán agus na sonraí maidir le gníomhaíochtaí tugtha agus fála
iasachtaí an Bhainc, chomh maith le súil chun cinn ar an mbliain atá romhainn i mbuaicphointí Phlean
Oibriúcháin an Ghrúpa.
Insint í an tuarascáil seo ar scéal institiúide airgeadais ríthábhachtaí arb aidhm léi fadhbanna an
lae inniu a shárú – i dtreo saol sláintiúil, glas agus ionchuimsitheach san am atá le teacht.
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FOCAL ÓN UACHTARÁN

T

á Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta ar an líne thosaigh ó chuir an tAontas Eorpach tús lena
fhreagairt dhomhanda ar phaindéim COVID-19. Rinneamar bearta solúbtha i gcúinsí eisceachtúla agus
rinneamar ar an bpointe iad. Idir thacaíocht éigeandála d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus do
ghnóthais nuathionscanta nuálacha agus mhaoiniú le haghaidh vacsaíní agus tionscadail sláinte san earnáil
phoiblí, rinneamar beart de réir ár mbriathair.
D’éirigh leis an BEI tine na hinfheistíochta a choinneáil ar lasadh in ainneoin a neamhchinnte a bhí an saol.
Choinnigh an Ciste Ráthaíochta Eorpach na cainéil chreidmheasa ar oscailt do go leor tionscadail a cheap na
bainc thráchtála a bhí róchontúireteach i lár na géarchéime. Léiríonn ár dtaighde eacnamaíoch go raibh an
tacaíocht sin ríthábhachtach le ciorruithe móra ar infheistíocht a choinneáil ó dhoras. Ina ionad sin, d’éirigh
leis na comhlachtaí leanúint orthu ag infheistiú, mar shampla, sa digitiú a chuir ar a gcumas iad féin a chur in
oiriúint don ghéarchéim. Tá cuid de na tionscadail atá tacaithe ag na hionstraimí seo san áireamh sa mhaoiniú
ollmhór a chuirimid ar fáil d’eolaíochtaí na beatha agus don tsláinte, rudaí nach bhféadfadh a bheith níos
tábhachtaí na laethanta seo.
Agus muid ag féachaint chun cinn, tá rún daingean againn leanúint orainn ag úsáid ionstraimí roinnte riosca
agus ag cur loighic na huirlise cumhachtaí seo i bhfeidhm ar thionscadail eile a bhfuil breisluach sóisialta agus
eacnamaíoch ag baint leo.
Ar ndóigh, níl COVID-19 ar an aon dúshlán ollmhór atá le sárú ná baol air. Tá géarchéim na haeráide ag éirí níos
práinní agus, mar bhanc aeráide an AE, táimid chun tosaigh in iarrachtaí na hEorpa le bheith neodrach
ó thaobh carbóin de. Tá rún daingean againn tacú le hinfheistíocht €1 trilliún sa ghníomhú ar son na haeráide
agus san inbhuanaitheacht chomhshaoil faoi 2030. Sa nuálaíocht a bheidh cuid mhaith den infheistíocht sin:
tá dúshlán nach bhfacthas riamh cheana le sárú againn agus ní mór dúinn leas a bhaint as smaointe tráchtála
nua le dul i ngleic leis. Thosaíomar ar Threochlár an Bhainc Aeráide a chur chun feidhme in 2021, rud a fhágann
gur muidne an chéad bhanc forbartha iltaobhach a bhfuil a chuid maoinithe ag teacht go hiomlán le
spriocanna Chomhaontú Pháras. Áirítear leis sin stop iomlán le tacaíocht do thionscadail fuinnimh atá
bunaithe ar bhreoslaí iontaise gan mhaolú, an gás nádúrtha ina measc. Tá bearta inár bplean oiriúnaithe nua,
a fógraíodh ag COP26, arb aidhm leo forbairt a dhéanamh ar a bhfuil sa treochlár. Thugamar creat isteach
freisin d’fhonn a chinntiú go ndéanfadh ár gcontrapháirtithe bearta lena a ngnólachtaí a dhícharbónú.
Ó thaobh an ghníomhaithe ar son na haeráide de, táimid tar éis dul i bhfad níos faide ná an príomhchúram
a bhí orainn le teicneolaíochtaí nua agus aibí a mhaoiniú, agus tá an Banc á chur chun cinn anois mar lárionad
saineolais ar féidir leis na margaí ina n-iomláine leas a bhaint as. Is léir an méid sin óna bhfuil déanta againn
i gcomhar le heagraíochtaí eile, amhail an chomhpháirtíocht idir an Coimisiún Eorpach agus Clár Catalaígh
Breakthrough Energy/Bill Gates, a thacaíonn le teicneolaíochtaí glasa le hiad a chur ag obair ar fud an
domhain.
Is é fírinne na géarchéime aeráide, cé gur mó an bhagairt do náisiúin áirithe, gur geilleagair thrasdula iad
ár ngeilleagair go léir faoin am seo. Ní mór dúinn cur le chéile le dul sa tóir ar na nuálaíochtaí a dhéanfaidh
geilleagair ghlasa díobh. Agus ní mór dúinn a chinntiú gur aistriú cóir cothrom a bheidh ann. In
2021 chuireamar lenár n-obair forbartha nuair a bhunaíomar mol nua in Nairobi, rud a bhí ar siúl agus an
dlaoi mhullaigh fós á cur ar struchtúr BEI Domhanda, ár rannóg forbartha nua atá le tosú ag obair in 2022.
Difriúil le bainc forbartha iltaobhacha eile, déanaimid teicneolaíocht agus saineolas Eorpach a easpórtáil
chuig an gcuid eile den domhan. Is deis iontach é sin le fáil réidh leis na céimeanna truaillithe den fhás
tionsclaíoch agus le dul caol díreach chuig geilleagar glas glan. Déanann ár saineolaithe tionscadail cinnte
de go mbíonn gach rud a dtugaimid maoiniú dó inbhuanaithe — agus is féidir a bheith cinnte nach
mbeidh athrú ar an tsamhail ghnó sin. Déanta na fírinne, siar i mí na Nollag nuair a d’aithin ceannairí an
G7 an cineál athraithe a bheadh ag teastáil le bonneagar a nuachóiriú agus le cabhrú le tíortha i mbéal
forbartha teacht ar na trilliúin euro a bheadh ag teastáil le dul i ngleic le dúshláin amach anseo, leagadh
béim ina ráiteas ar ní ba mhó tionscadail a bhain leis an mBanc Eorpach Infheistíochta ná le haon institiúid
airgeadais idirnáisiúnta eile.
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Is é fírinne na géarchéime aeráide, cé gur mó an bhagairt do
“
náisiúin áirithe, gur geilleagair thrasdula iad ár ngeilleagair go
léir faoi láthair. Ní mór dúinn cur le chéile le dul sa tóir ar na
nuálaíochtaí a dhéanfaidh geilleagair ghlasa díobh. Agus ní mór
dúinn a chinntiú gur aistriú cóir cothrom a bheidh ann.

”

Cabhróidh ár rannóg forbartha linn an fheidhmíocht iontach seo a fheabhsú tuilleadh fós, agus níos mó baill
foirne áitiúla a bheith againn le tionscadail nua a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Mar phríomhranníocóir
le Foireann na hEorpa, táimid ag tnúth go mór le bheith páirteach i dTairseach Dhomhanda €300 billiún an
Choimisiúin Eorpaigh agus an cineál bonneagair a chur chun cinn ar fud an domhain lena gcinnteofar féinriail
agus neamhspleáchas na hEorpa. Nuair a chuirtear san áireamh go bhfuil 75% níos mó paitinní ag an Aontas
Eorpach i réimse na dteicneolaíochtaí glasa agus digiteacha ná Stáit Aontaithe Mheirceá agus ceithre huaire
níos mó ná an tSín, is léir gur ceannaire domhanda é atá sásta a chuid saineolais a roinnt i réimsí amhail an
fuinneamh in-athnuaite, an t-oiriúnú aeráide, an rialúchán tuilte, arduirlisí réamhaisnéisithe aimsire, an
bonneagar athléimneach agus a thuilleadh nach iad.
Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ríthábhachtach chun an gnó agus an tsochaí a athmhúnlú, rud is gá le
haghaidh a thabhairt ar dhúshláin an lae inniu. Le saol inbhuanaithe a chruthú, caithfimid an mianach ceart
a fháil ionainn go léir. Gach uair a dhéanaimid margadh nuálach a mhaoiniú, bíonn an Banc Eorpach
Infheistíochta ag déanamh a chion féin leis an sprioc sin a bhaint amach.
Werner Hoyer
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GRÚPA AN BEI
IOMLÁN NA
SÍNITHE
COVID-19

€33.26bn

AN BANC EORPACH
INFHEISTÍOCHTA

GNÍOMHAÍOCHT IN 2021
TIONSCADAIL A FAOMHADH
An tAontas Eorpach
Lasmuigh den AE

€55.8bn

SÍNITHE
An tAontas Eorpach
Lasmuigh den AE

€65.4bn

EISÍOCAÍOCHTAÍ
An tAontas Eorpach
Lasmuigh den AE

€41.6bn

ACMHAINNÍ A TIOMSAÍODH

€55.2bn

(ROIMH BHABHTÁLACHA)

Príomhairgeadraí (€, £, $)
Airgeadraí eile

Déanann an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI), is
cuid de Ghrúpa an BEI, sainchúram den mhaoiniú
riosca le tacú le micreaghnóthais agus le gnóthais
bheaga agus mheánmhéide agus le fás agus
nuálaíocht a spreagadh fud fad na hEorpa. Cuireann
sé idir mhaoiniú agus saineolas ar fáil i dtaca le
hinfheistíochtaí stuama, inbhuanaithe agus
oibríochtaí ráthaíochta. I measc scairshealbhóirí an
CEI tá an BEI, an Coimisiún Eorpach, bainc phoiblí
agus phríobháideacha agus institiúidí airgeadais.
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€51.3bn
€4.5bn
€57.9bn
€7.5bn

€35.3bn
€6.3bn

€48.4bn
€6.8bn

AN CISTE EORPACH
INFHEISTÍOCHTA

GNÍOMHAÍOCHT IN 2021
SÍNITHE
Cothromas
Urrúis
Maoiniú ionchuimsitheach

€30.5bn
€5.2bn
€25.1bn
€0.2bn

TIONCHAR AN BEI
11 400 MW
99.7% ó fhoinsí

82 200 km

431 000

4.5 milliún

Líon na GBManna/na
gcuideachtaí meánchaipitlithe
ar tacaíodh leo*

Líon na bpost a coinníodh
in GBManna/cuideachtaí
meánchaipitlithe*

Acmhainn giniúna
leictreachais

Línte cumhachta a tógadh/a
uasghrádaíodh

8.1 milliún

163 000

6.8 milliún

3.5 milliún

Líon na dteaghlach
a bhfuil fáil acu ar
chumhacht

Líon na dteaghlach in aonaid
tithíochta nua nó athchóirithe
atá tíosach ar fhuinneamh

Líon na síntiúsóirí nua
a bhfuil seirbhísí 5G
cumasaithe acu

Líon na dteaghlach
a bhfuil nasc seasta
snáthoptaice acu

94.3 milliún

12 mhilliún

10 milliún

3.8 milliún

Líon na ndaoine atá ag
baint tairbhe as
bonneagar feabhsaithe

Líon na ndaoine atá ag
baint tairbhe as córas nua
bailithe dramhaíola

Líon na ndaoine a bhfuil
fáil acu ar uisce óil níos
sábháilte

Líon na ndaoine a bhfuil
fáil acu ar shláintíocht
níos fearr

826 000

6 300

346 milliún

170 000

Líon na ndaoine atá
i mbaol laghdaithe tuilte

Líon na n-aonad rothstoic
a ceannaíodh nó
a athchóiríodh

Líon na dturas breise a rinneadh
ar mhodhanna iompair phoiblí
arna maoiniú ag an BEI

Líon na mac léinn i saoráidí
oideachais atá ag baint
tairbhe as maoiniú ón BEI

783 milliún

Líon na ndaoine atá ag
baint tairbhe as seirbhísí
feabhsaithe sláinte, lena
n-áirítear vacsaíní in
aghaidh COVID-19

in-athnuaite
fuinnimh

Is éard atá sna figiúirí ná na torthaí a bhfuiltear ag súil leo ar oibríochtaí maoinithe nua a síníodh
den chéad uair in 2021 bunaithe ar na sonraí atá ar fáil i láthair na huaire. Figiúirí neamhiniúchta,
sealadacha atá sna figiúirí uile.
*Baineann na figiúirí le FBManna/cuideachtaí meánchaipitlithe a bhain tairbhe as tacaíocht ón BEI
in 2021 nó as tacaíocht ón CEI idir mí Dheireadh Fómhair 2020 agus mí Mheán Fómhair 2021 mar
thoradh ar oibríochtaí a síníodh le hidirghabhálaithe suas go dtí deireadh 2021.
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GRÚPA AN BEI I DO THÍR
AN DANMHAIRG
€1.34 billiún 0.41% den OTI

AN ÍSILTÍR

ÉIRE
€1.14 billiún 0.27% den OTI

€2.80 billiún 0.33% den OTI

AN BHEILG
€3.42 billiún 0.69% den OTI

LUCSAMBURG
€0.97 billiún 1.39% den OTI

AN FHRAINC
€13.92 billiún 0.56% den OTI

AE ILNÁISIÚNTA
€0.90 billiún

AN PHORTAINGÉIL
€5.32 billiún 2.52% den OTI

AN SPÁINN
€12.77 billiún 1.07% den OTI

Dá dhorcha an dath is ea is mó an infheistíocht mar chéatadán den OTI

10

TUARASCÁIL GHNÍOMHAÍOCHTA 2021

AN FHIONLAINN
€3.01 billiún 1.21% den OTI

AN EASTÓIN

AN tSUALAINN

€0.35 billiún 1.16% den OTI

€2.47 billiún 0.47% den OTI

AN LAITVIA
€0.11 billiún 0.35% den OTI

AN LIOTUÁIN
€0.45 billiún 0.84% den OTI

AN PHOLAINN
€6.50 billiún 1.16% den OTI

AN GHEARMÁIN
€5.50 billiún 0.16% den OTI

POBLACHT NA SEICE
€1.26 billiún 0.53% den OTI

AN OSTAIR
€1.56 billiún 0.39% den OTI

AN tSLÓVAIC
€0.47 billiún 0.48% den OTI

AN UNGÁIR
€0.89 billiún 0.59% den OTI

AN tSLÓIVÉIN

€0.26 billiún 0.51% den OTI AN CHRÓIT
€0.76 billiún 1.37% den OTI

AN RÓMÁIN
€0.91 billiún 0.38% den OTI

AN BHULGÁIR

AN IODÁIL
€13.53 billiún 0.76% den OTI

€0.95 billiún 1.43% den OTI

AN GHRÉIG
€4.77 billiún 2.70% den OTI

€0.30 billiún 1.30% den OTI

MÁLTA

AN CHIPIR

€0.11 billiún 0.80% den OTI
11

AN BEI AR FUD NA CRUINNE

MÉADÚ AGUS
TÍORTHA CSTE
€1.37 billiún
AN RÍOCHT
AONTAITHE
€0.37 billiún
COMHARSANACHT
AN DEISCIRT
€2.03 billiún

AMCAC, TCTL AGUS
AN AFRAIC THEAS
€2.15 billiún
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COMHARSANACHT
AN OIRTHIR
€0.67 billiún

AN ÁISE AGUS
CRÍOCHA MHEIRICEÁ
€1.54 billiún

CSTE: Comhlachas Saorthrádála na hEorpa
AMCAC: An Afraic, Muir Chairib agus an tAigéan Ciúin
TCTL: Tíortha agus Críocha thar Lear
Maidir le stádas dlíthiúil aon chríoch, teorainneacha, dathanna, ainmníochtaí nó faisnéise atá léirithe ar an léarscáil seo, ní thacaíonn an Banc Eorpach Infheistíochta leis, ní ghlacann leis ná ní
thugann breithiúnas air.
Tar éis smachtbhannaí an AE i gcoinne an tSiria i mí na Samhna 2011, chuir an BEI gach gníomhaíocht iasachtaithe agus chomhairleach sa tír ar fionraí. Mar sin féin, tá an BEI páirteach i gcroíghrúpa
deontóirí atá ag déanamh monatóireachta ar an gcás faoi chomhcheannaireacht an Aontais Eorpaigh agus na Náisiún Aontaithe.
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“

Géarchéim is ea COVID-19 nach bhfacthas a leithéid riamh cheana. Ní haon ghnáthrud é an
Ciste Ráthaíochta Eorpach ach an oiread. Tá a bhealach féin leis ó thaobh raon feidhme, amlíne
agus bunionstraimí de, agus de bharr go ndéanann Coiste Ranníocóirí ionadaíocht do na ballstáit
atá rannpháirteach mar ráthóirí, tá a chur chuige féin aige i leith an rialachais, leis. Cosúil leis an
víreas féin, ní stopann drochiarmhairtí eacnamaíocha COVID-19 ag teorainneacha náisiúnta. Is
féidir leis an tacaíocht a chuirtear ar fáil do chomhlachtaí atá thíos leis na drochiarmhairtí sin
a bheith níos éifeachtaí nuair a théann sí níos faide ná tíortha ar leith.

”

Ioanna-Victoria Kyritsi, ceann aonad cur chun feidhme an Chiste Ráthaíochta Eorpaigh, an BEI

“

Is réiteach ríthábhachtach í eolaíocht na beatha ar riachtanais phráinneacha dhomhanda. Tá
tacaíocht breis is €2 bhilliún tugtha go díreach ag an mBanc Eorpach Infheistíochta do
80 tionscadal Eorpach atá thar a bheith nuálach sna réimsí biteicneolaíochta agus teicneolaíochta
leighis, idir dhrugaí nua le haghaidh galair neamhchoitianta agus thógálacha, chóireálacha
imdhíon-oinceolaíochta, agus fhorbairt ionphlanduithe máinliachta níos cruinne agus arduirlisí
diagnóiseacha. Cuid ríthábhachtach dár gcuid gníomhaíochta is ea tacú le córais athléimneacha
sláinte, le rochtain ar chúram sláinte príomhúil, agus le hacmhainn déantúsaíochta le haghaidh
earraí riachtanacha leighis, vacsaíní ina measc.

”

Felicitas Riedl, ceann rannóg eolaíochtaí na beatha agus na sláinte, an BEI

1:29
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Tá saineolaithe in eolaíochtaí na beatha de chuid an Bhainc
Eorpaigh Infheistíochta i gcroílár na n-iarrachtaí le troid in
aghaidh COVID-19 agus le saol níos sláintiúla a chothú amach
anseo. Sa chuid seo tá a raibh le rá ag cuid acu faoi na
vacsaíní a mhaoiníomar in 2021 — agus faoin obair atá ar
bun againn cheana féin d’fhonn muid a chosaint ar
phaindéimí eile amach anseo.
Lasmuigh den Aontas Eorpach, áirítear lenár gcuid oibre
forbartha tionscadail atá deartha leis an vacsaíniú
a dhéanamh cóir cothrom ar fud an domhain.
Tá tacaíocht tugtha ag Grúpa an BEI d’fhiontair bheaga agus
mheánmhéide san Eoraip tríd an gCiste Ráthaíochta Eorpach.
Ó bhialann sa Chróit go banc san Fhionlainn, seo scéalta cuid
de na gnóthais a fuair maoiniú ríthábhachtach le linn
ghéarchéim COVID-19.
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CÉN FÁTH A BHFUIL SMAOINTE
RIOSCÚLA GO MAITH AGUS
GÉARCHÉIM ANN?
Leis an bpaindéim seo a fhágáil inár ndiaidh agus géarchéimeanna eile
a sheachaint amach anseo, ní mór dúinn glacadh le níos mó riosca agus cur
leis an nuálaíocht sna vacsaíní in aghaidh COVID-19 agus i ngach cineál
taighde in eolaíochtaí na beatha
Le Cristina Niculescu agus Nadya Velikova

D

’fhéadfaí a rá gur éirigh chomh maith sin leis na vacsaíní gur imigh an rud ar fad ó smacht. Forbraíodh
na vacsaíní in aghaidh COVID-19 ar an dá luas, ach bhí sé deacair tacaíocht choiteann an phobail a bhaint
amach dóibh. Tá taithí againn ar vacsaíní leis na blianta. Ach tá i bhfad níos mó imní orainn anois mar gheall
ar shábháilteacht vacsaíní. Déanann go leor daoine dearmad ar na buntáistí a bhaineann leis na cláir
vacsaínithe nó déanann talamh slán díobh. Fágann an nuacht bhréige agus rochtain éasca ar gach cineál
faisnéise trí na meáin shóisialta nach bhfuil daoine ag cur na muiníne céanna ina ndochtúir ná san eolaíocht
agus a bhí 50 bliain ó shin.
Bhí ról lárnach ag vacsaíní agus ollchláir vacsaínithe sna hiarrachtaí le galair áirithe a dhíothú i dtíortha saibhre.
Roinnt de na galair thógálacha a bhí ina bhfadhb ollmhór tráth, is annamh a fheictear iad na laethanta seo nó
tá siad nach mór ligthe i ndearmad. Rinne imdhíonadh leanaí a chion féin leis an mbolgach a dhíothú agus tá
an diftéire, Haemophilus influenzae cineál B, an meiningíteas, an bhruitíneach, an leicneach, an póilió, an
bhruitíneach dhearg agus an teiteanas beagnach díothaithe. Sa chuid den domhan atá i mbéal forbartha, tá
leanaí fós ag fáil bháis de bharr nach bhfuil fáil acu ar na vacsaíní a theastaíonn uathu. Ar an taobh eile den
scéal, tá na vacsaíní againne ach drogall ar níos mó agus níos mó daoine iad a fháil. An méid ar baineadh
amach tar éis don phobal leighis, do thaighdeoirí agus do rialtais na blianta fada d’obair chrua a chur isteach,
is é an fhírinne anois go bhfuil sé á chur i mbaol ag lucht séanta na vacsaíní.
In ainneoin go gcuireann galair in-tarchurtha sláinte an phobail i mbaol, tá moill curtha le forbairt vacsaíní nua
le blianta beaga anuas de dheasca ganntanas infheistíochta sna forbróirí agus sna déantúsóirí a bhfuil baint
acu le taighde agus táirgeadh vacsaíní. Na costais arda forbartha, an toradh beag ar infheistíocht agus na
dúshláin ghnó ar fad a bhaineann le forbairt agus táirgeadh vacsaíní, tá siad go léir tar éis cur ar roinnt
comhlachtaí bithchógaisíochta droim láimhe a thabhairt ar réimse na forbartha vacsaíní. Tá na fadhbanna seo
go léir ag fágáil a smáil ar fhorbairt na vacsaíní leis na blianta anois.
Gach uile iarracht
Nuair ba léir gur ghéarchéim ollmhór a bheadh sa choróinvíreas, shocraigh an Banc Eorpach Infheistíochta
leas a bhaint as a chuid uirlisí maoinithe go léir agus as scoth na teicneolaíochta ó earnáil na heolaíochta le
cabhrú le comhlachtaí agus leis an tsochaí. Níor dhíríomar ar chomhlacht amháin ná ar theicníc amháin.
Rinneamar teagmháil le forbróirí traidisiúnta vacsaíní agus le cinn nua, mar BioNTech sa Ghearmáin,
a chruthaigh ceann de na príomhvacsaíní mRNA. Is teicneolaíocht nua é mRNA a d’fhéadfadh an bealach
a réiteach do vacsaíní in aghaidh cuid mhaith galair eile, an ailse ina measc.
Níor éirigh le gach tionscadal ar thacaigh an Banc leis le linn na géarchéime seo, ach ní raibh sé de shaoráid
againn a bheith ag súil go n-oibreodh réiteach amháin do gach duine ná cuid mhaith ama a chaitheamh ag
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Nuair ba léir gur ghéarchéim ollmhór a bheadh sa choróinvíreas,
“shocraigh
an Banc Eorpach Infheistíochta leas a bhaint as a chuid

uirlisí maoinithe go léir agus as scoth na teicneolaíochta ó earnáil na
heolaíochta le cabhrú le comhlachtaí agus leis an tsochaí.

”

roghnú na gceann is fearr agus ag tacú leo sin amháin. Ina áit sin, rinneamar cinntí dána a raibh riosca ag baint
leo in amanna. Tá go leor vacsaíní againn anois a bhfuil ag éirí go maith leo ar fud an domhain.
Táimid fós sa tóir ar an gcéad scéal mór eile. I mí Dheireadh Fómhair, cheadaíomar iasacht €45 milliún le
cabhrú le Hipra na Spáinne a vacsaín in aghaidh COVID-19 a mhonarú. Vacsaín í seo atá bunaithe ar
theicneolaíocht thraidisiúnta na próitéine athchuingrí agus atá á triail fós. Tá sí mionathraithe le bheith níos
éifeachtaí i gcoinne athraithigh de COVID-19. Is féidir í a stóráil i ngnáthchuisneoir – rud atá cabhrach i dtíortha
atá i mbéal forbartha agus i gceantair iargúlta, áiteanna a mbíonn sé deacair na reoiteoirí speisialta a sholáthar
a bhíonn ag teastáil i gcás vacsaín BioNTech.
Anois nó go brách
Mura n-éiríonn linn táirgeadh agus dáileadh vacsaíní a fheabhsú anois, ní dhéanfar go brách é. I measc na
réiteach a bhféadfadh an Banc breathnú orthu tá cógais riachtanacha a stoc-charnadh, tacú le táirgeadh
vacsaíní in áiteanna eile, eolas agus teicneolaíochtaí a roinnt, aonaid sholúbtha déantúsaíochta a fhorbairt,
agus infheistíocht a dhéanamh i modhanna táirgthe níos sofaisticiúla. An sprioc: soláthar ollmhór domhanda
vacsaíní a bheidh faoi réir lena chinntiú gur féidir linn freagairt ar ghéarchéimeanna go tapa éifeachtach.
Tá an Banc le díriú isteach anois ar dháileadh na vacsaíní agus ar chomhlachtaí ar féidir leo vacsaíní
a stoc-charnadh tar éis do ghnólachtaí eile iad a dhéanamh. Ní mór dúinn teacht ar bhealaí le vacsaíní
a tháirgeadh i ngach cearn toisc go ligfeadh sé sin dúinn cabhrú le daoine in áiteanna iargúlta, go háirithe
i dtíortha nach bhfuil chomh saibhir sin. Táimid ag obair i ndlúthchomhar anois leis an gCoimisiún Eorpach,
leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, leis an gComhghuaillíocht um Nuálaíochtaí maidir le hUllmhacht
d'Eipidéimí (CEPI), agus le grúpaí sláinte eile d’fhonn borradh a chur faoi tháirgeadh vacsaíní.
I mí an Mheithimh 2021, shíníomar margadh domhanda €30 milliún leis an gcomhlacht biteicneolaíochta
Beilgeach Univercells maidir le dáileadh vacsaíní. Tá sé beartaithe ag an gcomhlacht líon mór vacsaíní in aghaidh
COVID-19 a tháirgeadh ar láthair nua sa Bheilg agus a chion féin a dhéanamh le monarchana eile a thógáil ar fud
an domhain le vacsaíní a stoc-charnadh. Idir an dá linn, tá BioNTech agus an tAontas Eorpach ag obair le chéile
le láithreacha déantúsaíochta vacsaíní mRNA a mheas san Afraic. I measc na láithreacha féideartha tá Ruanda
agus an tSeineagáil.
Maoiniú i gcomhair dóchais
Tá an BEI ag tacú le heolaíochtaí na beatha le fada an lá. Déanaimid os cionn €800 milliún a infheistiú sa réimse
seo gach uile bhliain. Le deich mbliana anuas, thugamar amach ní ba mhó ná €1 bhilliún ar iasacht gach bliain
faoi chomhair bonneagar cúraim sláinte. Tá breis agus 20 comhlacht Eorpach a bhfuil gealladh faoina vacsaíní,
faoina gcóireálacha agus faoina dtástálacha inár bpunann COVID-19, rud arb ionann é agus infheistíocht thart
ar €770 milliún ar an iomlán.
Sna blianta amach romhainn, ba mhaith linn dá dtiocfadh borradh mór ar an infheistíocht sa taighde agus sa
nuálaíocht eolaíoch a bheidh ag teacht ó eolaíochtaí na beatha go ginearálta, chomh maith le tacaíocht
bhreise don oideachas leighis agus don chúram sláinte. Is iomaí fadhb shláinte atá le réiteach le cois COVID-19.
Ní mór dúinn tacú leis an smaointeoireacht as an nua agus dul ar choimirce na cinniúna. Mar eolaithe, cuireann
an dúil nua seo sa riosca idir sceitimíní agus chluaisíní croí orainn. Beidh saol níos fearr ann dá barr agus
tabharfaidh sí saor muid ó ghéarchéimeanna amach anseo is ar éigean is féidir linn a shamhlú go fóill.
Saineolaithe in eolaíochtaí na beatha ag an mBanc Eorpach Infheistíochta iad Cristina Niculescu agus
Nadya Velikova
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AN PHAINDÉIM AN CHÉAD
UAIR EILE
Cé gur ar éigean atá COVID-19 curtha ó dhoras againn, is mithid do rialtais,
d’eolaithe, do chórais sláinte agus d’institiúidí airgeadais agus forbartha
breathnú siar ar na ceachtanna atá le foghlaim ón gcoróinvíreas agus
caighdeáin nua a leagan síos d’fhonn a bheith ullamh le haghaidh
paindéim eile amach anseo
Le Dana Burduja agus Anna Lynch

C

aithfear aghaidh a thabhairt air: beidh paindéim eile ann – níl aon dul as. Ach is é an claonadh nádúrtha
atá ag an lucht cinnteoireachta ná gníomhú amhail is nach dtarlódh a leithéid choíche. Is é sin an chaoi
a bhfuil sé toisc go mbíonn sé costasach a bheith ullamh agus gach seans nach bhfeicfear toradh an tsaothair
go ceann i bhfad. Ní mór dúinn a chinntiú go rachaidh an lucht déanta beartas leis an ullmhacht anois fad atá
cuimhne mhaith acu ar dhrochiarmhairtí COVID-19 agus sula dtosóidh siad ag feiceáil mil ar chuiseogach
i ngach áit.
Níl COVID-19 féin curtha ó dhoras go fóill, ar ndóigh. Is féidir linn a bheith ag tnúth le deireadh na paindéime,
ach fanfaidh an galar linn agus seans go n-éireoidh sé eindéimeach. Mar sin féin, is mór an smál atá fágtha
aige ar an saol, ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar. Más mian linn a chinntiú nach mbeidh an chéad
phaindéim eile chomh tubaisteach céanna, ní mór do na heolaithe agus don lucht déanta beartas
teacht le chéile le déanamh réidh le haghaidh géarchéim sláinte nua nach bhfacthas a leithéid
cheana. Ní féidir linn a thuar go beacht cén cineál galair a d’fhéadfadh a bheith ann, ach tá
ceachtanna foghlamtha againn le linn na paindéime seo is féidir a chur i bhfeidhm ar ár bpleanáil
don am atá le teacht – agus iad a chur i bhfeidhm anois gan mhoill.
Gorlann le haghaidh gníomhaireacht éigeandála
Tá tús á chur ag an Aontas Eorpach le mórthionscadal nua le pleanáil don chéad phaindéim eile, a dtugtar
plean ullmhachta bithchosanta Eorpach air. Tháinig Gorlann an Údaráis Eorpaigh um Ullmhacht agus Freagairt
i dtaca le hÉigeandáil Sláinte (HERA) as cruinniú de chinnirí stáit na hEorpa i mí Feabhra agus é mar aidhm aici
gníomhaithe náisiúnta a spreagadh chun gnímh ar bhealach comhordaithe. D’fhéadfadh sí teacht ina chéile
ar bhealaí éagsúla. I measc na n-aidhmeanna atá aici tá comhordú neartaithe maidir le measúnú bagairtí agus
comhroinnt eolais. D’fhéadfadh údarás neamhspleách a theacht aisti freisin, a bheadh freagrach as cuíchóiriú
a dhéanamh ar thionscnaimh de chuid an AE agus ar an bhfreagairt ar bhagairtí trasteorann sláinte. Is éard is
aidhm léi ná dul i ngleic le fadhb na hilroinnte a chuir isteach ar iarrachtaí ar fud an Aontais Eorpaigh, chomh
maith le hobair a dhéanamh ar theacht roimh bhagairtí amach anseo, ar mheasúnú riosca, ar mhúnlú, ar
fhaireachán ar riachtanais agus ar fhaireachas. Beidh tábhacht nach beag ag baint leis an bhfaireachas sa
chéad phaindéim eile, mar go gcuirfidh sé ar ár gcumas freagairt níos tapúla leis an lámh in uachtar a fháil ar
an ngalar. Déanfaidh HERA frithbhearta a fhorbairt agus a mhaoiniú le linn éigeandálaí freisin.
Tá an Banc Eorpach Infheistíochta i mbun plé leis an gCoimisiún Eorpach d’fhonn tuiscint a fháil ar an tsamhail
mhaoinithe is fearr le haghaidh HERA, a bhféadfadh InvestEU, meáin shaincheaptha amhail Saoráid Airgeadais
InnovFin um Ghalair Thógálacha agus ionstraimí nuálacha eile a bheith i gceist léi. Is casta an tasc ná teacht ar
thionscadal le maoiniú agus an t-airgead a chur ar fáil. Tá sé tábhachtach sainaithint a dhéanamh ar an
mbealach is fearr leis an maoiniú a úsáid, agus infheistíocht phríobháideach á mhealladh isteach ag an am
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“ Nuair a thacaímid le comhlacht,

feictear dúinn i gcónaí go bhfuil an mianach
ann le hathrú ó bhonn a spreagadh.

”

céanna. Cuirimid maoiniú ar fáil i gcás go dteipeann ar an margadh a chion féin a dhéanamh, rud a spreagann
infheistíocht mhalartach agus a chinntíonn tionchar sóisialta agus eacnamaíoch is cúis le torthaí dearfacha.
Ach is iondúil go dtógann sé a 10 nó a 12 de bhlianta le cógais nó vacsaíní a fhorbairt. Tá an baol ann, má
ligimid ár maidí le sruth, go dtarraingeoidh rud éigin eile iúl an tslua a luaithe nach mbeidh COVID-19 ach ina
dhroch-chuimhne agus go n-imeoidh an t-airgead taighde, leis.
Na bagairtí eile
Ar ndóigh, ní gá gur víreas a bheidh ina chúis leis an gcéad phaindéim eile.
Is bagairt thromchúiseach í an fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach agus ní haon
áibhéil a rá go bhféadfadh sé a bheith ar an gcéad fhadhb dhomhanda eile. Bíodh sin mar atá, is
beag comhlacht atá ag infheistiú sa taighde frithmhiocróbach agus, déanta na fírinne, is beag
sócmhainn atá ar na bacáin a bhféadfadh antaibheathaigh nuálacha nua a bheith mar thoradh
uirthi. Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag tacú leis an taighde frithmhiocróbach trí Chiste Gníomhaíochta
AMR, a raibh baint lárnach ag banc an AE lena bhunú agus a bhfuil €20 milliún infheistithe againn ann.
Chuamar i gcomhar le Cónaidhm Idirnáisiúnta na nDéantúsóirí agus na gCumann Cógaisíochta, le gnólachtaí
cógaisíochta agus leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte leis an gciste a bhunú. Tá ranníocaíochtaí faighte
aige ó 20 mórchomhlacht cógaisíochta, lena n-áirítear Eli Lilly, Roche agus Teva, mar aon le Fondúireacht
Wellcome. Is é is aidhm leis an gciste ná idir a dó agus a ceathair de tháirgí frithmhiocróbacha a chur amach ar
an margadh faoi 2030. Ní haon dóithín é sin, mar táimid ag iarraidh táirge a fhorbairt atáimid ag súil nach
n-úsáidfear choíche.
Beartas roimh bhrabús
Sin an cineál infheistíochta is bun agus barr shaothar an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, ar ndóigh. Nuair
a fheiceann infheisteoirí príobháideacha an iomarca riosca, is fúinne atá sé sainaithint a dhéanamh ar
riachtanas trí thagairt don bheartas poiblí seachas brabús, agus tacaíocht airgeadais agus uirlisí fioscacha
nuálacha a chur ar fáil le tacú le forbairt na dteicneolaíochtaí — agus an méid sin a dhéanamh go dtí go
mbeidh a ndóthain cruthúnais ag na hinfheisteoirí príobháideacha lena gcuid airgead féin a chur isteach
chomh maith. Rinne banc an AE infheistíocht in BioNTech roimh an bpaindéim, cuir i gcás, nuair a thacaigh
leis an taighde a bhí á dhéanamh ag an gcomhlacht san ailse. Táimid dírithe ar ionstraimí nó saoráidí intí,
tacaithe ag an gCoimisiún Eorpach, a úsáid le tacú le ceannródaithe.
Is i gcomhaontú idir an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Coimisiún Eorpach a dhéantar sainmhíniú ar na
tosaíochtaí beartais sin. Tá foireann eolaíochtaí beatha ar leith againn a thagann ó réimsí éagsúla den earnáil.
Tá a spéiseanna agus a dteagmhálacha féin ag gach ball ón taithí phearsanta atá aige ar an tionscal. Coinnímid
súil ar an margadh agus déanaimid staidéar ar an litríocht eolaíoch le sainaithint a dhéanamh ar ar chóir
a bheith mar bhunús lenár gcuid infheistíochtaí. Toisc go mbímid ag obair le ceannródaithe, is maith is eol
dúinn go mbíonn sé thuas seal thíos seal in amanna. Nuair a thacaímid le comhlacht, áfach, feictear dúinn
i gcónaí go bhfuil an mianach ann le hathrú ó bhonn a spreagadh.
Is eacnamaí sinsearach sláinte í Dana Burduja agus is speisialtóir sinsearach in eolaíochtaí na beatha í Anna
Lynch. Oibríonn an bheirt acu i rannóg eolaíochtaí na beatha agus na sláinte ag an mBanc Eorpach
Infheistíochta
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VACSAÍNIÚ SAN AFRAIC
Tá monarcha táirgthe vacsaíní COVID-19 i Seineagáil na hAfraice ina cuid
de phlean le cúram sláinte a threisiú sa réigiún agus le nach mbeadh an
mhór-roinn chomh spleách sin ar vacsaíní iompórtáilte a thuilleadh

A

s na 3 bhilliún dáileog vacsaíne a tugadh ar fud an domhain, is ar éigean a bhí 2% díobh sin san
Afraic. Tá saoráid nua táirgthe vacsaíní ag Institut Pasteur de Dakar sa tSeineagáil ina cuid de
straitéis mhór-roinne d’fhonn an bhearna uafásach seo a laghdú agus cur le cumas na hAfraice
vacsaíní a tháirgeadh. “Is léir anois de bharr phaindéim COVID-19 gur gá cur leis an vacsaíniú san
Afraic,” arsa an Dr. Amadou Sall, stiúrthóir na hinstitiúide. “Más mian linn stop a chur le tarchur an
ghalair nó teorainn a chur lena dhéine atá sé, ní mór dúinn níos mó daoine a vacsaíniú.”
Leis na rátaí vacsaínithe a mhéadú, ní mór don Afraic tuilleadh dáileog a fháil. Beidh saoráidí nua
déantúsaíochta ar an mór-roinn riachtanach chuige sin, toisc go ndéanann an Afraic 99% dá cuid vacsaíní
a iompórtáil faoi láthair. Tá sé beartaithe ag an tsaoráid nua táirgthe vacsaíní ag Institut Pasteur de
Dakar a bheith ag táirgeadh suas le 25 milliún dáileog de vacsaín faofa COVID-19 in aghaidh na
míosa faoi dheireadh 2022. “Tá an Afraic ag brath go hiomlán ar thíortha eile le vacsaíní a tháirgeadh agus
a chur ar fáil do mhuintir na hAfraice,” a deir Ramon Ynaraja, ionadaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta sa
tSeineagáil. “Go leor tíortha san Afraic, fiú iad siúd a bhfuil an t-airgead acu, níl fáil acu ar na vacsaíní ar an
margadh. Sin an fáth a bhfuil an láthair seo sa tSeineagáil, a dhéanfaidh plé leis an slabhra táirgthe ó thús
deireadh, chomh tábhachtach sin don mhór-roinn.”
Próiseas costasach casta
Bíonn cláir monaraithe vacsaíní idir chostasach agus chasta, fiú d’eagraíochtaí a bhfuil fios a ngnó acu ar nós
Institut Pasteur de Dakar, institiúid a bhfuil breis agus 80 bliain de thaithí aici ar fhorbairt na vacsaíní agus atá
ar an aon saoráid san Afraic faoi láthair a tháirgeann vacsaín a nglacann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte léi.
Tá an institiúid ag obair leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus le banc forbartha na Gearmáine, KfW, ar na
mallaibh ar olltáirgeadh tástálacha gasta COVID-19 d’oibrithe cúraim sláinte.
D’fhonn broideadh a thabhairt don tsaoráid nua, chuir an Banc agus a chomhpháirtithe i bhFoireann na
hEorpa ón gCoimisiún Eorpach, ón bhFrainc agus ón nGearmáin deontais, cúnamh teicniúil agus oiliúint ar
fáil. Tá ball eile den fhoireann, an Bheilg, ag obair leis an tSeineagáil ar phlean leis an tír a fhorbairt ina mol
réigiúnach le haghaidh na cógaisíochta. Tá rialtas réigiúnach na Vallúne ag tacú freisin le comhlacht
biteicneolaíochta Beilgeach atá le cabhrú leis an institiúid le cúrsaí forbartha acmhainne agus aistrithe
teicneolaíochta. Tacóidh comhpháirtithe idirnáisiúnta eile, na Stáit Aontaithe agus an Banc Domhanda ina
measc, leis an tionscadal le linn na céime forbartha, tráth a bhféadfadh an costas iomlán dul chomh hard le
€200 milliún.
“Ní hamháin go dtreiseofar an córas sláinte leis seo, ach, tríd an tionscadal áirithe seo, cruthófar poist, forbrófar
cumas ó thaobh saineolais agus lucht oibre de, agus tabharfar isteach teicneolaíocht nua chomh maith,” a deir
an Dr. Sall.
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CEIST BHÁIS NÓ BHEATHA
In ainneoin go bhfuiltear ag díriú ar COVID-19 i láthair na huaire, is ar raon
leathan nuálaíochtaí atá ag tarlú anois a bheidh an tsláinte amach anseo
bunaithe. Tá cóir leighis cheannródaíoch stróc forbartha ag comhlacht
teicneolaíochta leighis i mBarcelona

T

á cuimhne an-ghrinn ag François Salmon ar an teachtaireacht téacs a fuair sé ar a fhón póca: “Gach rud
go maith. Téachtán faighte. Ag éirí go maith leis an othar”. Deireadh na bliana 2019 a bhí ann agus bhí
bean in Ospidéal Vall d’Hebron, Barcelona tar éis dul faoi throimbeachtóime cúpla uair an chloig tar éis do
stróc bualadh di. Bhí an obráid, ar éirigh léi, ar an gcéad cheann i dtriail chliniciúil de chuid Anaconda Biomed,
gnólacht nuathionscanta feistí leighis a d’fhéadfadh cóireáil stróc a athrú as éadan. “Táim sásta gur
chabhraíomar le gairmithe cúraim sláinte daoine a thabhairt ón mbás agus míchumas tar éis stróc a laghdú,”
arsa Salmon, is príomhfheidhmeannach Anaconda ó 2018 i leith.
Le tabhairt faoi thrialacha eile, fuair Anaconda maoiniú fiachais fiontair suas le €10 milliún ón mBanc Eorpach
Infheistíochta i mí Dheireadh Fómhair. Thug an iasacht leachtacht don chomhlacht freisin, rud a bhí ag teastáil
uaidh le coinneáil air le linn na paindéime. “Tá córas Anaconda breá simplí,” a deir Tom Andersen, an
t-innealtóir de chuid an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta a d’oibrigh ar an iasacht. “Cuireann an córas seo cóir
leighis fheabhsaithe chostéifeachtach ar fáil.”
“Stopann sé an damáiste”
Na hartairí caratacha, a shíneann ón gcroí go dtí an inchinn ar an dá thaobh den mhuineál, is féidir leo éirí níos
tibhe nuair a éiríonn fuileadán tábhachtach calctha ag téachtán. Cuirtear isteach ar an soláthar fola chuig
codanna ríthábhachtacha den inchinn. Is stróc é sin. Dá fhad a bheidh an t-artaire calctha is ea is mó an seans
gur buan a bheidh an damáiste, amhail pairilis nó fadhbanna cainte. Uaireanta fágtar codanna beaga den
trombas i ndiaidh na dteicnící traidisiúnta bainte téachtáin atá againn, codanna a d’fhéadfadh a bheith ina
gcúis le calcadh artairí eile. D’fhorbair Anaconda cataitéar atá deartha leis an trombas ceirbreach
iomlán a bhaint gan é a scoilt. Is féidir leis an gcataitéar foiséadach é féin a mhéadú chomh mór le
trastomhas an artaire - suas le 5 mhilliméadar. Ar an mbealach seo, is féidir leis an gcaitidéar greim a bhreith
ar an téachtán ina iomláine agus é a bhaint. “A luaithe a thógtar an téachtán amach, stopann an damáiste,”
a deir Salmon.
Amach as an bpaindéim, le cabhair ón Aontas Eorpach
Anois agus na trialacha cliniciúla thart, tá an dul chun cinn á mheas ag Salmon: dhearbhaigh na torthaí
tástálacha eile a rinneadh cheana féin agus bhí na cataitéir den chéad ghlúin chomh maith lena rabhthas ag
súil ó thaobh sábháilteachta agus éifeachtúlachta de. Níl aon amhras ach go mbeidh tionchar suntasach,
dearfach ag córas sofaisticiúil Anaconda ar shaol iar-stróc na n-othar. “Tá na torthaí an-mhaith go dtí seo,”
a deir Salmon, “ach b’fhearr linn a bheith aireach óir gur ceist bháis nó bheatha é seo.”
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OIDEAS PAINDÉIME
DO NA BAINC
Is é is aidhm leis an gCiste Ráthaíochta Eorpach ná an t-ualach ar bhainc
a laghdú le comhlachtaí a choinneáil i mbun gnó ar fud na hEorpa. Seo an
chaoi a n-oibríonn an uirlis iasachtaithe COVID-19 seo do bhainc san
Fhionlainn agus sa tSualainn

T

á a dhóthain cúraimí ar Petri Vartiainen mar chomhairleoir sinsearach san airgeadas easpórtála. “Ní fios
céard atá i ndán dúinn; b’fhéidir gur cuid den saol í an phaindéim anois,” a deir Vartiainen, a oibríonn ag
Finnvera, institiúid airgeadais phoiblí a chuireann iasachtaí agus ráthaíochtaí ar fáil do chomhlachtaí agus
a thacaíonn le heaspórtálacha Fionlannacha.
Tá an phaindéim ag cur isteach ar an uile chineál gnó, go háirithe na heaspórtálaithe siúd a bhfuil baint acu
leis an margadh domhanda. Tá sreabhadh airgid fós ag teastáil ó chomhlachtaí lena gcuid costas a íoc agus le
hinfheistíochtaí a dhéanamh d’fhonn iad féin a choinneáil iomaíoch. Tá teacht an Chiste Ráthaíochta Eorpaigh
tráthúil mar sin, óir is é beart cosanta COVID-19 an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta é. “Tá sé seo ag cabhrú go
mór le hinstitiúidí airgeadais ar nós Finnvera teagmháil a dhéanamh leis na comhlachtaí áitiúla is mór atá thíos
le COVID-19 agus rochtain ar mhaoiniú a thabhairt dóibh,” a deir Roxana Popescu, oifigeach iasachta ag an
mBanc Eorpach Infheistíochta a oibríonn ar iasachtaí sa réigiún Nordach. I mí Aibreáin, chuaigh banc an AE
in urrús ar chuid mhór de phunann iasachtaí amach anseo Finnvera, rud a chuir ar chumas an
ghnólachta suas le €650 milliún de mhaoiniú nua a chur ar fáil do chuideachtaí meánmhéide agus
móra. Toisc go bhfuil an fás geilleagrach chomh spleách sin ar easpórtálacha, cuireann an tacaíocht a thug an
BEI do chliaint Finnvera an t-idirnáisiúnú chun cinn tráth a bhféadfadh sé a bheith fágtha in áit na
leathphingine de dheasca na paindéime. Tá an iliomad ráthaíochtaí den chineál céanna sínithe ag an BEI
i ngach cearn den Eoraip. D’fhéadfadh na hinfheistíochtaí sin suas le €200 billiún a mhealladh isteach
i ngeilleagar an Aontais Eorpaigh.
Crá d’easpórtálaithe
Is é an cúram atá ar Finnvera mar airgeadóir stáit ná dul i gcomhar leis na margaí airgeadais agus líon na
gcomhlachtaí nua san Fhionlainn a mhéadú, agus cuidiú ag an am céanna le comhlachtaí seanbhunaithe fás.
Is í gníomhaireacht oifigiúil creidmheasa easpórtála na Fionlainne í, agus mar sin cabhraíonn sí le thart ar
26 000 cliant dá cuid tuilleadh táirgí a dhíol ar fud an domhain. “Nuair a thosaigh an phaindéim, thosaíomar
ag ullmhú chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhí romhainn,” arsa Vartiainen, comhairleoir sinsearach
Finnvera. “Comhpháirtí luachmhar é an BEI le Finnvera agus le hearnáil airgeadais na Fionlainne go ginearálta.”
Iasachtú COVID-19 do bhanc sa tSualainn
Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta urrús den sórt céanna le Corparáid Creidmheasa Easpórtála na
Sualainne, nó SEK mar is fearr aithne uirthi, rud a chuirfidh ar a cumas €467 milliún d’iasachtaí nua a chur
ar fáil do chomhlachtaí meánmhéide agus móra. D’fhéadfadh geilleagar na Sualainne a bheith geall
le €1.1 billiún ní b’fhearr as de bharr an mhargaidh seo. Déanann an BEI tuairim is €2 billiún
a infheistiú i dtionscadail sa tSualainn gach bliain.

22

TUARASCÁIL GHNÍOMHAÍOCHTA 2021

SAOL SLÁINTIÚIL

COMHLACHTAÍ DIGITEACHA
AR ÉIRIGH LEO NA COSA
A THABHAIRT LEO
Tagann bialann sa Chróit agus aip réadmhaoine i bPoblacht na Seice slán
as na dianghlasálacha agus iad réidh don am atá le teacht

T

á sé mar aidhm ag Batak Grill scoth an bhia a chur ar fáil ach é bunaithe ar thraidisiúin na gríosclainne
áitiúla. “Theastaigh uainn rud éigin nua a thabhairt chun an mhargaidh,” a deir Isabella Paver, stiúrthóir
airgeadais Grúpa Victus, ar leisean an bhialann. “An ghríosclann áitiúil, ach ar bhealach nua-aimseartha
a bheadh dírithe ar lónta gnó agus ar dhinnéir cheiliúrtha.” Bhí ag éirí go maith leis an mbialann.
Go dtí gur tháinig COVID-19 ar an bhfód. “Nuair a cuireadh faoi dhianghlasáil muid, bhain sé siar asainn,” a deir
Paver. Thosaigh Batak Grill ag seachadadh bia chun an bhaile. Ach bhí athchóiriú digiteach de dhíth air, gan
trácht ar láithreán gréasáin. “Bhí seirbhísí seachadta againn roimh ré chomh maith, ach thosaíomar ag
seachadadh na dtáirgí go léir agus chuireamar ardán ar leith ar bun.” Próiseas casta a bhí ann a raibh neart
i gceist leis, amhail déileáil le rialacháin um chosaint sonraí, a chinntiú go n-oibreodh an láithreán gréasáin ar
fhóin phóca agus ar táibléid, é a optamú le haghaidh innill chuardaigh, infheistíocht a dhéanamh i bhfeachtas
margaíochta, córais sonrasctha agus bainistíochta fardail a chur ar bun — agus an t-iomlán léir a chur chun
cinn ar na meáin shóisialta. Ach bhí rath air.
D’iarr Batak (a chiallaíonn “bata druma” sa Chróitis) tacaíocht ar Erstebank na Cróite i bhfoirm iasacht a bhí faoi
ráthaíocht ag an AE le tacaíocht ón gCiste Eorpach Infheistíochta. “Chabhraigh an iasacht linn na
hathruithe seo ar fad a chur i bhfeidhm agus cur go mór lenár láithreacht ar líne,” a deir Paver. “Sa
deireadh, ní raibh orainn oiread is ball foirne amháin a scaoileadh chun bealaigh.”
Foirgnimh a dhigitiú
Is comhlacht é Spaceflow a thugann léiriú ar an gcaoi a bhfuil an t-athrú digiteach ag dul i bhfeidhm ar an
oiread sin gnéithe dár saol – foirgnimh fiú amháin. “Is é an misean atá againn ná foirgnimh a nascadh leis na
daoine atá ina gcónaí iontu,” a deir Pavel Jiranek, an príomhoifigeach oibriúcháin.
Cuireann Spaceflow seirbhísí digiteacha eastáit réadaigh ar fáil le haghaidh áiteanna cónaithe. Tá sé mar
aidhm aige cabhrú le tiarnaí talún tionóntaí maithe a mhealladh isteach agus a choinneáil agus a gcuid
brabúis a mhéadú. Tá athrú ó bhonn tagtha ar mhargadh an eispéiris tionóntaí ó tháinig paindéim an
choróinvíris, áfach. “Tá níos mó brú ar thiarnaí talún ná riamh a gcuid foirgneamh a dhéanamh níos
tarraingtí agus, thar aon rud eile, níos sábháilte,” a deir Jiranek. “B’fhéidir go raibh ár dtáirge deas ach
roghnach san am atá thart. Na laethanta seo, níl sé roghnach a thuilleadh más mian leat fanacht iomaíoch.”
Tá Spaceflow á thacú ag Day One Capital, ciste caipitil fiontair a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach
Infheistíochta faoi Phlean Infheistíochta an Aontais Eorpaigh don Eoraip. Is í an tacaíocht sin a chuir ar
chumas an chomhlachta leanúint air ag forbairt táirgí, thart ar 20 ball foirne nua a fhostú, agus an gnó
a mhéadú go suntasach.
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GO RAIBH CUMHACHT ANN
An grá a bhí ag Iodálach don nuálaíocht nuair a bhí sé óg, sin bunús
comhlachta a bhféadfadh a earraí leictreonacha atá tíosach ar fhuinneamh
a gcion féin a dhéanamh le hastaíochtaí carbóin a laghdú go mór

I

n ionad a bheith ag súgradh le bréagáin cosúil le leanaí eile, bhaineadh Igor Spinella fearais tí óna chéile
lena fháil amach cén chaoi ar oibrigh siad. Nuair a bhí sé ocht mbliana d’aois, tháinig a thuismitheoirí
abhaile tar éis lá a chaitheamh ag piocadh muisiriún i gcnoic Emilia Romagna agus chuir siad an t-aláram
buirgléir ag bualadh. An t-aon rud faoi ná nach raibh aláram buirgléir acu! Bhí Igor óg tar éis ceann a dhearadh
agus a shuiteáil ina dteach nuair a bhí siad amuigh.
“Leanbh aisteach a bhí ionam. Chaithinn an tráthnóna sa gharáiste ag obair ar mo chuid aireagán,” arsa
Spinella, atá anois 40 bliain d’aois agus ina bhunaitheoir agus ina phríomhfheidhmeannach ar Eggtronic. Tá
breis agus 240 paitinn comhdaithe ag an gcomhlacht le deich mbliana anuas.
Ach, amhail go leor gnólachtaí nuathionscanta eile, deir sé gur “chrua an bhuille” an phaindéim do Eggtronic.
Ar ámharaí an tsaoil, fuair an comhlacht iasacht €15 mhilliún ón mBanc Eorpach Infheistíochta, faoina bheart
cosanta paindéime, an Ciste Ráthaíochta Eorpach. Tá an maoiniú seo á úsáid ag Eggtronic le hinfheistíocht
a dhéanamh i dtaighde agus i bhforbairt le haghaidh táirgí a d’fhéadfadh a bheith tábhachtach i dtaobh
spriocanna aeráide na hEorpa.
Tacaíonn banc an AE le comhlachtaí nuálacha Eorpacha, a mbíonn sé níos deacra orthu in amanna teacht ar
mhaoiniú fáis i gcomparáid lena leithéidí sna Stáit Aontaithe nó san Áise. “Tá táirgí an-nuálach cruthaithe ag
Eggtronic i réimse a bhfuil go leor féidearthachtaí ann,” a deir Fabrizio Morgera, an t-oifigeach infheistíochta
de chuid an BEI a d’oibrigh ar an iasacht.
An cara dofheicthe
Oibríonn Spinella sa leictreonaic chumhachta, rud arb é “an cara dofheicthe a choinníonn an saol ag dul” é,
dar leis. Is í an leictreonaic chumhachta an teicneolaíocht lena rialaítear sreabhadh an leictreachais trí
thrasraitheoirí i bhfeistí leictreacha agus leictreonacha. Mar sin féin, cuireann gach clár leictreonaice
cumhachta roinnt cumhachta amú agus é ag obair. Ceann de ghnáthfhoinsí na neamhéifeachtúlachta sin ná
an t-aistriú staide ó ‘ar siúl’ go ‘múchta’ i dtrasraitheoirí.
Le gléasanna a dhéanamh chomh tíosach ar fhuinneamh agus is féidir, tá comhlachtaí teicneolaíochta ag cur
trasraitheoirí nítríde gailliam, atá níos tapa, in ionad na lasc sileacain traidisiúnta i gciorcad leictreach le blianta
beaga anuas. Ach bíonn trasraitheoirí nítríde gailliam níos costasaí. Bhreathnaigh Eggtronic go mion ar
ailtireacht na dtiontairí cumhachta ag féachaint leis na caillteanais lasctha a laghdú tuilleadh fós.
Ina ailtireacht cheannródaíoch féin, feidhmíonn an gnáthshileacan chomh maith céanna leis an nítríd ghailliam,
agus feidhmíonn an nítríd ghallium trí huaire níos fearr ná an leathsheoltóir céanna san ailtireacht thraidisiúnta.
Áisiúil agus inbhuanaithe
Toisc go bhfuil fáil ar níos mó cumhachta agus nach gcuirtear an méid céanna fuinnimh amú, cuirtear ar
chumas Eggtronic gléasanna níos lú a thógáil. Agus de bharr a éifeachtúla atá na gléasanna sin, is lú
go mór a lorg carbóin.
Nuair a tháinig COVID-19, “is ar éigean a d’éirigh linn teacht i dtír,” a deir Spinella. “Tá an iasacht ón BEI ag
cabhrú linn breathnú chun cinn arís.”
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CEOL NA SPÉACLAÍ
Gnólacht ardteicneolaíochta Ostarach, USound, tar éis na callairí is lú ar
domhan a dhearadh, agus teicneolaíocht dhigiteach iontu a fhágann nach
dteastaíonn ach 20% den chumhacht uathu

I

s minic a chuireann smaointe a dtuismitheoirí as do dhéagóirí. Ach ó sheol Ferruccio Bottoni
spéaclaí Fauna dhá bhliain ó shin, ní féidir lena iníon stad dá gcaitheamh. “Thuig mé go gcaithfidh
sé go bhfuil na spéaclaí an-mhaith,” a deir Bottoni, comhbhunaitheoir agus príomhfheidhmeannach
USound.
Déanann an comhlacht micreachallairí atá bunaithe ar theicneolaíocht an chórais mhicrea-leictrimheicniúil
(MEMS) a fhorbairt agus a chur ar an margadh. Ach bhain paindéim an choróinvíris cor coise as. “Bhíomar faoi
shrian ag an bpaindéim,” a deir sé. Sin an fáth ar thóg sé iasacht €15 mhilliún on mBanc Eorpach Infheistíochta.
Bhí an maoiniú tacaithe ag an gCiste Ráthaíochta Eorpach. “Thug an Banc Eorpach Infheistíochta anáil na
beatha dúinn.”
Ón meicnic go dtí an mhicrileictreonaic
Is beag an t-athrú atá tagtha ar chomhpháirteanna fuaime ó bhí an 19ú haois ann. Is é an smaoineamh atá
ag USound ná micreachallairí a thógáil bunaithe ar theicneolaíocht an leathsheoltóra. De bharr go
bhfaightear réidh leis an gcorna a ghluaiseann i gcórais thraidisiúnta sileacain, is féidir na callairí beaga,
éadroma seo a chur i dteicneolaíochtaí beaga bídeacha, mar shampla gloiní fuaime agus feidhmeanna
ultrafhuaime. “Tá tionscal na fuaime athraithe ó bhonn ag USound,” arsa Tom Andersen, an t-innealtóir de
chuid an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta a d’oibrigh ar an iasacht. “Seo an fhorbairt is tábhachtaí
i dteicneolaíocht an challaire le fada an lá.”
Tá bandaleithead breisithe ag callairí MEMS USound, a fhágann go bhfuil siad in ann d’fhuaim ardghléine,
chomh maith le feidhmeanna ultrafhuaime i mionfheistí. Úsáideann siad suas le 80% níos lú fuinnimh ná na
comhpháirteanna traidisiúnta. Cé go bhfuil formhór an mhargaidh ag déantúsóirí san Áise faoi láthair, tá
praghas iomaíoch orthu in ainneoin go bhfuil siad á dtáirgeadh san Eoraip, san Iodáil den chuid is mó.
Ar an bpísileictreachas atá teicneolaíocht USound bunaithe. Criostail a bhfuil na tréithe seo acu, forbraíonn nó
crapann siad i réimse leictreach. Le fuaim a chur amach, ní mór aer a bhogadh. Mar sin, tá struchtúr beag
MEMS ceangailte le scannán, cosúil le scragall plaisteach an-tanaí ag bogadh suas agus anuas. Córas
a oibríonn díreach cosúil le gnáthchallaire leictridinimiciúil an toradh air sin, ach písighníomhróirí comhtháite
ar shlis MEMS curtha in ionad an chorna mhaighnéadaigh mhóir.
Chuir paindéim an choróinvíris isteach ar shlabhra soláthair an chomhlachta. Cuireadh moill ar thionscadail nó
cuireadh ar ceal iad. Tá sé ag dul deacair orainn teacht ar chomhpháirteanna leictreonacha fós, rud a fhágann
nach féidir linn tús a chur le tionscadail. “Cabhróidh an iasacht go mór linn,” a deir sé, “óir go mbeimid in ann
na fadhbanna sreafa airgid atá againn a chur ina gceart.”
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LE FÁS GO MÓR,
TACAIGH LENA BHFUIL BEAG
Dhá chomhlacht nuálacha ar a seanléim arís agus iad ag cumasú gnólachtaí
beaga eile

I

s minic a dheirtear gurb iad na gnólachtaí beaga a choinníonn geilleagar na hEorpa ag imeacht. Ní haon
iontas é sin. Is fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) formhór na ngnólachtaí san Aontas Eorpach,
agus fostaíonn siad breis agus 100 milliún duine. Agus tháinig titim mhór ar ioncam beagnach gach ceann acu
le linn na paindéime.
Níorbh aon eisceacht é an comhlacht teicneolaíochta taistil TourRadar. “Chailleamar 98% dár gcuid gnó,” a deir
Travis Pittman, an comhbhunaitheoir agus an príomhfheidhmeannach. Feidhmíonn TourRadar ardán ar líne
a ligeann d’úsáideoirí turais il-lae a chur in áirithe i mbreis agus 200 tír. Tugann an t-ardán breis agus
3 000 gnólacht le chéile, tionscnóirí beaga turas ina measc a bheadh ag snámh in aghaidh an easa i margadh
iomaíoch murach é. Ach chuir na srianta le taisteal idirnáisiúnta na comhpháirtithe seo “ar fionraí,” dar le
Pittman. “Bhí orthu cuid shuntasach dá bhfostaithe a scaoileadh chun bealaigh, lena n-áirítear treoraithe
áitiúla agus foirne tacaíochta.”
Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag tacú le TourRadar le luach €14 mhilliún de mhaoiniú fiachais fiontair
faoin gCiste Ráthaíochta Eorpach, atá ag cabhrú le gnólachtaí Eorpacha teacht slán as an bpaindéim, fostaithe
a choinneáil agus tosú ag fás arís. Faightear toradh ar fhiachas fiontair amhail is dá mb’infheistíocht
chothromais é, ach ní bhaintear úinéireacht de bhunaitheoirí an ghnólachta. Cuirfidh an iasacht ar chumas an
chomhlachta cumas meaisínfhoghlama a fhorbairt d’fhonn cruinneas rangaithe agus cuardaigh a ardáin
a fheabhsú.
Deireadh na fionraíochta
Tá an turasóireacht i measc na n-earnálacha is mó atá thíos leis an bpaindéim. Thit líon na bpaisinéirí
idirnáisiúnta ó 1.4 billiún in 2019 go 400 milliún in 2020. Le teacht chuige féin arís, bhí ar an gcomhlacht, atá
lonnaithe i Vín, an bealach a bhíodh sé ag déanamh gnó a athrú ó bhonn. “Shocraíomar ár n-ardán a oscailt
do ghníomhairí taistil. Anois, is féidir leo an t-ardán a úsáid le háit a chur in áirithe ar chuid de na 50 000 turas
a chuirimid ar fáil,” arsa Pittman. “Ar an gcaoi seo, beidh gníomhairí in ann teacht ar na seirbhísí áitiúla is fearr
dá gcuid cliant, agus gheobhaidh ár gcomhpháirtithe áitiúla tuilleadh gnó, leis.”
Seans go gceapfá go bhfuil rás na ngníomhairí taistil rite. Ach in 2021, sna Stáit Aontaithe amháin,
tháinig méadú 76% ar líon na gcustaiméirí a chuaigh le comhairleoirí taistil i gcomparáid leis an
mbliain roimh theacht na paindéime. “Táimid ag breathnú ar an bhforbairt seo mar bhealach iontach le
teacht i dtír ar an margadh seo atá ag fás agus, dá réir sin, ár mbrabús agus brabús ár gcomhpháirtithe áitiúla
a mhéadú,” arsa Pittman.
Ó scarbhileoga go haipeanna
Léiriú níos fearr fós é Sennder, an seoltóir lasta is mó dá bhfuil san Eoraip, ar an gcaidreamh siombóiseach atá
ann idir comhlachtaí beaga. Díríonn sé ar an lóistíocht ghearraistir i leoraithe agus ligeann do lastóirí leas
a bhaint as a chabhlach nasctha de 12 500 leoraí, arna n-oibriú ag iompróirí beaga neamhspleácha. Chuir an
phaindéim isteach go forleathan ar an earnáil, ach bhí Sennder athléimneach. “Nuair a thosaigh tíortha an AE
ag cur srianta taistil i bhfeidhm, bhí cuid mhaith comhlachtaí iompróra beaga thíos leis. Ach a bhuí le conarthaí
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“ Faightear toradh ar fhiachas fiontair amhail is

dá mb’infheistíocht chothromais é, ach ní bhaintear
úinéireacht de bhunaitheoirí an ghnólachta.

”

fadtéarmacha a bhí ag Sennder le lastóirí móra, ní raibh a chuid iompróirí chomh dona sin as,” arsa Aleksandar
Mihajlovic, an t-oifigeach infheistíochta de chuid an BEI a d’oibrigh ar an tionscadal seo, chomh maith leis an
margadh le TourRadar.
Tá maoiniú fiachais fiontair €35 milliún á chur ar fáil ag an mBanc Eorpach Infheistíochta do Sennder d’fhonn
tacú le forbairt bhogearraí lastais an chomhlachta, arb é an rud a nascann na lastóirí leis na hiompróirí é. Tá sé
ríthábhachtach go neartófaí comhlachtaí ar nós Sennder, go háirithe nuair a chuirtear san áireamh an méid
damáiste atá déanta ag COVID-19 do shlabhraí soláthair ar fud an domhain. “Is fada ó bheith digitithe atá an
earnáil iompair. Tá go leor comhlachtaí beaga fós ag úsáid scarbhileoga le cúrsaí lóistíochta a eagrú. Céim
mhór chun tosaigh is ea bogearraí Sennder i dtionscadal atá an-choimeádach go deo,” a deir Mihajlovic. “Trí
dhíriú isteach ar an digitiú agus ar an uathoibriú, tá ag éirí leo éifeachtúlacht an chórais a fheabhsú agus
astaíochtaí carbóin a laghdú ag an am céanna.”

AN BÓTHAR A BHUALADH
Chuir Pedro Oliveira a chomhlacht iompair ar bun in éineacht lena athair in 1991. “Inniu tá cabhlach 30 leoraí againn
a théann fud fad na hEorpa agus 40 duine fostaithe againn.” Iompraíonn an comhlacht ábhair thógála den chuid is
mó, amhail miotal trom, stroighin, iarann agus adhmad, ó leithinis na hIbéire go háiteanna ar fud na hEorpa.
“Faigheann na custaiméirí luach a gcuid airgid,” a deir sé, “toisc nach bhfuil an t-ábhar chomh costasach céanna sa
Spáinn ná sa Phortaingéil.”
Cor sa bhóthar ba ea COVID-19. “Bhí roinnt míonna deacra againn,” arsa Oliveira, atá i mbun an chomhlachta
Transoliveira in Oliveira do Hospital sa Phortaingéil. “Luíomar ar na coscáin agus ní raibh ár leoraithe amuigh ar an
mbóthar ar feadh trí mhí.”
Bhí an gnó teaghlaigh ag fás go seasta le himeacht na mblianta agus ba é an chloch ba mhó ar phaidrín Oliveira
ná a chinntiú nach gcaillfeadh sé an t-uafás airgid nó, ní ba mheasa fós, nach mbeadh air an gnó a dhúnadh. “Bhí
go leor éagobhsaíochta agus éiginnteachta ann dá bharr sin. Ní raibh a fhios againn céard a bhí romhainn,”
a mhínigh sé.
D’fhonn teacht roimh an bhfadhb, thóg Oliveira iasacht amach ó Caixa Geral de Depósitos, iasacht a bhí faoi
ráthaíocht ag an AE le tacaíocht ón gCiste Eorpach Infheistíochta faoi Phlean Infheistíochta an Aontais Eorpaigh
don Eoraip. Chuir an iasacht ar chumas Oliveira déileáil le heasnaimh airgeadais gan choinne, a chuid billí a íoc agus,
níos tábhachtaí fós, a fhoireann a choinneáil ina bpost, in ainneoin a raibh ag titim amach ar fud an domhain. “Ní
féidir a bheith cinnte céard atá i ndán dúinn, mar sin b’fhearr ar fad gan dul sa seans,” a deir sé.
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“

Is é an t-athrú aeráide an dúshlán is mó atá le sárú ag an saol mór faoi láthair. Ach téann sé
deacair ar na tionscadail aeráide is nuálaí maoiniú a bhaint amach toisc go meastar iad a bheith
contúirteach, go háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha. Déanann an Banc Eorpach Infheistíochta
a chion féin le caidreamh a chothú idir deontóirí poiblí d'fhonn an riosca a bhaineann le
hinfheistíochtaí príobháideacha sa ghníomhú ar son na haeráide agus san inbhuanaitheacht
chomhshaoil a laghdú. Ní bheidh linn gan cur le chéile.

”

Milena Messori, ceann cothromais agus micreamhaoiniúcháin neamh-AE, an BEI
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Rinne banc aeráide an AE Treochlár an Bhainc Aeráide
a threisiú tuilleadh nuair a chuir idir phlean oiriúnaithe agus
chreat leis d'fhonn a chinntiú go gcomhlíonfadh na
hiasachtaithe spriocanna Chomhaontú Pháras.
Infheistíochtaí agus obair chomhairleach i réimsí an spáis, an
gheilleagair chiorclaigh agus an iompair uirbigh, cabhraíonn
siad linn dul chun cinn a dhéanamh i dtreo saol inbhuanaithe
amach anseo.
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FÍORBHANC AERÁIDE
In 2021, bhíomar dírithe ar chur chun feidhme Threochlár an Bhainc
Aeráide, rud a raibh i gceist leis cuir chuige nua a ghlacadh i leith
spriocanna aeráide a bhaint amach

“

Is fíorbhanc aeráide anois é an BEI,” a dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh,
Frans Timmermans, agus Plean Oiriúnaithe an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta á sheoladh. “Athrú é a
tharla taobh istigh de thrí bliana, agus san earnáil airgeadais freisin, ní haon áibhéil a rá gur réabhlóid é sin.”
Plean cúig bliana é Treochlár Bainc Aeráide an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, ina leagtar amach an
chaoi a gcomhlíonfaimid na gealltanais atá tugtha againn ó thaobh aeráide agus inbhuanaitheachta
comhshaoil de. Sprioc thábhachtach ba ea foilsiú an Treochláir in 2020. Anois táimid ag luí isteach ar a churtha
chun feidhme agus ar fhorbairt na gcur chuige nua is gá dá bharr.
I mbliana, bhí ár dTreochlár dírithe ar:
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•

Seoladh Phlean Oiriúnaithe an BEI, a thacaíonn le cuspóirí Straitéis Oiriúnaithe an Aontais
Eorpaigh laistigh agus lasmuigh den AE araon. Maidir leis an maoiniú iomlán a chuireann an banc
ar fáil ar son na haeráide, thugamar gealltanas go mbeadh 15% de á chur i leataobh le tacú leis an
oiriúnú faoi 2025. Is ionann é sin agus méadú nach mór faoi thrí ar an méid maoinithe a cuireadh
ar fáil le haghaidh an oiriúnaithe le cúig bliana anuas. I measc na réimsí fócais tá riosca tuilte agus
bainistiú cóstaí, cosaint cathracha, bonneagar athléimneach, mar aon le taighde agus forbairt sa
nuálaíocht i gcomhair oiriúnú. Beidh fáil ag cliaint san Aontas Eorpach ar ardán seirbhíse comhairlí
le tacú le pleanáil agus infheistiú ar son an oiriúnaithe. Maidir le cliaint lasmuigh den Aontas
Eorpach, beidh ár gcuid tacaíochta dírithe ar na háiteanna is leochailí, go háirithe sna tíortha is lú
forbairt agus i stáit bheaga oileánda atá i mbéal forbartha.

•

 eoladh an Chreata um Ailíniú Contrapháirtithe le Comhaontú Pháras, a fhágann go bhfuil
S
Grúpa an BEI ar an gcéad bhanc iltaobhach a bhreithníonn, ní hamháin tionchar aeráide na
dtionscadal a dtugann sé maoiniú dóibh, ach gníomhaíocht na n-iasachtaithe chomh maith.
Cinnteofar leis an gcreat go mbeidh na tionscadail a dtugann an BEI maoiniú dóibh ag teacht le
Comhaontú Pháras, agus go ndéanfaidh an contrapháirtí bearta le gníomhaíocht ghnó
a dhícharbónú agus le hathléimneacht i gcoinne an athraithe aeráide a neartú. Faoin tionscnamh
nua, cuirfimid tacaíocht theicniúil ar fáil d’iasachtaithe corparáideacha agus d’idirghabhálaithe
airgeadais a mbíonn astaíochtaí níos airde acu d’fhonn cabhrú leo spriocanna Chomhaontú
Pháras a chomhlíonadh.

•

Glacadh leis an togra cuimsitheach ó Ghrúpa an BEI a thacaíonn leis an Sásra um an
Aistriú Cóir Cothrom, is léiriú ar an gcaoi ar féidir lenár n-iasachtaí, lenár n-ionstraimí airgeadais
agus lenár seirbhísí cúnaimh theicniúil agus comhairleacha tacú leis na réigiúin agus leis na daoine
is mó gá. Laistigh den Aontas Eorpach, tacóidh Grúpa an BEI le gach uile ghné den Sásra um an
Aistriú Cóir Cothrom. Lasmuigh den Aontas, tacóimid leis an aistriú cóir cothrom i gcomhthéacs
sainordú forbartha níos leithne.
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“ Is fíorbhanc aeráide anois é an BEI. ”
Rinneamar dul chun cinn suntasach ar na nithe seo a leanas chomh maith:

•

 thbhreithniú ar Chreat Inbhuanaitheachta Comhshaoil agus Sóisialta Ghrúpa an BEI
A
d’fhonn a chinntiú go ndéanfaí bearta comhshaoil, aeráide agus sóisialta a chomhtháthú inár
mbeartais agus inár gcaighdeáin ar bhealach níos láidre, níos córasaí, lena n-áirítear monatóireacht
agus tuairisciú ar an tionchar agus ar na torthaí forbartha. Reáchtáladh comhairliúchán poiblí in
2021 agus táthar ag súil go gcuirfear an creat nua i bhfeidhm sa chéad ráithe de 2022.

•

 thbhreithniú ar an mBeartas Iasachtaithe Iompair le sainmhíniú as an nua a dhéanamh ar
A
na tosaíochtaí is bun le tacaíocht ón BEI de réir chreat Threochlár an Bhainc Aeráide agus le
tionchar na n-infheistíochtaí a dhéanfar san iompar amach anseo a neartú. Bhí comhairliúchán
poiblí ar siúl idir mí Iúil agus mí Dheireadh Fómhair 2021. Táthar ag súil go bhfaomhfar an beartas
nua sa chéad ráithe de 2022.

1:49

An Leas-Uachtarán Ambroise Fayolle ag labhairt faoin gcaoi a dtacaíonn Treochlár an
Bhainc Aeráide le téarnamh glas ó COVID-19 agus faoin gcaoi a bhfuil sé mar bhonn agus
mar thaca ag cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip
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SILICON VALLEY AR
BHRUACH AN ISAR
Ciste caipitil fiontair sa Bhaváir ag tacú le comhlachtaí fáis ar nós
OroraTech, arb aidhm leis falscaithe a mhúchadh le moill a chur ar an
téamh domhanda

N

í raibh Thomas Grübler ach 26 bliain d’aois nuair a chuaigh sé i gcomhar lena chuid cairde le ciúbshatailít
a dhéanamh dá dtionscadal taighde in Ollscoil Theicniúil München. Níorbh fhada gur thuig siad nach sa
saol acadúil amháin a bheadh tóir ar a saothar. Shamhlaigh siad comhlacht a sheolfadh na boscaí beaga seo
isteach sa spás le monatóireacht theirmeach a dhéanamh ar an domhan ina iomláine, rud a thabharfadh
cosaint in aghaidh na bhfalscaithe a mbíonn an téamh domhanda ina chúis leo.
Mar sin, bhunaigh siad OroraTech. “Ceapann go leor comhlachtaí agus infheisteoirí
Is féidir leat
dá mhéad a dhéanfaí le dul i ngleic leis an athrú aeráide is ea is lú a bheadh an
comhlacht a thógáil le
brabús,” arsa Grübler, atá 30 bliain d’aois anois agus ina phríomhfheidhmeannach
bheith brabúsach agus ar OroraTech. “Níl sé sin fíor. Is féidir leat comhlacht a thógáil le bheith brabúsach
agus maitheas a dhéanamh don saol mór ag an am céanna.”
maitheas a dhéanamh

“

don saol mór ag an
am céanna.

Tá teicneolaíochtaí nuálacha ar nós theicneolaíocht OroraTech
ríthábhachtach le go mbainfear amach na spriocanna aeráide atá leagtha
síos ag heagraíochtaí idirnáisiúnta agus le cabhrú le pobail dul in oiriúint
d’éifeachtaí an athraithe aeráide. Ach téann sé deacair ar chomhlachtaí teicneolaíochta nuathionscanta
a bhfuil ag éirí leo teacht ar an airgead a theastaíonn uathu lena gcuid taighde a chur i gcrích agus lena ngnó
a fhás — an chéim fáis de shaolré an chomhlachta, mar a thugtar air. Bhí an t-ádh le OroraTech gur bhunaigh
an rannóg caipitil fiontair de stát na Baváire, Bayern Kapital, ciste €165 milliún le hinfheistíocht a dhéanamh
i gcomhlachtaí fáis. “Tá súil againn comhlachtaí móra Baváracha a chruthú a d’fhéadfadh fás ina gcomhlachtaí
móra Gearmánacha nó Eorpacha amach anseo fiú; comhlachtaí a chruthódh go leor post agus a mbeadh
tionchar mór acu ar an OTI,” a deir Monika Steger, a bhainistíonn Wachstumsfonds Bayern 2 ag Bayern Kapital.

”

Is ó stát na Baváire a thagann an caipiteal infheistíochta atá ag Bayern Kapital agus, i gcás Wachstumsfonds
Bayern 2, ón mBanc Eorpach Infheistíochta freisin. Is iondúil go dtéann comhlachtaí fáis i dtuilleamaí an
chaipitil fiontair, a mbíonn fáil níos éasca air sna Stáit Aontaithe agus sa tSín ná san Eoraip. Cuireann sé sin bac
ar a bhfás nó fágann sé go gceannaíonn comhlachtaí móra ó lasmuigh den Eoraip iad. Sin an fáth ar infheistigh
banc an AE €50 milliún in Wachstumsfonds Bayern 2 i mí an Mhárta. “Cuireann an cineál seo infheistíochta le
spiorad na fiontraíochta, rud atá riachtanach do gheilleagar láidir ach atá gann sa Ghearmáin,” a deir Michael
Raschke, atá i gceannas ar an t-aonad infheistíochta sa BEI a dhéanann plé le bainc na Gearmáine.
Ciúbshatailítí agus ciste caipitil fiontair na Baváire
Baineann OroraTech úsáid as sonraí poiblí ó shatailítí NASA agus Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa ina
bhogearraí dílsithe. Ach, i mí Eanáir 2022, déanfaidh sé an chéad cheann dá chuid Ciúbshatailítí féin a lainseáil.
I gceann idir cúig agus deich mbliana, tá sé mar aidhm ag OroraTech líonra idir 100 agus 200 satailít a bheith
aige, a bheidh in ann pictiúr iomlán de dhromchla an domhain a ghlacadh gach leathuair an chloig.
Tomhaisfidh na satailítí teocht dhromchla an domhain ag taifeach an-ard. Toisc go mbíonn an
téamh domhanda ina chúis leis an oiread sin falscaithe, beidh impleachtaí tábhachtacha ag baint
leis an obair seo ó thaobh an chomhshaoil de. “Tá ár gcomhlacht an-tábhachtach dúinn. Ach táimid ag
obair ar rud atá an-tábhachtach dúinne go léir,” a deir an Príomhfheidhmeannach Grübler. “Aire a thabhairt
don phláinéid.”
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SPÁS DO CHÁCH
Déanann teicneolaíocht an chomhlachta nanashatailíte Bhulgáraigh,
EnduroSat, a cion féin leis an gcostas a bhaineann le rochtain ar bhraiteoirí
agus ar threalamh sa spás a laghdú d’eolaithe agus do ghnólachtaí

I

n áiléar 25 m2 i Sóifia siar in 2015 a cuireadh tús le haistear EnduroSat ón talamh go dtí an spás. Bhailigh an
bunaitheoir agus an príomhoifigeach feidhmiúcháin, Raycho Raychev, atá anois 38 bliain d’aois, bhailigh sé
foireann de cheathrar innealtóirí óga a raibh gealladh fúthu le chéile agus an aidhm a bhí aige ná go mbeadh
rochtain ní b’éasca ag eolaithe agus ag fiontraithe ar fud an domhain ar an spás. “Creidimid go bhféadfadh
rochtain uilíoch ar an spás feabhas ollmhór a chur ar an saol anseo ar an talamh,” a deir Raychev.
Tá EnduroSat ag cur leis na deiseanna taighde sa spás do ghnólachtaí agus d’eolaithe trína nanashatailítí
solúbtha ilchuspóireacha, is féidir a ath-ríomhchlárú le haghaidh gach misin. Cuireann bogearraí an
chomhlachta ar chumas a chuid satailítí beaga bídeacha roinnt misin a dhéanamh gan gá mionathruithe
a dhéanamh ar na crua-earraí. “Is iondúil go mbíonn gnáthshatailítí curtha in oiriúint d’aon bhraiteoir amháin,”
a mhíníonn Raychev. “Ghlacamar cur chuige úrnua ar fad, áfach, agus d'fhorbraíomar ardán satailíte a bheadh
in ann braiteoirí agus fearais leictreonacha éagsúla a iompar gan gá na crua-earraí a athrú gach uair.”
Tá buntáistí ag baint leis an gcur chuige ó thaobh thimpeallacht an spáis de chomh maith, toisc gur
lú satailítí agus lainseálacha a bhíonn ag teastáil le haghaidh roinnt feidhmeanna éagsúla. Fágann
sé sin go mbíonn níos lú astaíochtaí CO₂ ann de bharr lainseálacha agus go mbíonn níos lú
smionagar ann sa spás, leis.
Dúshláin mhaoinithe
Ach ba thréimhse dhúshlánach í paindéim COVID-19. Toisc go raibh an oiread sin fadhbanna le sárú aige,
amhail moill ar lainseálacha roicéad, ganntanas comhpháirteanna agus na fadhbanna lóistíochta a bhain le
hinnealtóirí agus comhpháirteanna a bhogadh thart, chuaigh an comhlacht i muinín an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta le maoiniú a fháil. Le tacaíocht ón gCiste Ráthaíochta Eorpach, chuir an Banc comhaontú
maoinithe fiachais fiontair suas le €10 milliún ar fáil do EnduroSat. “Is comhlacht nuálach, beag é atá ag obair
in earnáil an spáis straitéisigh agus atá thíos leis an bpaindéim,” a deir Luis Cervera Lozano, oifigeach
infheistíochta de chuid an BEI.
Tosaíochtaí an AE ó thaobh an spáis de
Tá tionscail spáis ina dtosaíocht straitéiseach don Aontas Eorpach. Tá athrú suntasach ag teacht ar an earnáil,
ina raibh an lámh in uachtar ag eagraíochtaí stáit tráth, mar go bhfuil dul chun cinn sa teicneolaíocht ag cur ar
chumas comhlachtaí príobháideacha nua dul isteach sa mhargadh. De réir Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa,
faightear toradh sé euro ar an meán don gheilleagar ar gach euro a infheistítear in earnáil an spáis, rud
a fhágann go bhfuil an earnáil riachtanach don fhás, don iomaíochas agus don fhostaíocht ardteicneolaíochta.
Ina theannta sin, d’fhéadfadh buntáistí iomaíocha a bheith i gceist le teicneolaíochtaí spáis, bídís ar fithis nó
ar an talamh, do roinnt mhaith tionscal, amhail muir, eitlíocht, talmhaíocht, bainistiú acmhainní nádúrtha,
árachas, trádáil airgeadais agus lóistíocht.
“Is iontach an rud é go bhfuil spéis ag an BEI sa spás,” a deir Raychev, “toisc gur réimse a éireoidh níos
tábhachtaí agus níos tábhachtaí gach uile bhliain.”
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RÉITIGH AERÁIDE
FHO‑ADAMHACHA
Saoráid foinse neodrón sa tSualainn ag iarraidh an taighde ar ábhair agus
an nuálaíocht ghlas san Eoraip a thabhairt chuig leibhéil nach bhfacthas
riamh cheana

A

r imeall na cathrach áille Lund, tá ceann de na tionscadail bonneagair taighde is mó dá bhfuil
san Eoraip á thógáil, is é sin an Fhoinse Eorpach Spallúcháin (ESS). Is le 13 thír Eorpacha an ESS,
agus beidh sé ar an bhfoinse neodrón is cumhachtaí ar domhan. Trí fháilte a chur roimh thaighdeoirí
ó gach cearn den domhan, tá sé mar aidhm ag an tsaoráid an bealach a réiteach le haghaidh
fionnachtana eolaíocha ceannródaíocha agus mórcheisteanna an tsaoil a fhreagairt – rud a dhéanfar
trí leas a bhaint as cáithníní fo-adamhacha le breathnú go mion ar ábhair ar an leibhéal nanascála.
“Beidh tionchar ag an ESS ar roinnt mhaith réimsí atá ríthábhachtach dúinn go léir,” a deir Pia
Kinhult, ceann rannóg caidrimh na mballstát óstach. “Is cuid de shlabhra muid atá ag iarraidh an
nuálaíocht a bhrú chun cinn san Eoraip agus, ar an gcaoi sin, teacht ar réitigh ar an athrú aeráide
agus ar dhúshláin shochaíocha eile.”
Ach is infheistíocht ollmhór í an tsaoráid, a bheidh 700 méadar cearnach ar achar (is ionann agus 13 pháirc
peile) agus a mbeidh 15 shaotharlann uirlisí agus tacaíochta den chéad scoth inti, gan trácht ar an luasaire
prótón féin, a bheidh 600 méadar ar fhad. Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag tacú leis an ESS le saoráid
chreidmheasa lena chinntiú go bhfanfaidh an Eoraip ar thús cadhnaíochta sa taighde eolaíoch idirnáisiúnta.
Turgnaimh neodrón níos tapa, níos cliste
Ná bíodh aon dul amú ort – cé gur rudaí beaga bídeacha iad neodróin, is uirlisí cumhachtacha iad atá ag
cabhrú linn ciall a bhaint as an saol thart orainn. Is mó buntáistí atá ag baint leis na cáithníní seo, a fhaightear
i núicléas adaimh, ná teicneolaíochtaí eile le staidéar a dhéanamh ar gach cineál damhna agus ábhar. “Bíonn
neodróin gasta, cliste agus ‘deas’, toisc nach scriosann siad na samplaí, mar a scriosann X-ghathanna, cuir
i gcás,” a deir Kinhult. “Cuireann siad ar ár gcumas staidéar a dhéanamh ar shamplaí leochaileacha, ar nós
próitéiní agus cealla beo, agus hidrigin a bhrath chomh maith, rud a bhfuil tábhacht ag baint leis i mbeagnach
gach próiseas bitheolaíoch.”
Tacaíocht Eorpach don nuálaíocht sa tSualainn
Is éard is spallúchán ann ná bíomaí neodrón a tháirgeadh trí sprioc tungstain a bhualadh le prótóin atá
luathaithe go nach mór luas an tsolais. Trí bhreathnú ar na neodróin a scaoiltear agus iad ag dul trí ábhair, is
féidir leis na taighdeoirí tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn na hadaimh agus na móilíní sna
samplaí le chéile agus ar an gcaoi a n-iompraíonn siad iad féin, rud a chabhraíonn leo ábhair a fheabhsú agus
cinn nua a chruthú.
In 1932, chruthaigh James Chadwick, ag obair dó i saotharlann measartha beag i Sasana, gurbh ann don
neodrón. Mar sin féin, bíonn saoráidí níos mó agus uirlisí níos sofaisticiúla ag teastáil le haghaidh turgnaimh
a úsáideann neodróin sa lá atá inniu ann. Saothar mór millteach é an ESS atá á fhorbairt leis na blianta, agus
anois tá tógáil shibhialta an tionscadail le tabhairt chun críche i mí na Nollag 2021. “Ní bhíodh sé éasca saoráidí
mar seo a thógáil,” a deir Kinhult. “Thuig muid go luath go mbeadh orainn leachtacht a fháil le haghaidh na
hoibre tógála agus le tacú lenár gcumas oibríochta as seo go ceann cúpla bliain.”
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“ Ná bíodh aon dul amú ort – cé gur rudaí beaga

bídeacha iad neodróin, is uirlisí cumhachtacha iad atá ag
cabhrú linn ciall a bhaint as an saol thart orainn.

”

Taobh thiar den mhaoiniú €50 milliún atá curtha ar fáil ag an mBanc Eorpach Infheistíochta don ESS tá
InnovFin — Maoiniú ón AE do Nuálaithe, tionscnamh a sheol Grúpa an BEI i gcomhar leis an gCoimisiún
Eorpach faoi Fhís 2020, clár taighde agus nuálaíochta an AE. Tá an tsaoráid chreidmheasa ar an tríú tráthchuid
ó 2016, a fhágann go bhfuil maoiniú €200 milliún san iomlán tugtha don tionscnamh anois. “Cuireann
InnovFin maoiniú ar fáil le tacú le tionscadail taighde agus nuálaíochta, amhail bonneagar
taighde,” a deir Aristomenis Pofantis, an príomhinnealtóir le haghaidh tionscail inbhuanaithe
agus dhigiteacha ag an mBanc Eorpach Infheistíochta. “Leis an líne chreidmheasa seo, bhí an BEI
ag iarraidh a chinntiú go bhféadfaí an tionscadal ard-uaillmhianach seo a thabhairt chun críche
gan aon mhoill chostasach a theacht air in ainneoin na ndeacrachtaí go léir a raibh paindéim
COVID-19 ina cúis leo.”
Taighde agus nuálaíocht níos glaise san Eoraip
Bhí an Eoraip ar thús cadhnaíochta sa taighde neodrón riamh, ach tá i bhfad níos mó i gceist leis an ESS ná
foinse neodrón amháin. Nuair a chríochnófar an bonneagar taighde seo, tiocfaidh athrú ollmhór ar an tuiscint
atá againn ar an taighde san Eoraip agus ar fud an domhain. Gach bliain, cuirfear fáilte roimh suas le
3 000 taighdeoir ar cuairt ó ollscoileanna, institiúidí agus comhlachtaí ar fud an domhain chuig an tsaoráid, áit
a dtabharfaidh siad faoi thart ar 800 turgnamh. “Is é an comhar bun agus barr an ESS,” a deir Kinhult. “Beidh
raon leathan uirlisí againn a bheidh na taighdeoirí in ann a úsáid le turgnaimh a dhéanamh agus leis na sonraí
taighde ar ardchaighdeán a chur i dtoll a chéile a bhíonn de dhíth le mórcheisteanna an lae inniu a fhuascailt.”
Tá gné ghlas ag baint leis an tsaoráid taighde chomh maith de bharr go mbeidh deiseanna ann le taighde
a dhéanamh ar chúrsaí inbhuanaitheachta agus aeráide, agus toisc go bhféadfar na mílte tithe sa cheantar
máguaird a théamh leis an bhfuinneamh barrachais. “Bíonn gach rud bunaithe ar shonraí taighde na laethanta
seo, an troid in aghaidh an athraithe aeráide san áireamh,” a deir Kinhult. “Mar thoradh ar na turgnaimh
a dhéanfar inár saoráid, beimid in ann ár gcion féin a dhéanamh le hábhair nuálacha, níos inbhuanaithe
a fhorbairt, chomh maith le réitigh fuinnimh agus iompair nach mbeidh chomh díobhálach sin
don chomhshaol.”
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SAN FHAISEAN ARÍS
Déanfaidh gléasra athchúrsála teicstílí ag Renewcell seanéadaí a stialladh
lena n-athrú ina n-éadaí nua. Tá sé mar aidhm ag an gcomhlacht
Sualannach an teicneolaíocht atá faoi phaitinn aige a úsáid leis an tionscal
faisin a dhéanamh níos inbhuanaithe

G

úna buí simplí a cruthaíodh ó shean-jíons gorma a cuireadh tús leis an rud ar fad. Ba é an chéad bhall
éadaigh a bhí déanta go hiomlán as éadaí athchúrsáilte agus rinneadh é seacht mbliana ó shin nuair
nach raibh an comhlacht Renewcell ach ina thús. “Ba chor cinniúnach é an gúna,” a deir Tahani Kaldéus, ceann
taighde agus forbartha in Renewcell. “D’athraigh sé an tuiscint ar shaolré an tomhaltais sa tionscal faisin.”

Nuair a thaispeáin an comhlacht athchúrsála teicstílí ó Stócólm a ghúna buí don tionscal faisin ar an ardán taispeána
i mí an Mheithimh 2014, moladh go hard na spéire é toisc nach raibh aon duine in ann idirdhealú a dhéanamh idir
é agus ceann a ceannaíodh ó phríomh-mhiondíoltóir. Is í an teicneolaíocht a dhéanann difear an domhain, ámh.
Tá Renewcell ar cheann de na chéad chomhlachtaí ar an mórchóir le húsáid a bhaint as próiseas
athchúrsála ceimicí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol le seanéadaí a thiontú ina dteicstílí nua.
Tá an comhlacht ag iarraidh a chur ina luí ar an saol mór go n-oibríonn an athchúrsáil éadaí. Baineann
sé úsáid as teicneolaíocht atá faoi phaitinn aige le héadaí a stialladh agus a bhriseadh síos ina laíon,
a dhéantar a phróiseáil ansin ina shnáithín, agus ansin ina shnáth. “Tá éadaí déanta as ábhair athchúrsáilte
thart le tamall anuas,” a deir Harald Cavalli-Björkman, príomhoifigeach margaíochta Renewcell. “Is féidir leat teacht
ar go leor baill éadaigh athchúrsáilte atá déanta as poileistear ó bhuidéil athchúrsáilte. Is muidne na ceannródaithe
san athchúrsáil teicstíl go teicstíl. Bainimid úsáid as seanéadaí le cinn nua a tháirgeadh ar an gcaighdeán céanna.”
Éadaí a choinneáil amach as an líonadh talún
Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta iasacht suas le SEK 311 milliún, nó thart ar €30 milliún, le Renewcell i mí an
Mheithimh. Cabhróidh an iasacht, atá faoi ráthaíocht ag an gCoimisiún Eorpach, leis an gcomhlacht an chéad
mhonarcha lánscála tráchtála um athchúrsáil éadaí a thógáil. In Sundsvall na Sualainne a bheidh an mhonarcha
suite agus í in ann 60 000 tona den laíon a tháirgeadh in aghaidh na bliana.
D’oibrigh Renewcell cheana féin le comhlachtaí faisin mór le rá leis na mílte ball éadaigh a bhí déanta as éadaí
athchúrsáilte a sheoladh. “Níorbh fhada gur díoladh amach iad agus bhí siad díreach mar an gcéanna le
gnáthéadaí,” arsa Kaldéus. “Bíonn sé níos éasca do chustaiméirí dul leis an rogha níos ciorclaí de bharr go gcuirimid
éadaí deasa ar fáil ar phraghas réasúnta.”
Tá próiseas Renewcell go maith don aeráid agus don chomhshaol, leis. Amhail déantóirí éadaí eile, úsáideann sé
ceallalós le snáithíní teicstíleacha a dhéanamh. Trí cheallalós a bhaint as dramhaíl teicstíle in ionad a bheith á bhaint
as adhmad, tá an comhlacht ag déanamh a chion féin le dífhoraoisiú a laghdú, gnáthóga a chaomhnú agus
caillteanas bithéagsúlachta a chosc. “Príomhghné den Chomhaontú Glas don Eoraip é an geilleagar ciorclach,” arsa
Darragh Mac Néill, speisialtóir sinsearach tionscail ag an mBanc Eorpach Infheistíochta. “Is údar imní í an dramhaíl
teicstíle go háirithe. Chuig an líonadh talún a chuirtear níos mó ná leath de na baill éadaigh a chaitear amach san
Eoraip, é sin nó loisctear iad, agus ní dhéantar ach 1% díobh a athchúrsáil. Níl an dara rogha againn mar sin ach an
chaoi a ndéanaimid plé le hacmhainní luachmhara nádúrtha a athrú.”
Úsáidtear an-chuid uisce i dtáirgeadh teicstílí nádúrtha ar nós an lín agus an chadáis chomh maith. “Tá daonra
an domhain ag dul i méid agus teastaíonn éadaí ó gach uile dhuine,” a deir Celine Rottier, oifigeach iasachta
leis an mBanc Eorpach Infheistíochta a d’oibrigh ar an margadh le Renewcell. “Ach ní mór don tionscal faisin
a bheith níos inbhuanaithe agus níos athléimní don am atá le teacht. Is iad an athúsáid agus an athchúrsáil an
t-aon bhealach le haistriú chuig samhail táirgthe chiorclaigh.”
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“ Bíonn sé níos éasca do chustaiméirí dul leis an rogha níos ciorclaí
de bharr go gcuirimid éadaí deasa ar fáil ar phraghas réasúnta.
”
An mórathrú ar spreag COVID-19 é
Deis is ea géarchéim COVID-19 le dlús a chur faoin aistriú seo. Chuir dianghlasálacha agus srianta eile sláinte
isteach go mór ar an slabhra soláthair éadaí agus chuir dlús chomh maith leis an aistriú chuig an
tsiopadóireacht ar líne. Tá níos mó agus níos mó custaiméirí ar an eolas faoi thionchar a roghanna
siopadóireachta ar an gcomhshaol agus bíonn siad ag súil go gcomhlíonfaidh comhlachtaí caighdeáin eitice
agus comhshaoil níos airde. Tá go leor brandaí faisin ag teacht slán as an ngéarchéim ach súil níos géire anois
acu ar chúrsaí inbhuanaitheachta.
Tá an nuálaíocht ag cur dlús leis an aistriú inbhuanaitheachta freisin. “Sin an áit a dtéimid isteach sa scéal,”
a deir Elsa Lopez Formoso, oifigeach iasachta eile de chuid an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta. “Druidimid
Bearna Bhaoil na Nuálaíochta.”
Is téarma í ‘an bhearna bhaoil’ a úsáideann fiontraithe le cur síos a dhéanamh ar an gcéim chasta idir an chéim
thaighde agus forbartha agus céim cur chun feidhme rathúil na nuálaíochta. Is minic a fhaigheann
comhlachtaí deontais agus cineálacha éagsúla maoinithe a bhíonn teoranta go leor nuair a thosaíonn siad ar
tháirge a fhorbairt. Mar sin féin, nuair a bhíonn comhlacht réidh le tosú ag déanamh táirge ar an mórchóir, is
minic a théann sé deacair air airgead mór a thiomsú ó infheisteoirí príobháideacha, toisc an riosca a théann le
teicneolaíochtaí nua dá leithéid. “Nuair a thugann an Banc Eorpach Infheistíochta a bheannacht agus maoiniú
duit mar sin, is féidir leis an earnáil phríobháideach a bheith muiníneach go leor le hinfheistíocht a dhéanamh
sa chéim mhéadaithe den nuálaíocht chiorclach,” a deir Cavalli-Björkman ó Renewcell. “Ar an mbealach seo,
is féidir linn gach duine a mhealladh le bheith páirteach sa saol inbhuanaithe atá ar na bacáin.”

1:44

Féach cén chaoi a bhfuil an tionscal faisin á ghlasú ag Renewcell
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LAGHDAÍGÍ NA hASTAÍOCHTAÍ,
LAGHDÓIMID NA RÁTAÍ
Le truailliú a dhíspreagadh, cuireann iasacht maoinithe aeráide ráta úis
níos ísle ar fáil do Enel — sin má éiríonn leis a chuid astaíochtaí CO₂
a laghdú tuilleadh

C

én chaoi ar féidir le banc comhlachtaí a spreagadh lena gcuid astaíochtaí a laghdú? Seo smaoineamh atá
á chur chun cinn againn: dá laghad na hastaíochtaí is ea is ísle a bheidh ráta úis na hiasachta. Bhaineamar
úsáid as an modh seo den chéad uair i mí Iúil nuair a shíníomar iasacht €300 milliún le mórfhóntas
leictreachais san Iodáil darb ainm Enel, an chéad leath de mhargadh €600 milliún. Faoi na téarmaí, tugtar
cúiteamh don chomhlacht má éiríonn leis a chuid astaíochtaí CO₂ a laghdú
go leibhéal sainithe – agus gearrtar tuilleadh air má theipeann air. “Tugann
struchtúir mar seo dreasacht chun dícharbónú,” a deir Giulio Horvath, an
Ní bhíonn an riosca
t-oifigeach iasachta de chuid an BEI a d’oibrigh ar an margadh. “Bhíomar ag
céanna ag baint le
iarraidh rud mar seo a dhéanamh agus tá súil againn go ndéanfar an rud
comhlachtaí inbhuanaithe
céanna le cliaint eile i margaí eile.”

“

san fhadtéarma, agus
bíonn siad níos luachmhaire Tá Enel ar an oibreoir cumhachta in-athnuaite is mó dá bhfuil san earnáil
phríobháideach, agus é ina cheannródaí maidir leis an maoiniú
dá bharr sin.
spriocbhunaithe. In 2019, d’eisigh sé banna $1.5 billiún a raibh a théarmaí

”

íocaíochta nasctha le sprioc fuinnimh in-athnuaite, an chéad bhanna dá
leithéid ar an margadh. Tá straitéis forbartha ag an gcomhlacht ó shin lena ghníomhaíochtaí maoinithe
a nascadh le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA.
Buntáiste amháin a bhaineann le maoiniú a nascadh le spriocanna ar leith, seachas le tionscadail
aonair, ná go spreagann sé tiomantas agus dúthracht fud fad an chomhlachta. “Má chuireann tú
maoiniú ar fáil ar bhonn tionscadail, ní féidir leat a bheith 100% cinnte go bhfuil na codanna éagsúla den ghnó
ag obair i dtreo na sprice céanna,” a deir Alessandro Canta, ceann na rannóige airgeadais agus árachais in Enel.
“Ach má iompaíonn tú an coincheap bunoscionn agus má mhaoiníonn tú an straitéis in ionad an tionscadail, is
féidir leat a bheith níos cinnte de go mbeidh rún daingean ag comhlacht a sprioc a bhaint amach.”
Beidh an méid úis a íocfaidh Enel ar an iasacht ón BEI ag brath ar cé acu an éireoidh leis an meánmhéid CO₂
a astaíonn a stáisiúin chumhachta go léir a laghdú go dtí 148 g in aghaidh na cileavatuaire faoi dheireadh 2023.
Déanfar na ciorruithe a dhearbhú go neamhspleách. Maoineoidh an iasacht ón BEI tionscadail le hathléimneacht
agus sofaisticiúlacht na ngréasán leictreachais san Iodáil a neartú, rud a chabhróidh leo déileáil le níos mó
leictreachais in-athnuaite, chomh maith leis na meánteochtaí níos airde agus na teaspaigh níos minice
a sheasamh a bhfuiltear ag súil leo de dheasca an athraithe aeráide. Tabharfar faoi fhormhór na dtionscadal sna
ceantair is boichte den Iodáil, go háirithe sa deisceart, áit a bhfuil an bonneagar níos sine.
Leis an sprioc CO₂ a bhaint amach, tá sé beartaithe ag Enel dúnadh roinnt stáisiúin chumhachta
ghualbhreoslaithe a thabhairt chun tosaigh agus tá plean trí bliana aige le 20 GW de thionscadail leictreachais
in-athnuaite a shuiteáil ar fud breis agus 30 tír ina n-oibríonn sé. Ionstraimí airgeadais a raibh spriocanna
inbhuanaitheachta i gceist leo a bhí taobh thiar de bheagnach aon trian d’fhiachas an ghrúpa anuraidh agus tá
súil ag an gcomhlacht go n-ardóidh an figiúr sin go beagnach 50% faoi 2023 agus chomh hard le 70% faoi 2030.
“Nuair a chloiseann roinnt daoine an focal ‘inbhuanaitheacht’, ceapann siad faoin dlúthpháirtíocht, ach is ionann
an inbhuanaitheacht do chomhlacht agus luach,” a deir Canta. “Ní bhíonn an riosca céanna ag baint le
comhlachtaí inbhuanaithe san fhadtéarma, agus bíonn siad níos luachmhaire dá bharr sin.”
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TEAS GLAS
Tá grúpa i mBaile Átha Cliath ag tuar gur féidir le hidirlíon na n-earraí
a chion féin a dhéanamh leis na hastaíochtaí ón téamh cónaithe a laghdú

A

r ndóigh, is é an bealach is fearr le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú ná gan an fuinneamh a úsáid
ar chor ar bith. Tá sé mar aidhm ag Glen Dimplex córais chliste atá tíosach ar fhuinneamh a chruthú
a ritheann ar leictreachas glan, seachas ar ola ná ar ghás. “Breathnaímid ar dhúshlán an dícharbóinithe mar
dheis dúinn agus mar dhualgas orainn athrú marthanach a bhaint amach,” a deir an Príomhfheidhmeannach
Fergal Leamy. Tá Glen Dimplex, a bhfuil Nobo, Noirot agus Xpelair i measc a bhrandaí téimh agus aerála san
Eoraip, ag déanamh taighde ar bhealaí le hiad a dhéanamh níos éifeachtúla trí ghléasanna cliste atá nasctha
le hidirlíon na n-earraí.
Digitiú leis an éifeachtúlacht fuinnimh a bhrú chun cinn
San Aontas Eorpach, is ar bhreoslaí iontaise atá an chuid is mó den téamh cónaithe bunaithe. Is féidir talamh slán
a dhéanamh de go mbeidh laghdú ar na hastaíochtaí dé-ocsaíde carbóin mar thoradh ar an aistriú chuig an
leictreachas; beidh laghdú ar an méid leictreachais a úsáidtear chomh maith mar thoradh ar nascacht
fheabhsaithe agus rialuithe leictreonacha cliste i dteach aonair, cuir i gcás. D’fhéadfaí feabhsú ní ba mhó ná 15%
ar an éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach dá bharr sin, de réir Aris Pofantis, an príomhinnealtóir le haghaidh
tionscail inbhuanaithe agus dhigiteacha ag an mBanc Eorpach Infheistíochta. Thug banc an AE iasacht do Glen
Dimplex in 2021 le hiarrachtaí taighde agus forbartha an chomhlachta a mhaoiniú. “Uaireanta úsáidtear an
téarma digitiú rómhinic,” a deir Pofantis. “Ach tá Glen Dimplex ag cur réitigh chliste agus nasctha lena gcuid
táirgí agus córas i ndáiríre. Tá tábhacht leis na buntáistí.”
Tá nuálaíocht Glen Dimplex i réimse idirlíon na n-earraí tar éis buntáistí nua a chur ar fáil do chustaiméirí, atá
anois in ann a gcuid fearas téimh a rialú go cianda trí aip, rud a fhágann gur féidir leo a gcuid téitheoirí a chur ar
siúl agus iad ag teacht abhaile ón obair agus nach gá dóibh teach folamh a théamh gan ghá. Tá na fearais níos
cliste chomh maith agus is féidir leo oibriú ar bhealach níos éifeachtúla a bhuíochas le feidhmiúlachtaí nua ar
nós braiteoirí teochta seomra, réamhaisnéisiú na haimsire agus brath fuinneog oscailte.
Bhí Glen Dimplex páirteach i dtrialacha agus i luath-chomhpháirtíochtaí tráchtála le comhlachtaí fóntais agus le
soláthraithe ardáin bainistíochta fuinnimh freisin, inar úsáideadh idirlíon na n-earraí le fearais téimh aonair
a bhainistiú i roinnt tithe ag an am céanna d’fhonn tuilleadh solúbthachta agus éifeachtúlachta a bhaint amach
gan cur isteach ar chompord na dtomhaltóirí. Nuair a dhéantar an méid sin ar an mórchóir, d’fhéadfadh tionchar
mór a bheith aige ar astaíochtaí. “Is ann don teicneolaíocht cheana féin agus is féidir brath uirthi,” a deir
Rowena McCappin, stiúrthóir rannóg gnóthaí seachtracha an ghrúpa. “Caithfimid táirgí inscálaithe
a thógáil agus buntáistí inláimhsithe a thabhairt don tomhaltóir.”
Tacaíonn an maoiniú ón mBanc leis an taighde atá á dhéanamh ag an gcomhlacht sa Fhrainc, in Éirinn, sa
Ghearmáin agus san Ísiltír. Choinnigh Glen Dimplex a shaotharlanna agus a fhoirne taighde ag obair i rith na
paindéime. Ciallaíonn sé sin, dar leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin Leamy, go bhfuil siad in áit mhaith
anois le réitigh a chur ar fáil le dul i ngleic leis an athrú aeráide. “Ar fud an Aontais Eorpaigh, tá pleananna
téarnaimh COVID-19 ceangailte go dlúth le fás glas,” a deir sé, “agus leis an aistriú cóir cothrom go saol níos
inbhuanaithe.”

SAOL GLAS

39

LEACHTANNA ÁRSA,
MEITREO NUA-AIMSEARTHA
Tionscadail iompair ghlaise Éigipteacha tar éis an taisteal a athrú ó bhonn
in dhá cheann de na cathracha is mó san Afraic. Seo an chaoi a bhfuil sé
beartaithe ag an Éigipt cathracha móra na tíre a dhéanamh inbhuanaithe

O

ibríonn Noura Saad mar leabharlannaí in Giza, gar don Sfioncs Mór agus don Phirimid Mhór. Théadh sí
chuig an obair ina carr nó ar bhus leis na blianta, agus is minic a bhíodh uirthi plé le brú tráchta agus
moilleanna eile. Tá a turas chun na hoibre difriúil na laethanta seo. Thosaigh sí ag úsáid líne shínteach nua den
mheitreo, atá mar chuid de thionscadal mór iompair san Éigipt arb aidhm leis nuachóiriú agus leathnú
a dhéanamh ar an meitreo, a bhfuil droch-chaoi air in áiteanna. “Sábhálaim níos mó ná uair an chloig nuair
a théim chun na hoibre ar an meitreo,” arsa Saad. “Agus déanaim sin le héalú ó bhrú iompair Chaireo agus le
busanna agus tacsaithe a sheachaint.”
Cuireann an tionscadal meitreo seo agus clár gaolmhar le hiarnróid a thiontú ina línte meitreo nó tram,
cuireann siad ar chumas daoine teacht ar phoist níos fearr in áiteanna nua agus cabhraíonn leo fáil níos éasca
a bheith acu ar choláistí níos fearr, leis. Tá na hathruithe ar an gcóras iompair go maith don aeráid freisin, toisc
gur rogha eile é in ionad carranna agus busanna. Tá Caireo ar cheann de na cathracha is mó atá faoi bhrú
tráchta ar domhan, agus is minic a bhíonn na leibhéil truaillithe aeir níos airde ná moltaí na hEagraíochta
Domhanda Sláinte..
An bealach is tapa isteach sa lár agus amach as

Tá pleananna móra ag an Éigipt leis an gcóras iompair a fheabhsú agus a dhéanamh níos inbhuanaithe. I mí
na Bealtaine, shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Éigipt an dara tráinse d’iasacht
€1.1 billiún le maoiniú a chur ar fáil do na tionscadail mheitreo agus tram i gCathair Alastair agus
i gCaireo, an dá chathair is mó san Éigipt. Tá fás tapa tagtha ar na ceantair uirbeacha seo le tríocha bliain
anuas, agus níl an córas iompair in ann freastal ar an éileamh nua.
Tionscadal iompair mór eile atá ar na bacáin is ea an obair feabhsúcháin ar
an iarnród idir Tanta-El Mansoura agus Damietta. I gceist leis sin beidh
Tá pleananna móra ag an uasghrádú ar 119 km d’iarnród feadh an naisc thábhachtaigh idir Tanta,
Éigipt leis an gcóras iompair cathair atá thart ar 100 km taobh ó thuaidh de Chaireo, agus Damietta,
a fheabhsú agus a dhéanamh calafort mór ar an Meánmhuir.

“

níos inbhuanaithe.

”

Thug an Banc Eorpach Infheistíochta airgead ar iasacht don Éigipt le
haghaidh gach ceann de na trí líne mheitreo atá ann cheana i gCaireo, agus
is rud é sin atá á dhéanamh aige ó thús na 1990idí. Tá níos mó ná €2 bhilliún infheistithe ag banc an AE le
hocht mbliana anuas d’fhonn cabhrú leis an Éigipt feabhas a chur ar an gcóras iompair agus cur ar chumas na
ndaoine taisteal thart ar bhealach nach bhfuil chomh dochrach sin don chomhshaol.
Níos mó ama ag an obair agus leis an teaghlach
Iompraíonn Meitreo Chaireo na milliúin daoine in aghaidh an lae ar thrí líne i gcathair a bhfuil os cionn
20 milliún duine ina gcónaí inti. Tá géarghá le hoibreacha athshlánaithe ar na línte a tógadh siar sna 1980idí.
Chun tosaigh ar áiteanna eile san Afraic, bhí sé ar cheann de na chéad chórais mheitreo chathrach ar an
mór‑roinn. Tá sé fós ar an meitreo is mó san Afraic agus sa Mheánoirthear. Ach tá sceideal na hoibre
cothabhála agus uasghrádaithe tar éis titim ar gcúl. “Méadóidh an maoiniú ón mBanc táirgiúlacht agus
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feabhsóidh saol na cathrach, toisc nach mbeidh ar dhaoine an oiread sin ama a chur amú a bheith sáinnithe
sa trácht agus beidh an deis acu dá bhrí sin níos mó ama a chaitheamh ag an obair agus lena dteaghlach,”
a deir Boris Stein von Kamienski, oifigeach iasachtaí ag an mBanc Eorpach Infheistíochta. Cuireann an iasacht
le cáilíocht na n-iarnród sa tír chomh maith agus spreagann iompar glas, inbhuanaithe.
Sa tóir ar chomhpháirtithe domhanda
Beidh maoiniú nua ríthábhachtach le tabhairt faoin obair athchóirithe atá ag teastáil. “Tá an comhar idir an
Éigipt agus an tAontas Eorpach an-tábhachtach le cabhrú linn obair thógála a fhorbairt agus a chur chun cinn
agus le córais chomharthaíochta na línte meitreo a uasghrádú,” a deir Essam Waly, ceann Údarás Náisiúnta na
dTollán san Éigipt. “Cabhraíonn an chomhpháirtíocht mhaoinithe linn am comaitéireachta agus brú tráchta
a laghdú, chomh maith leis na milliúin tonna d’astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a shábháil.”

AN CHAOI LE hAGHAIDH A THABHAIRT AR AN AERÁID
Tá a fhios ag madraí an bhaile gur dúshlán ollmhór fadtéarmach é an t-athrú aeráide. Cabhraíonn cúnamh teicniúil
ó Sheirbhísí Comhairleacha an BEI le hinstitiúidí ar fud an domhain tuiscint a fháil ar a bhfuil i ndán dóibh agus ar ar
chóir dóibh a dhéanamh ó thaobh gníomhú ar son na haeráide de. Seo cuid de na cláir atá idir lámha lasmuigh den
Aontas Eorpach.
Trí na tairseacha glasa
Forbraíonn an tSaoráid Tacaíochta um an nGníomhú ar son na hAeráide tacaíocht le maoiniú aeráide do bhainc
agus d’institiúidí airgeadais lasmuigh den Aontas Eorpach. “Is réimse é an gníomhú ar son na haeráide atá
a fhorbairt ar luas lasrach,” arsa Michael Steidl, comhairleoir sinsearach de chuid an BEI. “Tá cabhair de dhíth ar
bhainc i dtíortha mar an tSeoirsia, i gComharsanacht an Deiscirt, sna Balcáin Thiar agus san Afraic fho-Shahárach
maidir le haistriú eolais agus dea-chleachtas, ionas gur féidir leo tuiscint níos fearr a bheith acu ar na rioscaí
airgeadais agus ar na deiseanna atá i gceist leis an ngníomhú ar son na haeráide.” Tá sé mar aidhm ag na
tionscnaimh seo tairseacha glasa a fhorbairt le fás glas a spreagadh agus le cur le láithreacht an AE sna tíortha sin.
Tá gá freisin le straitéisí a bhaineann le tionchar na rioscaí agus na ndeiseanna aeráide ar phleanáil ghnó agus
airgeadais na mbanc agus na n-institiúidí airgeadais. Chuireamar tús leis an obair seo le Banc na Seoirsia, a bhuí le
clár cúnaimh theicniúil arna mhaoiniú faoi Chiste Iontaobhais Cúnaimh Theicniúil Chomhpháirtíocht an Oirthir.
Beimid in ann an tacaíocht seo a leathnú chuig bainc i dtíortha eile mar gheall ar shíntiús €20 milliún a thug an
Aireacht Comhshaoil, Caomhnaithe Dúlra agus Sábháilteachta Núicléiche sa Ghearmáin dár gCiste Idirnáisiúnta um
Thionscnamh Aeráide ar na mallaibh.
An t-ionchuimsiú airgeadais ar fud thíortha na hAfraice, Mhuir Chairib, an Aigéin Chiúin agus
Chomharsanacht an Deiscirt
Mar thoradh ar dhianghlasálacha na bpaindéime, chuir go leor institiúidí micreamhaoiniúcháin stop le
heisíocaíochtaí iasachta agus bhí orthu moratóir a thabhairt do chliaint nach raibh in ann a gcuid iasachtaí a aisíoc.
Thuig an Banc Eorpach Infheistíochta agus rialtas Lucsamburg go mbeadh tacaíocht de dhíth ar institiúidí
micreamhaoiniúcháin agus ar an earnáil mhicreamhaoiniúcháin i gcoitinne le himeacht na tréimhse dúshlánaí seo.
Sin an fáth ar chuireamar tacaíocht ghéarchéime COVID-19 i gcroílár shaothar ár gCiste um Ionchuimsiú Airgeadais.
Is clár deontais cúnaimh theicniúil é an ciste a thugann an deis do sholáthraithe seirbhísí micreamhaoiniúcháin agus
do pháirtithe leasmhara eile in earnáil an ionchuimsithe airgeadais san Afraic, i réigiúin Mhuir Chairib agus an Aigéin
Chiúin, agus i gComharsanacht an Deiscirt cur isteach ar dheontais le cur lena n-acmhainn i raon príomhréimsí.
Táimid ag cabhrú le hiarratasóirí plé le drochthorthaí COVID-19 nó dlús a chur faoina bpróiseas digitithe sa chaoi gur
fearr a bheidh siad in ann teacht slán as an ngéarchéim.
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“

Mheastaí ar feadh i bhfad nach raibh nuálaíocht cheannródaíoch indéanta ach amháin sna
réigiúin ba fhorbartha ó thaobh geilleagair de. Feicimid go bhfuil athrú bunúsach ag teacht ar an
dearcadh sin anois. Dá mhéad a thacaímid le seiftiúlacht agus cumas daoine le dul i mbun
cruthaíochta agus nuálaíochta, is ea is mó a bhainfidh ár nAontas barr a chumais amach i dtaobh
breisluach a chruthú. Sna réigiúin chomhtháthaithe, tá tacaíocht tugtha againn d’fhoirne óga,
éirimiúla, éagsúla atá i mbun nuálaíocht cheannródaíoch, foirne atá ag briseadh talamh nua
i réimsí na heolaíochta agus an ghnó.

”

Hristo Stoykov, ceann na rannóige maoinithe fáis agus fiachais fiontair, an BEI

“

Is éard atá i gceist leis an uileghabhálacht ná daoine a chur i gcroílár gach a ndéanaimid.
Chuige sin, ní mór dúinn a fhiafraí dínn féin ar dtús cén chaoi is fearr ar féidir linn seasamh le
cearta an duine trínár dtionscadail, teacht orthu siúd nach mbíonn na deiseanna céanna acu agus
iad a chur san áireamh, agus pobail láidre athléimneacha a fhorbairt atá réidh le dúshláin
dhomhanda, amhail an t-athrú aeráide, a shárú.
Yasmine Pagni, ceann an aonaid beartais shóisialta, an BEI
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Déanann ár n-infheistíochtaí comhtháthaithe a gcuid féin le
neamhchothroime idir tíortha agus réigiúin san Aontas
Eorpach a chur ina ceart. Toisc go ndéanaimid infheistíocht
i dtionscadail inbhuanaithe, cuireann siad le haistriú cóir
cothrom i dtreo ár spriocanna aeráide chomh maith.
Taobh amuigh den Aontas Eorpach, tugaimid tacaíocht
d’earnálacha inbhuanaithe de gach sórt ar fud an domhain.
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PIOCADH SA PHOLAINN
Tháinig méadú ar ríomhthráchtáil le linn na paindéime, rud a d’fhág
comhlacht róbataice Polannach san áit cheart le mol nuálaíochta a chur ar
bun i Vársá

B

hí Kacper Nowicki ag obair in California le linn bhorradh dot-com agus bhí sé le Google nuair a thosaigh
siad ag plé leis an meaisínfhoghlaim den chéad uair. Ach in 2016 léigh sé páipéar taighde faoi líonraí
néaracha domhainfhoghlama a úsáid le róbait a rialú agus shocraigh sé go bhféadfadh fíorfheidhmeanna na
gné seo den intleacht shaorga a bheith ar an gcéad scéal mór eile sa teicneolaíocht. Tar éis dó dul i gcomhar
le Marek Cygan, a raibh comórtais algartamacha agus meaisínfhoghlama bainte aige, agus le Tristan d'Orgeval,
feidhmeannach fiontair a raibh taithí aige, bhunaigh sé Nomagic, comhlacht róbataice i Vársá..
Bíonn pingin mhaith ar bhogearraí IS a fhorbairt agus a chomhtháthú le róbait thionsclaíocha. “Caithfidh tú
infheistíocht shuntasach sa taighde agus forbairt a bhaint amach le bheith in ann táirge a fhorbairt atá
éifeachtúil agus iontaofa go leor leis na riachtanais oibriúcháin i dtrádstórais a chomhlíonadh,” a deir
d’Orgeval, príomhoifigeach oibriúcháin Nomagic.
Ach is iondúil nach mbíonn mórán roghanna maoinithe ag gnólachtaí nuathionscanta i gcomhair na
hinfheistíochta fáis – deacrachtaí atá éirithe níos measa anois de dheasca na paindéime. “Níorbh fhada gur
thuigeamar go raibh lámh chúnta ag teastáil uainn,” a deir Nowicki. “Bhí an BEI in ann tacú leis an taighde agus
forbairt a bhí ag teastáil le táirge nuálach a fhorbairt san Eoraip. Cuireann sé go mór leis an gcaipiteal
príobháideach atá infheistithe cheana in Nomagic.” I mí na Samhna, roghnaíodh Nomagic le bheith ar
an gcéad tionscadal fiachais fiontair de chuid an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta sa Pholainn faoin
gCiste Ráthaíochta Eorpach.
Tá sé mar aidhm ag an gCiste suas le luach €25 billiún de ráthaíochtaí a úsáid, ar chuir Ballstáit Rannpháirteacha
den AE ar fáil iad, d’fhonn suas le €200 billiún de mhaoiniú a spreagadh. Ligeann sé don Bhanc a chumas
fiontraíochta a mhéadú agus iasachtaí a thabhairt do chomhlachtaí atá thíos le COVID-19,” a deir Philippe
Hoett, oifigeach infheistíochta de chuid an BEI a d’oibrigh ar an margadh le Nomagic.
Róbait Pholannacha le tabhairt faoin bpiocadh
Is éard atá i gceist leis an gcuid is mó de na tascanna láimhe i dtrádstórais na linne seo ná piocadh — is é sin
táirgí a thógáil amach as bosca amháin agus iad a chur isteach i mbosca eile. Ní mór do dhaoine é seo
a dhéanamh toisc nach bhfuil an cumas i bhformhór na róbat nua-aimseartha míreanna ar leith i gcoimeádán
a aithint as na mílte míreanna féideartha. Is féidir le Nomagic dul i ngleic leis an bhfadhb seo trí bhogearraí atá
bunaithe ar an intleacht shaorga a shuiteáil ar ghnáthlámha róbatacha, rud a chuireann ar chumas na róbat
seo plé a dhéanamh le raon leathan táirgí.
Líonraí néaracha domhainfhoghlama a dhéanann bogearraí Nomagic difriúil leis an gcuid eile. Is féidir le
róbait Nomagic táirgí a phiocadh, a iniúchadh, a anailísiú agus a chur in áit, díreach cosúil leis na tascanna
atriallacha, liosta a dhéanann oibreoirí trádstórais go traidisiúnta. “Tugaimid le chéile ár líonraí néaracha
dílsithe le haghaidh gníomhartha uathrialacha, ár n-ardán néalróbataice le haghaidh cianfhaireacháin agus
cianrialúcháin, agus ár gcrua-earraí, atá curtha in oiriúint do shraith mhór táirgí agus gníomhartha,” arsa
Cygan, is príomhoifigeach teicneolaíochta Nomagic. “Fágann an meascán sin gur cumhachtach an tionchar
atá ag an tionscadal.”
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“

Tá an phaindéim tar éis cur le dúil na
dtomhaltóirí sa ríomhthráchtáil agus is iontach
an acmhainneacht atá sa mhargadh sin.

”

An ríomhthráchtáil agus an phaindéim
D’aibhsigh an phaindéim an gá atá le tuilleadh nuálaíochta agus digitithe san Eoraip i gcoitinne — agus
spreag fás nua sa mhargadh ina n-oibríonn Nomagic. “Tá an phaindéim tar éis cur le dúil na dtomhaltóirí sa
ríomhthráchtáil agus is iontach an acmhainneacht atá sa mhargadh sin,” arsa Fouad Bitar, comhairleoir
sinsearach tionscail ag an BEI. “Is deis iontach é seo do chomhlachtaí uathoibrithe trádstóras ar nós Nomagic.”
Is maith is eol do Nomagic go bhfuil deis le tapú. “Níorbh fhada i ndiaidh thús na paindéime gur aistrigh
daoine chuig an ríomhthráchtáil, ach d’éirigh sé ní ba chasta ag an am céanna daoine a choinneáil ag obair go
slán sábháilte sna trádstórais,” a deir d’Orgeval. “Mar sin, thosaigh comhlachtaí ag cur spéis inár dtáirge.”
Tionscadal ceannródaíoch é ó thaobh teicneolaíocht Eorpach de. “Chuamar i dtaithí ar theicneolaíochtaí
a fháil isteach ó na Stáit Aontaithe agus ó thíortha eile lasmuigh den Aontas Eorpach,” a deir Nowicki. “Tá
táirge nach ann dó cheana féin á fhorbairt againn agus, dá bhrí sin, is san Eoraip a fheicfear buntáistí an táirge
sin ar dtús.”
Anois go bhfuil iasacht faighte aige ón gciste ráthaíochta, is féidir le Nomagic díriú ar chúrsaí taighde agus
forbartha agus a thionscadal a mhéadú. “A bhuíochas leis an BEI, is féidir linn coinneáil orainn ag maoiniú ár
gcuid dtaighde agus ag forbairt na teicneolaíochta nuálaí seo anseo san Eoraip,” a deir Nowicki.
Tá acmhainneacht réigiúnach ag baint leis chomh maith. D’fhéadfadh Nomagic borradh a chur faoi
fhostaíocht, faoi phoist an-speisialaithe taighde agus forbartha agus faoin gcomhtháthú digiteach sa
Pholainn. Tá Nomagic ag déanamh urraíocht ar shaotharlann foghlama róbat in Ollscoil Vársá cheana féin
agus tacaíonn an príomhoifigeach teicneolaíochta Cygan leis an gcuraclam róbataice sa chlár Máistreachta.
“Cabhróidh láithreacht an chomhlachta le Vársá agus leis an bPolainn iad féin a chur chun cinn mar mhol
Eorpach do chomhlachtaí teicneolaíochta,” dar le Iwona Biernat, oifigeach infheistíochta de chuid an BEI,
“agus infheisteoirí nua a mhealladh chun Lár na hEorpa.”
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CEANGAIL GO CRÓGA
Dhá thionscadal snáthoptaice Pholannacha ag iarraidh an t-athrú digiteach
a spreagadh i gceantair nach bhfuil an dlús daonra chomh hard sin iontu,
d’fhonn borradh a chur faoin ngeilleagar réigiúnach agus maitheas
a dhéanamh don chomhshaol

B

íonn an-tóir i measc turasóirí ar na haibhneacha gléghlana agus ar na bailte áille i lár agus in
oirthuaisceart na Polainne. Ach is é fírinne an scéil go gcuireann na coillte dlútha, caismirneach na
ngleannta agus na lochanna bac ar sheirbhísí iontaofa idirlín. Is fadhb é sin tráth a gcaithfidh daoine nasc
ardluais a bheith acu le teilea-obair a dhéanamh agus le seirbhísí digiteacha ríthábhachtacha a rochtain. Tá
roinnt comhlachtaí Polannacha ag obair le dul i ngleic leis an easpa nascachta seo le líonraí nua snáthoptaice
tuaithe. “Tá táirge ar leith á chumadh againn nach raibh ar an margadh sa Pholainn,” a deir Jacek Wiśniewski,
a bhfuil a chomhlacht Nexera ag tabhairt naisc dhigiteacha thapa chuig áiteanna nach raibh fonn ar aon
chomhlacht a leithéid a dhéanamh roimhe seo.

“

Tá comhlacht Polannach eile, Światłowód Inwestycje (SI), ag ullmhú ceantair sa Pholainn nach bhfuil an dlús
daonra chomh hard sin iontu don saol digiteach chomh maith. Faoi 2025, beidh líonraí snáthoptaice go
háitreabh curtha ar fáil ag an dá chomhlacht chuig breis agus 3.1 milliún seoladh (2.4 milliún i gcás S.I. agus
0.7 milliún i gcás Nexera), lena n-áirítear tithe, gnóthais agus scoileanna. “Tá sé mar aidhm againn tacú tuilleadh
le digitiú gheilleagar na Polainne agus ár gcion féin a dhéanamh le dul i ngleic leis
an deighilt dhigiteach atá ann faoi láthair,” a deir Magdalena Russyan,
príomhfheidhmeannach S.I.
Beidh na líonraí

snáthoptaice in ann
an aimsir a sheasamh.

Ach cosnaíonn sé pingin mhaith le líonra snáthoptaice a thógail. Caithfear
cábla fisiciúil snáthoptaice a thabhairt chomh fada le gach uile theach. Tá an
Banc Eorpach Infheistíochta ag tacú leis an dá chomhlacht le dhá
iasacht ar leith a bhfuil sé mar aidhm acu borradh a chur faoi leathadh teicneolaíochta atá
tábhachtach don Eoraip i réigiúin ina bhfuil riosca ag baint le hinfheistíochtaí inti.

”

Naisc thapa agus ghlasa faoin tuath
I gcás theicneolaíocht na snáthoptaice go háitreabh (FTTH), tugtar an cábla snáthoptaice go díreach chuig na
foirgnimh féin, ar nós tithe agus oifigí. Méadaítear go mór luas agus cáilíocht na nasc atá ar fáil d’úsáideoirí dá
bharr sin i gcomparáid le gnáthnaisc trí mhóideim chábla nó gnáthnaisc síntiúsóra dhigitigh. Na bacainní
fisiceacha a bhíonn ann go minic i gceantair thuaithe, amhail cnoic nó coillte dlútha, ní chuireann siad moill ar
an gcomhartha. Bíonn nasic leathanbhanda snáthoptaice suas le 100 uair níos tapa ná na teicneolaíochtaí
níos sine.
Réiteach idirlín níos glaise iad na líonraí snáthoptaice, leis. Cabhraíonn teicneolaíocht na snáthoptaice go
háitreabh (FTTH) le custaiméirí a n-ídiú fuinnimh agus a lorg carbóin a laghdú. “Tá sé tuairim is cúig oiread
níos tíosaí ar fhuinneamh in aghaidh an ghigibhirt ná mar atá teicneolaíochtaí copar-bhunaithe níos sine,”
a deir Monika Tenerowicz, a oibríonn ag Orange Polska, ceann de chomhúinéirí S.I. Ina theannta sin, is féidir
na líonraí a uasghrádú gan gá cáblaí snáthoptaice nua a chur isteach agus is beag costais chothabhála
a bhíonn i gceist leo toisc nach ndíghrádaíonn na cáblaí snáthoptaice le himeacht ama. “Beidh na líonraí
snáthoptaice in ann an aimsir a sheasamh,” arsa Tenerowicz.
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“ Spreagann líonraí snáthoptaice daoine le comaitéireacht agus
teileachomaitéireacht a dhéanamh chuig ceantair thuaithe.
”
Tacaíocht Eorpach do thionscadail snáthoptaice sa Pholainn
Teastaíonn infheistíocht ollmhór le líonraí snáthoptaice a shuiteáil ar mhórscála, áfach. Ní bhíonn an oiread sin
custaiméirí in aghaidh an chiliméadair i gceantair thuaithe, rud a fhágann nach féidir le comhlachtaí a gcostais
líonra a roinnt ar na milliúin custaiméirí. “Caithfidh tú infheistíocht caipitil a bheith agat le do lorg a leathnú
agus le húsáideoirí deiridh a nascadh,” a deir Wiśniewski ó Nexera.
Tá an maoiniú €76 milliún atá curtha ar fáil ag an mBanc Eorpach Infheistíochta do Nexera tacaithe ag an
gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, is ráthaíocht ó bhuiséad an AE “a ligeann don BEI
a chuid tacaíochta a mhéadú do thionscadail a bhfuil riosca ag baint leo i gcás nach mbeidís ag teacht le
gnáth-inghlacthacht riosca an BEI murach é,” a deir Pawel Lewandowski, an t-oifigeach iasachta de chuid an
Bhainc Eorpaigh Infheistíochta don Pholainn. Cabhróidh an iasacht ó bhanc an AE le Nexera timpeall
530 000 teaghlach agus 1 400 scoil a nascadh faoi 2023.
Chuir an Banc Eorpach Infheistíochta iasacht €130 milliún ar fáil do S.I. i mí Lúnasa freisin. Leis an maoiniú ón
BEI, beidh an comhlacht in ann an sprioc uaillmhianach atá aige a bhaint amach, is é sin fáil a bheith ag
2.4 milliún teaghlach ar a líonra agus idirlíon níos tapa a chur ar fáil i gcathracha móra agus i mbailte
beaga araon.
Digitiú agus comhtháthú trí thionscadail snáthoptaice sa Pholainn
Tá an Pholainn ar cheann de na tíortha is forásaí san Eoraip ó thaobh teicneolaíochta de. Tá impleachtaí móra
aige sin do dhaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe. Ní féidir leo, cuir i gcás, leas a bhaint as áiseanna
teileashláinte ná roghanna teilea-oibre. Is fadhb é freisin do leanaí agus do mhic léinn, nach bhfuil ach
rochtain theoranta acu ar áiseanna foghlama ar líne. “Bhí éileamh thar na bearta ar sheirbhísí idirlíon ardluais
laistigh agus lasmuigh de na cathracha tar éis theacht phaindéim COVID-19,” a deir Russyan,
príomhfheidhmeannach S.I. “Shocraíomar gurbh fhearr dúinn cur le lorg ár líonra snáthoptaice.”
Tá acmhainneacht ollmhór réigiúnach i gceist leis an dá thionscadal. D’fhéadfaidís freastal ar riachtanais
aistrithe sonraí atá ag dul i méid i gceantair thuaithe ar chúiseanna siamsaíochta, oideachais, cumarsáide agus
gairme. “Beidh tionchar dearfach ag na líonraí snáthoptaice seo ar chúram sláinte agus oideachas shaoránaigh
na réigiún seo,” a deir Anders Bohlin, speisialtóir sinsearach earnála ag an mBanc Eorpach Infheistíochta.
“Beidh aistriú digiteach réigiúnach ann mar thoradh orthu.”
D’fhéadfadh na tionscadail borradh a chur faoin bhforbairt gheilleagrach réigiúnach, rud a chuirfeadh le
misean comhtháthaithe an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, arb aidhm leis éagothroime idir réigiúin an AE
a laghdú. “Spreagann líonraí snáthoptaice daoine le comaitéireacht agus teileachomaitéireacht a dhéanamh
chuig ceantair thuaithe,” arsa Bohlin. “Cuireann sé ar chumas na saoránach fáil a bheith acu ar dheiseanna nua
fostaíochta agus oiliúna, agus tús a chur le fiontair nua atá dírithe ar phobail áitiúla i gceantair áitiúla. Bíonn na
ceantair thuaithe níos tarraingtí agus níos iomaíche dá mbarr.”
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AN RÓMÁIN AR ROTHAÍ
Spreagadh faighte ag an maoiniú bonneagair sa Rómáin ó chlár
comhairleach atá deartha le cabhrú an leas is fearr a bhaint as cistí an AE

I

s í an Rómáin an t-ochtú tír is mó san Aontas Eorpach, ach tá an gréasán mótarbhealaí, atá 900 km ar fad, ar
cheann de na gréasáin is lú agus ní hé an meánluas ar na hiarnróid ach 15 km/u i gcás traenacha lasta agus
40 km/u i gcás traenacha paisinéirí. Ní éiríonn leis an Rómáin níos mó ná 45 km de mhótarbhealach nua
a thógáil in aghaidh na bliana agus téann cuid de na traenacha níos moille ná mar a théidís 100 bliain ó shin.
Tá an scéal seo amhlaidh toisc go dtéann sé deacair ar údaráis phoiblí na Rómáine tionscadail mhóra
bhonneagair a phleanáil agus a chur chun feidhme in ainneoin go bhfuil maoiniú suntasach ar fáil ón AE. Agus
€17 mbilliún buiséadaithe ag an Aontas Eorpach i gcomhair bonneagar iompair faoi 2027, is é an dúshlán atá
ann ná leas a bhaint as an airgead.
Seo an áit a dtagann Alexis Gressier agus a fhoireann ón mBanc Eorpach Infheistíochta isteach. Ar an láthair
i mBúcairist ag an Aireacht Infheistíochta agus Tionscadal Eorpach ó 2014 i leith, oibríonn Alexis agus an
seachtar eile atá ar a fhoireann as lámha a chéile le húdaráis na Rómáine, faoi Chomhaontú Seirbhíse
Tacaíochta Comhairlí leis an nBanc Eorpach Infheistíochta, chun tionscadail a ullmhú, a mheas agus a chur
chun feidhme de réir ardchaighdeáin an Aontais Eorpaigh. “Is maith linn a rá go dtugann ár dtacaíocht
spreagadh do thionscadail atá maoinithe ag an AE,” a deir sé..
Cúnamh comhairleach ar son bhonneagar na Rómáine
Tá éagsúlacht san obair ach baineann sí go príomha le tionscadail mhóra sna hearnálacha iompair, dramhaíola,
uisce agus fuinnimh. “Tá baint againn le céimeanna éagsúla den timthriall tionscadail, ón ullmhúchán nuair
a bhíonn coincheap le soiléiriú, go pleanáil agus tairiscint, chomh maith le conarthaí a bhainistiú agus an
tionscadal féin a chur chun feidhme,” a mhíníonn Gressier.
Tá ról tábhachtach ag an bhfoireann chomh maith i gcabhrú leis na húdaráis déileáil le mionathruithe ar
chonarthaí agus le héilimh róchaiteachais ó chonraitheoirí, a eascraíonn as ganntanas daonchumhachta san
earnáil foirgníochta. Trí anailís a dhéanamh ar na héilimh síos trí na blianta, chomh maith le líon mór
doiciméad tacaíochta, lena n-áirítear comhfhreagras conarthach, tuarascálacha teicniúla agus airgeadais, cláir
mhionsonraithe ama, logaí tógála agus na mílte sonrasc, chabhraigh saineolaithe an BEI le húdaráis na
Rómáine éilimh airgeadais na gconraitheoirí a ísliú 39% ar an meán.
Breisluach don Rómáin
Mar dhaoine as baile isteach, thóg sé roinnt ama ar shaineolaithe an Bhainc muinín a gcomhghleacaithe
Rómhánacha a thuilleamh, ach d’éirigh chomh maith sin leis an bhfoireann go raibh sí tuillte acu roimh
i bhfad. “B’fhéidir gurb é an breisluach is mó atá tugtha ag an mBanc Eorpach Infheistíochta dúinn
ná go raibh siad in ann foirne a chur ar fáil a raibh cúlraí éagsúla acu, chomh maith le taithí ar
a bheith ag obair le hoibreoirí agus le húdaráis iompair,” a deir Stefan Roseanu, uachtarán Údarás
Athchóirithe Iarnróid na Rómáine. “Chabhraigh sé sin linn staidéir féidearthachta an-mhaith a dhéanamh
agus cineálacha eile doiciméad a chur i dtoll a chéile nach raibh caill ar bith orthu. Maidir leis an staidéar
féidearthachta ar chabhraigh siad linn é a ullmhú, tá sé á úsáid anois mar shampla tagartha ag an Aireacht
Iompair agus ag an Aireacht um Chistí Eorpacha le smaoineamh ar a thuilleadh infheistíochtaí nua i rothstoc.”
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Chuaigh saineolas teicniúil na foirne i bhfeidhm ar an Údarás Athchóirithe Iarnróid freisin. “Cuid de na
hinfheistíochtaí a bhfuilimid ag obair orthu anois, tá athchóiriú i gceist leo, chomh maith le teicneolaíochtaí
nua agus coincheapa nua margaidh,” a deir Roseanu. “Gan chabhair ón BEI, bheadh ar ár saineolaithe go leor
ama a chaitheamh ag foghlaim cén chaoi na smaointe nua seo a chur san áireamh ina gcuid oibre. Chuirfeadh
sé moill mhór ar an bpróiseas.
Gach duine ar bord go Dresden
Ar cheann de na tionscadail is mó ar oibrigh foireann an BEI air in 2021 bhí nuachóiriú ar stráice iarnróid
144 km atá ina chuid de cheann de chonairí iompair an AE. Síneann sé ón Aithin an bealach ar fad go Dresden,
trí Sóifia, Búdaipeist, Vín, Prág agus Nuremberg. An t-uasghrádú iarnróid, ar fiú breis agus €2 bhilliún é agus
atá á pháirtmhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach agus an BEI, tá sé ar an tionscadal bonneagair iompair is mó
sa Rómáin le 30 bliain anuas.
Beidh na línte iarnróid uasghrádaithe in ann d’uasluas 160 km/u i gcás traenacha paisinéirí agus 120 km/u
i gcás traenacha lasta. Laghdóidh sé sin na hamanna taistil agus an baol timpistí, agus meastar chomh maith
go mbeidh laghdú 1.5 milliún tonna ar na hastaíochtaí CO₂ dá bharr le himeacht shaolré 30 bliain an iarnróid.
I gceist le tacaíocht Gressier agus a fhoirne freisin tá ceannach traenacha nua a bheidh in ann dul ar roinnt
líonraí iarnróid náisiúnta éagsúla. Ní raibh rothstoc nua ceannaithe ag údaráis na Rómáine le 20 bliain agus ní
raibh aon taithí acu ar thraenacha a cheannach a bheadh in ann rith ar chórais dhifriúla. “Bhí an cineál seo
taithí agus saineolais anailísigh in easnamh orainn,” a deir Roseanu ón Údarás Athchóirithe Iarnróid, “ach bhí
an BEI in ann an chéad doiciméad téarmaí tagartha feidhmiúla um sholáthar poiblí a chur i dtoll a chéile agus
bhí sé in ann na teimpléid agus an fhaisnéis a chur in oiriúint don phróiseas soláthair le haghaidh an rothstoic.”

FORBAIRT TIONSCADAL LE hAGHAIDH BHAINISTIÚ GÉARCHÉIME
COVID-19
Bhí córais cúraim sláinte agus leachtacht ghnó faoi bhrú ag COVID-19. Mar fhreagairt air sin, sheol an Coimisiún
Eorpach dhá phacáiste a bhí deartha le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa a úsáid d’fhonn tionchar
na paindéime a mhaolú. Freastalaíonn an Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas agus an
Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas Plus ar riachtanais na n-earnálacha is mó atá thíos
leis — cúram sláinte, FBManna agus margaí saothair. Sa Rómáin, chuaigh thart ar €900 milliún den mhaoiniú
comhtháthaithe chuig an gcóras cúraim sláinte agus chuig an ngeilleagar le linn na chéad bhliana de COVID-19.
D’iarr an Aireacht Cosanta Náisiúnta cúnamh ar JASPERS (Comhchúnamh chun tacú le Tionscadail i Réigiúin na
hEorpa) le tionscadail a ullmhú le haghaidh maoiniú ón AE. Bhí na tionscadail dírithe ar an gcéad dul síos ar
sholáthairtí cosanta leighis agus ar threalamh leighis. Níos déanaí, bhí an chomhairle ó JASPERS dírithe ar an
bhfaisnéis a bheadh ag teastáil i dtaca le hiarratais ar chistí de chuid an AE, chomh maith le hábhair a bheadh
tábhachtach do thionscadail arna maoiniú ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. “Tasc an-dúshlánach a bhí
ann,” a deir Ana Maria Lupascu, bainisteoir tascanna le haghaidh shocrúchán JASPERS. “Bhí gach rud ag athrú go
han-tapa le linn COVID agus ní raibh mórán eolais ann faoin gcaoi a bhféadfaí troid i gcoinne leathadh an ghalair.
Sa deireadh, bhí socrúchán JASPERS ina chúnamh le feabhas a chur ar ullmhacht agus freagrúlacht na tíre
don phaindéim.”
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GNÍOMHÚ DOMHANDA,
ATHRÚ ÁITIÚIL
Tacaíonn cistí infheistíochta inbhuanaithe domhanda leis an bhfuinneamh
glan, leis an bhfeirmeoireacht inbhuanaithe agus le hionaid oibre atá
cothrom ó thaobh inscne de san Áise agus i Meiriceá Laidineach

I

s cuimhin le Sujay Malve an frustrachas a bhíodh air gach oíche nuair a theipeadh ar an gcumhacht agus
é ag déanamh obair bhaile nó ag ullmhú do scrúduithe mar mhac léinn ollscoile san India. “Bhínn ag
déanamh staidéir go déanach san oíche le hullmhú do scrúdú an lá dár gcionn agus ghearrtaí an chumhacht,”
a deir Malve, atá 40 bliain d’aois anois agus a d’fhás aníos in Pune, thart ar 150 km soir ó dheas ó Mumbai. “Ní
bhíonn sé go deas gan aon solas a bheith agat, go háirithe roimh scrúdú mór. Bhreathnaigh mé ar a raibh ag
tarlú timpeall orm maidir leis an leictreachas agus lean mé orm ag fiafraí cén fáth a raibh sé, ach ní raibh aon
neart agam air. Sílim gurb in an fáth a ndeachaigh mé leis an ngairm bheatha atá agam inniu.”
Tá Malve i mbun comhlacht darb ainm Canopy Power i Singeapór, a dhéanann speisialtóireacht ar leictriú
gnólachtaí agus pobal nach bhfuil nasctha leis an eangach leictreachais. Déanann Canopy micreangacha
a dhearadh agus a thógáil ar fud Oirdheisceart na hÁise, ina dtugtar le chéile painéil ghréine, fuinneamh ón
ngaoth, ceallraí agus rialuithe cliste le leictreachas ar féidir brath air a chur ar fáil ar oileáin iargúlta in áiteanna
mar na hOileáin Fhilipíneacha agus an Indinéis. Ar oileáin áirithe, fiú i gcás daoine a bhfuil ioncam maith acu
agus a thuigeann tionchar an athraithe aeráide, níl an dara rogha acu ach gineadóirí díosail a rith de lá is
d’oíche, toisc nach bhfuil aon fhoinse fuinnimh eile ag a ngnólachtaí.
“In Oirdheisceart na hÁise, tá na mílte oileán ann nach bhfuil gnólachtaí nasctha le heangacha leictreachais,”
a deir Malve. “Caithfidh siad díosal a dhó le haghaidh leictreachais, rud atá costasach agus salach, agus ní féidir
brath air ach an oiread. Níl aon tuairim agat cé chomh deacair agus a bhíonn sé umair mhóra díosail a iompar
ar bháid bheaga dhá uair sa tseachtain. Crá croí ceart atá ann. Creideann m’fhoireann gur féidir leis an
leictreachas saolta a athrú, agus go dtugann sé cumhacht do dhaoine. Sa réigiún seo go mór mór.”
Lena ghnó a leathnú, tá Sujay ag smaoineamh ar infheistíocht ó Chiste Margaidh Phríobháidigh Jasmine,
modh maoinithe a bunaíodh in 2021 le cabhrú le comhlachtaí nuálacha dul i ngleic leis an athrú aeráide agus,
ag an am céanna, tacú leis an ngeilleagar ciorclach agus le gnóthais talmhaíochta inbhuanaithe. I mí Mheán
Fómhair, d’fhaomh an Banc Eorpach Infheistíochta infheistíocht suas le $30 milliún sa chiste, a bhfuil
$200 milliún san iomlán á thiomsú aige. Tá an ciste seo i measc na scórtha cistí a roghnaíonn Grúpa an BEI
gach bliain le hinfheistíocht a dhéanamh iontu d’fhonn nuálaíocht shóisialta agus gníomhú ar son na haeráide
a chur chun cinn ar fud an domhain.
An t-athrú aeráide a thuiscint
“Tá géarghá leis an tacaíocht seo in Oirdheisceart na hÁise,” a deir Melissa Kang, bunaitheoir JI Capital
Partners, an gnólacht cothromais phríobháidigh i Singeapór a dhéanann Ciste Jasmine a reáchtáil. “Tá
650 milliún duine sa réigiún agus an chuid is mó acu óg, rud atá go maith don fhorbairt gheilleagrach san
fhadtéarma. Mar sin féin, tá méadú suntasach tagtha ar na hastaíochtaí carbóin mar thoradh ar an bhfás tapa
geilleagrach. Ar an drochuair, is beag maith atá i bhfeirmeacha móra gaoithe agus gréine toisc an eangach
chumhachta a bheith chomh lag agus scoilte sin.”
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“ Is iomaí féidearthacht atá ann in Oirdheisceart

na hÁise. Ach níl a dhóthain á dhéanamh ar son na
haeráide agus níl sé á dhéanamh tapa go leor le
hinbhuanaitheacht agus ionchuimsiú a mhéadú.

”

Oibríonn Kang agus a foireann le go leor fiontraithe a bhfuil smaointe nua acu le cabhrú leis an réigiún
astaíochtaí carbóin a laghdú agus dul in oiriúint don athrú aeráide. “Is iomaí féidearthacht atá ann in
Oirdheisceart na hÁise,” a deir sí. “Ach níl a dhóthain á dhéanamh ar son na haeráide agus níl sé á dhéanamh
tapa go leor le hinbhuanaitheacht agus ionchuimsiú a mhéadú.”
Aimsíonn Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta cistí infheistíochta nua agus tacaíonn leo.
Cabhraíonn na cistí sin leis na céadta comhlachtaí beaga ar fud an domhain ansin in earnálacha
amhail fás inbhuanaithe caife san Amasóin, tithe inacmhainne agus éifeachtúla sa Namaib, agus
iascaireacht inbhuanaithe i Meicsiceo. “Smaoinímid ar chistí infheistíochta mar fhoinse mhaith airgid le
níos mó caipitil a mhealladh agus le tuilleadh acmhainní a spreagadh le haghaidh a thabhairt ar theipeanna
sa mhargadh ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de,” a deir Gergely Horvath, oifigeach
infheistíochta cistí aeráide ag an mBanc Eorpach Infheistíochta.
Na mná ag an mbarr
Trí na cistí infheistíochta cearta a roghnú, is féidir leis an mBanc Eorpach Infheistíochta tuilleadh oibre
a dhéanamh i réimsí ina mbíonn sé deacair teacht ar mhaoiniú, amhail athrú aeráide, leas sóisialach agus
comhionannas inscne. Sampla maith is ea an infheistíocht in Oirdheisceart na hÁise le JI Capital Partners. Tá
an ciste á reáchtáil ag ban, tá cuid mhaith ban ar an bhfoireann ardbhainistíochta, agus tá rún daingean aige
infheistíocht a dhéanamh i gcomhlachtaí a dhéanann an tsochaí inbhuanaithe agus a thugann
comhdheiseanna do mhná san fhórsa saothair.
Tá an Banc ag tacú le modh caipitil fiontair den sórt céanna i Meiriceá Laidineach, ar a dtugtar Ciste
EcoEnterprises. An ciste seo, atá á reáchtáil ag mná agus a fuair $20 milliún ón mBanc Eorpach Infheistíochta,
tugann sé tacaíocht do chomhlachtaí atá bunaithe ar an dúlra sa talmhaíocht inbhuanaithe, i gcórais
agrafhoraoiseachta, san éiceathurasóireacht agus i réimsí eile a thacaíonn le slite beatha inbhuanaithe,
caomhnú na bithéagsúlachta agus úsáid chiorclach acmhainní nádúrtha. Bíonn an ciste sa tóir freisin ar
ghnólachtaí atá faoi cheannas ban agus spreagann sé comhlachtaí le mná a fhostú ag gach leibhéal
bainistíochta. “Ba thromlach ciúin iad na mná i gcónaí, ach is iadsan a nascann na pobail le chéile i Meiriceá
Laidineach,” a deir Julia Santander, bainisteoir ciste a oibríonn do EcoEnterprises sa Cholóim.
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FÍORTHÁSTÁIL STRUIS
Níl sé éasca cuntais bhainc a thabhairt chomh fada le daoine bochta agus
comhlachtaí beaga sna háiteanna is iargúlta den tír is mó san Afraic fho-Shahárach.
Ach chuaigh oifigigh iasachta de chuid Trust Merchant Bank i ngleic le
drochbhóithre, éirí amach agus paindéimí le 3 mhilliún custaiméir nua a chlárú

N

íl sé éasca cuntas bainc a oscailt i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó. Tá sé níos deacra fós iasacht
a fháil ar théarmaí maithe. Níl teacht ag na milliúin daoine sa Chongó ar bhrainse bainc fiú amháin. Mar
gheall ar an easpa baincéireachta seo, bíonn sé deacair clann a thógáil, post a choinneáil, gnó a thosú, leanaí
a chur ar scoil nó soláthairtí a cheannach. Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta comhaontú iasachta
€20 milliún in 2021 le banc atá ag déanamh dianiarrachta le breis is 15 bliana anuas leis an mbaincéireacht
a thabhairt chuig gach cearn den Chongó. Tá Trust Merchant Bank lonnaithe in Lubumbashi in oirdheisceart
an Chongó agus cuireadh ar bun é le baincéireacht mhiondíola a chur ar fáil d’aon duine, beag beann ar an
ioncam atá aige. Tá méadú tapa tagtha air toisc é a bheith ag feidhmiú i ngach earnáil airgeadais, lena
n-áirítear an bhaincéireacht mhóibíleach agus na micri-iasachtaí do chomhlachtaí beaga.
“Tá an Chongó ar cheann de na tíortha is boichte dá bhfuil ann, agus mar sin ní mór tacú le forbairt
gheilleagrach,” a deir David McEvoy, comhairleoir bainistíochta ag Trust Merchant. Cinnteoidh
treoirphrionsabal a ghnólachta – le bheith ina bhanc do chách – “go dtiocfaidh an Chongó amach as an
tréimhse éagobhsaí seo trí gheilleagar seasmhach agus slite beatha maithe a chur ar fáil do na daoine.”
Cé go bhfuil an Congó ar an dara tír is mó san Afraic, níl ach 1 200 km de bhóithre maithe pábháilte ann, méid
arb ionann é agus thart ar cheathrú den ghréasán bóithre i Lucsamburg, tír atá beag bídeach lena thaobh. Níl
teacht ag na milliúin daoine sa Chongó ar iompar, ar leictreachas ná ar fhóin. Le cliaint nua a chlárú, téann
oifigigh iasachta de chuid Trust Merchant ar fud na tíre ag cur comhairle airgeadais ar fáil agus ag oscailt
cuntas. Úsáideann siad feithiclí faoi thiomáint ceithre roth agus uaireanta bíonn gardaí faoi arm in éineacht
leo, toisc go ndáileann siad tuarastail oibrithe stáit freisin. Is fiú an tairbhe an obair for-rochtana seo. Tá na
scórtha brainsí ag Trust Merchant anois i ngach cúige agus in go leor ceantair agus cathracha tuaithe. Tá
a chaipiteal tosaigh de $1.5 milliún in 2004 méadaithe go dtí níos mó ná $100 milliún i gcothromas inniu.
Tá 2.7 milliún cuntas bainc aige, agus cuireadh 400 000 cuntas leis le linn na paindéime. Nuair
a thosaigh an banc, ní raibh ach thart ar 40 000 cuntas bainc sa tír.
Cuirfidh an iasacht ón mBanc Eorpach Infheistíochta ar chumas Trust Merchant Bank na mílte iasachtaí, thart
ar $4 000 nó $5 000 an ceann, a thabhairt do ghnóthais bheaga le linn na paindéime. Gheobhaidh na
comhlachtaí seo iasachtaí ar ráta úis cóir cothrom, seachas an t-ús idir 30% agus 40% in aghaidh na míosa
a d’íocfaidís le hiasachtóir neamhfhoirmiúil sa Chongó. Dar le McEvoy, “tá na gnóthais seo ina gcúnamh mór
leis na pobail ina gcónaíonn daoine.”
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COTHROMAS
PRÍOBHÁIDEACH 2.0
Theith cothromas príobháideach ón Éigipt tar éis na réabhlóide in 2011.
Anois tá glúin nua comhlachtaí infheistíochta ag cabhrú le comhlachtaí
a bhfuil gealladh fúthu leathnú agus gairmiúlú

D

’oibrigh Ahmed El Guindy do cheann de na hilchuideachtaí is mó san Éigipt agus sa Mheánoirthear
tar éis dó céim a bhaint amach. Níorbh fhada go raibh sé ina bhainisteoir ginearálta ar cheann de na
fochuideachtaí, ach bhí pleananna ní ba mhó aige fós féin. “Bhí an aisling agam i gcónaí a bheith ag obair
in áit éigin a raibh baint agam leis mar chomhpháirtí agus mar scairshealbhóir,” a deir sé. In 2015, thapaigh
sé a dheis. Theastaigh ó na deartháireacha agus ó na deirfiúracha ar fágadh comhlacht teaghlaigh, AluNile,
acu bogadh ar aghaidh. “Chreid mé go bhféadfainn an comhlacht seo
a fhás, ach bhí comhpháirtí láidir airgeadais ag teastáil uaim, agus
b’fhearr go mór go mbeadh taithí ag an gcomhpháirtí sin ar
Réitíomar le chéile
chomhlacht tionsclaíoch a bhainistiú agus a fhás.”

“

ón
bhfíorthús agus bhraith mé go
raibh tuiscint eadrainn.

Sin an uair a tháinig sé ar Ezdehar, gnólacht cothromais phríobháidigh
Éigipteach a raibh tacaíocht aige ón mBanc Eorpach Infheistíochta.
“Tar éis dom an plean a chur le chéile, bhuail mé le seachtar nó ochtar infheisteoirí éagsúla, ach is cinnte
go raibh splanc ar leith idir muid agus Ezdehar,” a deir El Guindy, atá anois ina phríomhfheidhmeannach ar
AluNile. “Réitíomar le chéile ón bhfíorthús agus bhraith mé go raibh tuiscint eadrainn.”

”

Bhí Ezdehar ar an gcéad cheann de na gnólachtaí cothromais phríobháidigh neamhspleácha nua a tháinig
chun cinn san Éigipt tar éis na réabhlóide in 2011, rud ba bheag nár chuir deireadh leis an tionscal cothromais
phríobháidigh áitiúil. Bhí an comhlacht, a cuireadh ar bun in 2014, ag iarraidh tionchar dearfach a bheith aige
ar an timpeallacht ghnó áitiúil agus a chion féin a dhéanamh leis an gcothromas príobháideach a athbhunú
sa réigiún. “Bhí mórathrú ag teacht ar thionscal an chothromais phríobháidigh san Éigipt,” a deir Emad
Barsoum, duine de bhunaitheoirí Ezdehar. Bíodh sin mar atá, bhí sé deacair infheisteoirí a mhealladh le bheith
páirteach i gcéad chiste an ghnólachta. “Is beag infheisteoir a chonaic an mórathrú a bhí ag titim amach san
Éigipt agus níor éirigh go maith leis an gcuid ba mhó den seandream,” a deir sé. “Ba ghnólacht nua muid
freisin gan aon dea-theist institiúideach a bheith orainn.”
Bhí an Banc Eorpach Infheistíochta ar cheann de na chéad infheisteoirí a d’oibrigh le Ezdehar (a chiallaíonn
“rathúnas” san Araibis) ar a chiste. “Ag an am, is beag infheisteoir idirnáisiúnta a bhí ag smaoineamh ar
infheistiú san Éigipt,” a deir Marius Chirila, oifigeach infheistíochta cothromais ag an mBanc Eorpach
Infheistíochta. “Bhí srianta i bhfeidhm ag cuid mhaith de na hinstitiúidí maoinithe forbartha maidir le
hinfheistiú san Éigipt fiú toisc an riosca a bhain leis an tír. Bhí an BEI ar an gcéad infheisteoir
institiúideach a d’oibrigh le Ezdehar lena thogra a chur i dtoll a chéile, rud a chabhraigh, tríd is
tríd, le tionscal an chothromais phríobháidigh a chur ar ais ar a sheanléim san Éigipt. Ó shin
i leith, is iontach an dul chun cinn atá déanta ag Ezdehar.”
Rinne an Banc Eorpach Infheistíochta infheistíocht i gciste tionscnaimh Ezdehar le caipiteal ón tSaoráid
Caipitil Riosca le haghaidh Chomharsanacht an Deiscirt, ar bhunaigh an Coimisiún Eorpach agus an BEI í.
Toisc gur éirigh go hiontach leis sin, tá tús curtha anois ag Ezdehar leis an dara ciste infheistíochta dá chuid.
Tá an gnólacht ag iarraidh go mbeadh méid an chiste os cionn $100 milliún, níos mó ná na $84 milliún a bhí
ina chéad chiste.
Idir an dá linn, tá méadú faoi thrí tagtha ar dhíolacháin El Guindy le cúig bliana anuas agus tá líon na
bhfostaithe méadaithe ó 700 go breis agus 1 000. “Táimid ag fás go fóill,” a deir sé, “agus tá pleananna
an-uaillmhianach againn.”
SAOL IONCHUIMSITHEACH
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CISTE AG NA MNÁ AR SON
NA mBAN
Cruthaíonn ciste cothromais lionsa inscne san Afraic nach bhfuil
infheisteoirí traidisiúnta ag baint lántairbhe as a gcuid airgid, toisc go
bhfeictear feidhmíocht níos fearr nuair a dhéantar infheistíocht i mná

D

’fhág Chika Russell a baile sa Nigéir nuair a bhí sí sé bliana d’aois le haghaidh a thabhairt ar an Ríocht
Aontaithe. Ach d’fhág na blianta sin de bhia baile agus d’oidis thraidisiúnta a lorg ar a gairm bheatha,
mar thit sí i ngrá leis an mbia sráide a dhéanann mná na Nigéire – plantáin fhriochta darb ainm “dodo”, ionam
rósta, agus cineál níos láidre pise talún a fhástar sa tír, a dtugtar “epa” uirthi. In 2014, tar éis di seacht mbliana
a chur isteach ag obair san earnáil airgeadais, chuir sí a comhlacht sneaiceanna féin ar bun. Faigheann CHIKA
comhábhair uathúla ó gach cearn den Afraic agus oibríonn go díreach le pobail sa Nigéir le sneaiceanna
sláintiúla, lámhdhéanta a chur ar fáil do thomhaltóirí sa Bhreatain Mhór. “Theastaigh uaim rud éigin
a dhéanamh a rachadh i bhfeidhm ar dhaoine eile,” a deir Chika, a bhunaigh comhpháirtíocht charthanachta
freisin le hoideachas a chur ar fáil do 38 000 cailín agus le scoileanna a thógáil san Afraic, “agus an gnó is
rathúla agus is féidir a bheith agam chomh maith.”
Ar cheann d’infheisteoirí CHIKA tá Alitheia IDF, ciste infheistíochta lionsa inscne san Afraic atá á stiúradh ag
beirt bhunaitheoirí mná, Tokunboh Ishmael agus Polo Leteka. Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta
infheistíocht $24.6 milliún sa chiste ceannródaíoch i mí na Samhna, rud a chuir ar chumas Alitheia
a spriocmhéid de $100 milliún a bhaint amach. Is é seo an chéad infheistíocht atá déanta ag banc an AE
i gciste cothromais phríobháidigh a dhíríonn ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide trí lionsa inscne
san Afraic.
Aislingí a fhíorú
Chuir an caipiteal fáis ó Alitheia ar chumas Chika saoráid déantúsaíochta a bhunú sa Nigéir, atá le hoscailt go
luath sa bhliain. Tá sé beartaithe go mbeidh 320 duine fostaithe ann, agus 70% díobh siúd ina mná. Déanfar
sneaiceanna a tháirgeadh sa tsaoráid le haghaidh mhargaí na Nigéire agus Iarthar na hAfraice. Déanfar na
táirgí go léir a easpórtáil chuig tíortha in aice láimhe, rud a chruthóidh poist sna tíortha sin freisin. “Bhí scéal
tionchair Chika iontach ar fad, ba léir go raibh margadh ann, agus ba léir go raibh deis mhór le tapú,” a deir
Leteka. “Is fiontraí iontach í Chika, an-bhríomhar go deo. Tuigeann sí a bhfuil ar bun aici. Tá díocas uirthi.”
Infheistíonn Alitheia IDF i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide atá faoi stiúir foirne atá éagsúil ó thaobh
inscne de agus fásann iad d’fhonn brabús láidir a dhéanamh agus tionchar sóisialta inláimhsithe a bheith
aige san Afraic. Déanann an ciste infheistíocht in earnálacha ina dtugtar páirt do chéatadán suntasach ban,
mar fhiontraithe, mar tháirgeoirí, mar dháileoirí nó mar thomhaltóirí, cuir i gcás. Áirítear ar na hearnálacha sin
an gnó talmhaíochta, earraí tomhaltóra, an tsláinte, an t-oideachas, tionscail chruthaitheacha, agus seirbhísí
airgeadais agus gnó. Tá Alitheia lonnaithe in Lagos agus in Johannesburg, agus déanann infheistíochtaí i sé
thír: An Nigéir, an Afraic Theas, Gána, an tSaimbia, an tSiombáib agus Leosóta. Sa bhliain 2008, nuair a chuir
Ishmael agus Leteka tús le Alitheia IDF, atá ina chomhfhiontar idir Alitheia Capital sa Nigéir agus IDF Capital
san Afraic Theas, bhí rún daingean acu tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí faoi úinéireacht ban, toisc go
raibh a fhios acu go raibh go leor ban ar an mór-roinn a d’fhéadfadh a ngnólachtaí a fhás ach an maoiniú
ceart a bheith acu. Tá thart ar 40% de na gnólachtaí san Afraic fho-Shahárach faoi úinéireacht ban, ach ní
éiríonn ach le 10% díobh sin maoiniú a thiomsú ó mhaoinitheoirí traidisiúnta. “Is minic a deirimid nach bhfuil
infheisteoirí traidisiúnta ag baint lántairbhe as a gcuid airgid, toisc nach mbíonn siad ar a suaimhneas
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“ Níl infheisteoirí traidisiúnta ag baint lántairbhe as a gcuid

airgid, toisc nach mbíonn siad ar a suaimhneas i ndáiríre ag tabhairt
tacaíochta do dhaoine nach bhfuil cosúil leo, nach n-oibríonn ar
an gcaoi chéanna leo, nach labhraíonn ar an gcaoi chéanna leo,
agus nach mbíonn ag crochadh thart sna háiteanna céanna leo.

”

i ndáiríre ag tabhairt tacaíochta do dhaoine nach bhfuil cosúil leo, nach n-oibríonn ar an gcaoi chéanna leo,
nach labhraíonn ar an gcaoi chéanna leo, agus nach mbíonn ag crochadh thart sna háiteanna céanna leo,”
a deir Leteka.
Ciste Suaitheanta 2X
Is Ciste Suaitheanta 2X é Alitheia, rud a chiallaíonn go bhfuil sé ina chuid de Dhúshlán 2X, tionscnamh
iltaobhach ar sheol institiúidí airgeadais forbartha na dtíortha G7 é d’fhonn infheistíocht $15 bhilliún
a spreagadh faoi dheireadh 2022 le tacú le tionscadail a thugann cumhacht do mhná agus a chuireann ar
a gcumas a bheith rannpháirteach go geilleagrach. Ba é an Banc Eorpach Infheistíochta an chéad bhanc
forbartha iltaobhach a ghlac le critéir 2X agus a chuir chun feidhme iad tráth a ndeachaigh sé isteach
i nDúshlán 2X mar chomhalta i mí an Mheithimh 2021. Thapaigh an Banc an deis le hinfheistíocht a dhéanamh
i bhfoireann Alitheia de bharr nach raibh ach mná uirthi, rud a sheas amach in earnáil ina mbíonn ceannas ag
na fir de ghnáth. “Ciste ag na mná ar son na mban é seo i ndáiríre” a deir Déborah Vouche, ball d’fhoireann an
Bhainc a d’oibrigh ar an margadh. “Ba cheannródaithe iad sa réimse seo agus is é fírinne an scéil go raibh siad
ar an gcéad fhoireann le ciste inscne-dhírithe a mholadh san Afraic fho-Shahárach.”
Cuireann an infheistíocht in Alitheia IDF le tionscnamh SheInvest chomh maith, faoina bhfuil sé mar aidhm
ag an mBanc Eorpach Infheistíochta infheistíocht inscne-fhreagrach €2 bhilliún a spreagadh ar fud na
mór-roinne.
Le cúig bliana anuas, tá athrú intinne maidir leis an éagsúlacht feicthe ag Leteka agus Ishmael. Ghlac
infheisteoirí leis an éagsúlacht, chuir eolas uirthi, nó tá fiosrach fúithi ar a laghad. “Tá mé ag ceapadh i gceann
bliana nó dhó,” arsa Leteka, “go mbeidh gach infheisteoir ag fiafraí ‘Céard í do straitéis infheistíochta
lionsa inscne?’”

1:56

Míníonn mná a bhain leas as SheInvest cé chomh tábhachtach agus a bhí sé dóibh

SAOL IONCHUIMSITHEACH
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CÁ AS A dTAGANN AN tAIRGEAD?
Is é an Banc Eorpach Infheistíochta an t-iasachtaí agus an t-iasachtóir
iltaobhach is mó dá bhfuil ann. D’éirigh leis €55 billiún a thiomsú ar na
margaí caipitil idirnáisiúnta in 2021, agus bhain €10 mbilliún den mhéid sin
le bannaí glasa nó bannaí inbhuanaitheachta. Téann eisiúint an Bhainc
chomh fada le hinfheisteoirí nach nós leo infheistiú san Eoraip de ghnáth
ach a chuireann tionscadail Eorpacha chun cinn go hindíreach trí infheistiú
i mbannaí an BEI.

AN EORAIP
CRÍOCHA MHEIRICEÁ
AN ÁISE
10% 12% 14%

11%

67% 69% 64%

66%
21% 17% 20%

21%

AN MEÁNOIRTHEAR AGUS AN AFRAIC
2%

2019

2%

2%

2020

D

2%

2021

CAB/SAB

’eisigh an Banc bannaí i 21 airgeadra, ach is sna trí chroíairgeadra (an euro, dollar na Stát
Aontaithe agus punt na Ríochta Aontaithe) a bhí an chuid ba mhó acu. Cuireann éagsúlacht
foinsí agus aibíochtaí bonn solúbtha faoi straitéis mhaoinithe an Bhainc. Lena chois sin, cuireann an
cur chuige ilairgeadraí ar chumas an BEI fáil a bheith aige ar roinnt airgeadraí áitiúla
i gcomhair eisíocaíochtaí.

EISIÚINT DE RÉIR AIRGEADRA
EUR

48.10%
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BANNAÍ AR AN mBLOCSHLABHRA
Léiriú é an chéad díolachán bannaí de chuid an BEI a d’úsáid airgeadra digiteach go bhfuil fonn
ar infheisteoirí tosú ag úsáid na teicneolaíochta nua seo
Oibríonn John Whelan do bhanc mór idirnáisiúnta, ach smaoiníonn sé air féin mar innealtóir. Is iad na paisin
innealtóireachta is déanaí atá aige ná an criptea-airgeadra agus an blocshlabhra. “Tá creideamh ó chroí agam
i gcumhacht na teicneolaíochta leis an earnáil airgeadais a athrú chun leas gach duine againn,” a deir Whelan,
a bhunaigh an tsaotharlann dhigiteach ag Banco Santander sa Spáinn le staidéar a dhéanamh ar cén chaoi ar féidir
le blocshlabhraí agus leis an gcriptea-airgeadra an bhaincéireacht a athrú chun feabhais.
Tá Banco Santander ar cheann de thrí bhanc phríobháideacha a chabhraigh leis an mBanc Eorpach Infheistíochta
teicneolaíocht an bhlocshlabhra a úsáid lena chéad bhanna digiteach a eisiúint. Seoladh an banna €100 milliún i mí
Aibreáin ar ardán Ethereum. Tá an t-ardán seo ar an dara airgeadra digiteach is mó dá bhfuil ann, i ndiaidh an
cheannaire, Bitcoin. Is iad an dá bhanc eile a bhí páirteach ná Société Générale na Fraince agus Goldman Sachs na
Stát Aontaithe.
Seo an chéad uair a chuaigh banc poiblí i gcomhar le grúpa banc príobháideach leis an
mblocshlabhra a úsáid le bannaí a dhíol. Bhí an Banc Eorpach Infheistíochta meáite ar ghrúpa banc a úsáid
i dtaca lena chéad bhanna digiteach, toisc go raibh sé ag iarraidh go mbeadh sé seo cosúil le díolachán traidisiúnta
bannaí. Táthar ag súil anois go leanfaidh tuilleadh bainc phoiblí agus phríobháideacha
araon an BEI isteach sa mhargadh seo agus go mbainfidh na díolacháin bannaí, na cinn
ghlasa ina measc, níos mó infheisteoirí amach.

“ D’fhéadfadh

sé seo an tionscal
airgeadais a athrú
ó bhonn.

Costais ísle, trédhearcacht ard

Is casta an rud é díolachán bannaí a eagrú. Ligeann blocshlabhraí do bhainc cuíchóiriú
a dhéanamh ar chuid mhaith den obair. Is féidir an chuid is mó de na doiciméid
a bhaineann le frithghealladh, suibscríobh agus dáileadh bannaí a stóráil ar
bhlocshlabhra, rud a chuireann dlús faoi gach cuid den phróiseas. Is féidir le digitiú na costais sheasta a laghdú agus
trédhearcacht a mhéadú toisc go bhfuil sé níos éasca sreafaí trádála agus idirbhearta tánaisteacha sa mhargadh
a rianú. “Níl a lán daoine ar an eolas faoi na buntáistí a bhaineann le teicneolaíocht an bhlocshlabhra,” a deir Richard
Teichmeister, ceann na rannóige maoinithe ag an mBanc Eorpach Infheistíochta. “Is é fírinne an scéil go bhféadfadh
sé seo an tionscal airgeadais a athrú ó bhonn agus saol daoine a fheabhsú, leis.”

”

Is cinnte go bhfuil an luas ina bhuntáiste. Cuid de na jabanna riaracháin a bhaineann le bannaí a eisiúint, na
doiciméid a ullmhú agus iad a shocrú sa bhunmhargadh, cuir i gcás, d’fhéadfaí iad a dhéanamh taobh istigh
d’uaireanta, in ionad na laethanta a thógann sé inniu.
Céard is córas díláraithe ann?
Níl criptea-airgeadraí ach ar cheann de na bealaí a n-úsáidtear teicneolaíocht an bhlocshlabhra le faisnéis
a bhaineann le hidirbhearta a stóráil i bhfoirm mórleabhair dháilte. Is éard is mórleabhar dáilte ann ná an bunachar
sonraí a dhéanann an fhaisnéis a shioncronú idir láithreáin agus a roinnt le go leor daoine.
Coinnítear blocshlabhraí ar líne agus déantar iad a mhacasamhlú ar go leor ríomhairí i ngach cearn. Cuireann an
macasamhlú seo cosc ar athruithe bréagacha agus ar haiceáil. Bíonn liosta taifead i mblocshlabhra, ar a dtugtar
bloic, ina dtaifeadtar idirbhearta agus a bhíonn nasctha i slabhra leis an gcripteagrafaíocht. Bíonn stampa ama agus
sonraí idirbhirt i ngach bloc. Tugtar córais “dhíláraithe” ar bhlocshlabhraí freisin, toisc go ndéantar iad a stóráil agus
a fhíorú ar go leor ríomhairí ag an am céanna.

USD

GBP

EILE

30.80%

8.90%

12.20%
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PLEAN OIBRIÚCHÁIN AN GHRÚPA:
BUAICPHOINTÍ 2022-24
• BEI Domhanda, rannóg forbartha nua an BEI arb aidhm léi borradh a chur faoi thionscadail
taobh amuigh den Aontas Eorpach
• An fhreagairt ar COVID-19 agus an téarnamh glas
• Tuilleadh tionchair agus riosca le haghaidh infheistíochtaí
• Treochlár an Bhainc Aeráide
• Teicneolaíocht agus nuálaíocht
• Comhtháthú chun an Eoraip a thabhairt níos gaire dá chéile
• Solúbthacht maidir le cibé acu an oibríonn baill foirne sa bhaile nó san oifig
Tá BEI Domhanda, ár rannóg forbartha nua, á sheoladh againn le go mbeimid in ann oibriú
i ndlúthchomhar le rialtais agus le gnóthais taobh amuigh den Eoraip. Cabhróidh sé sin linn tuilleadh
comhpháirtíochtaí a chruthú le dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus le tacú le haistriú glas agus
digiteach. Cuirfimid le líon na mball foirne áitiúla inár n-oifigí ar fud an domhain. Tá mol réigiúnach nua
curtha ar bun againn cheana féin san Afraic d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na riachtanais áitiúla ar
bhealach níos fearr.
Tá ráthaíochtaí iasachta agus maoiniú eile á gcur ar fáil ag an gCiste Ráthaíochta Eorpach le cabhrú le
comhlachtaí fanacht i mbun gnó, billí a íoc agus infheistíochtaí a dhéanamh. Tá an ciste seo, a fuair cúnamh
ó go leor tíortha san Aontas Eorpach, ina chuid de phacáiste leathan ón Aontas Eorpach arb aidhm leis an
geilleagar a chur ar bhealach a leasa arís. Thosaigh an ciste ag feidhmiú in 2020 agus cuirfear i gcrích é faoi
dheireadh 2021, ach seans nach gcuirfidh an Banc an dlaoi mhullaigh ar chuid de na margaí seo go
dtí 2022.
Déanfaimid ár seacht ndícheall spriocanna Threochlár an Bhainc Aeráide a bhaint amach. Leagtar
amach sa Treochlár go mbeidh an Banc ag cur ar a laghad 50% dá chuid iasachtaithe bhliantúil i leataobh
faoi 2025 ar son na haeráide agus na hinbhuanaitheachta comhshaoil. Mínítear ann an chaoi a nglacfaimid
le tuilleadh riosca infheistíochta, a dtacóimid leis an gComhaontú Glas don Eoraip, agus a mbainimid
amach neodracht ó thaobh carbóin de san Eoraip faoi 2050. Déanfaimid níos mó le cabhrú lenár gcuid
cliant dul in oiriúint d’athruithe aeráide atá ag tarlú cheana féin agus na fadhbanna atá le teacht a mhaolú.
Faoi 2025, tá sé beartaithe ag an BEI go mbeidh 45% den iasachtú bliantúil san Aontas Eorpach á chur
i leataobh do réigiúin chomhtháthaithe a bhfuil tuilleadh cabhrach de dhíth orthu. Cabhróidh an
maoiniú breise seo leis na codanna seo den Eoraip dul san iomaíocht go cothrom agus na caighdeáin
mhaireachtála chéanna a bhaint amach leis na réigiúin níos forbartha.
D’aistrigh fostaithe an bhainc chuig bealach hibrideach oibre le linn na paindéime, iad ag obair go minic
ón oifig agus ón mbaile sa tseachtain chéanna. Déanfaimid monatóireacht agus oiriúnú ar an ionad oibre
lena chinntiú gur féidir leis an bhfoireann a gcuid oibre a dhéanamh go slán sábháilte éifeachtach. Is iomaí
dúshlán meabhairshláinte agus folláine a tháinig chun cinn de dheasca na géarchéime. Cuirfimid tuilleadh
oiliúna agus ceardlann ar fáil do bhainisteoirí lena chinntiú go bhfuilimid ag tabhairt aire dár gcuid
fostaithe. Leanfaimid le clár a dhéanann measúnú ar leibhéil struis na mball foirne agus a chinntíonn go
ndéanaimid beart nuair is gá.
Léigh an Plean Oibriúcháin iomlán i gcomhair 2022-24 ag www.eib.org/en/publications

58

TUARASCÁIL GHNÍOMHAÍOCHTA 2021

CÚRSAÍ RIALACHAIS
Is éard atá sa BEI ná comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh atá freagrach do na Ballstáit, agus banc a chloíonn leis
an dea-chleachtas baincéireachta is infheidhme ó thaobh cinnteoireachta, bainistíochta agus rialuithe de.
Tá an Bord Gobharnóirí comhdhéanta d’airí rialtais (airí airgeadais de ghnáth) ó gach ceann de na 27 Ballstát. Is
iad na gobharnóirí a leagann síos na treoirlínte maidir le beartas creidmheasa an Bhainc agus a dhéanann formheas
ar na cuntais bhliantúla uair sa bhliain. Déanann siadsan na cinntí faoi mhéaduithe caipitil agus faoi rannpháirtíocht
an Bhainc in oibríochtaí maoinithe taobh amuigh den Aontas Eorpach. Déanann siad an Bord Stiúrthóirí, an Coiste
Bainistíochta agus an Coiste Iniúchóireachta a cheapadh chomh maith.
Is é an Bord Stiúrthóirí a dhéanann cinntí ar iasachtaí, cláir iasachta agus ábhair eile a bhaineann le cúrsaí
maoinithe. Tagann na stiúrthóirí le chéile deich n-uaire sa bhliain lena chinntiú go mbíonn an Banc á rith de réir
chonarthaí an Aontais Eorpaigh, reacht an Bhainc féin, agus treoracha ginearálta arna leagan síos ag an mBord
Gobharnóirí. Is ann do 28 stiúrthóir, stiúrthóir amháin arna ainmniú ag gach Ballstát agus stiúrthóir amháin arna
ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach. Is ann do 31 stiúrthóir malartach chomh maith. Chun cur le saineolas gairmiúil
an Bhoird Stiúrthóirí, féadtar seisear saineolaithe a chomhthoghadh chun bheith páirteach i gcruinnithe an bhoird
mar chomhairleoirí gan ceart vótála. Is trí thromlach a ionadaíonn nach lú ná 50% de chaipiteal suibscríofa na
mBallstát agus aon trian de na comhaltaí boird a bhfuil ceart vótála acu a dhéantar cinntí, mura bhforáiltear
a mhalairt sa Reacht. Déanann an t-uachtarán cathaoirleacht ar an mbord, ach gan ceart vótála a bheith aige nó aici.
Is é an Coiste Bainistíochta an comhlacht cinnteoireachta ar an láthair. Déanann sé maoirseacht ar reáchtáil an
Bhainc ó lá go lá, ullmhaíonn cinntí don Bhord Stiúrthóirí agus déanann cinnte de go gcuirtear na cinntí sin chun
feidhme. Tagann comhaltaí an choiste sin le chéile uair sa tseachtain. Bíonn an Coiste Bainistíochta ag obair faoi
údarás an uachtaráin agus faoi mhaoirseacht an Bhoird Stiúrthóirí. Is iad leasuachtaráin an BEI an t-ochtar comhaltaí
eile. Maireann téarma in-athnuaite na gcomhaltaí suas le sé bliana agus níl siad freagrach ach don Bhanc amháin.
Tá Coiste Iniúchóireachta neamhspleách ag an mBanc, agus é freagrach go díreach don Bhord Gobharnóirí. Tá
sé freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar chuntais an Bhainc agus as a dhearbhú go mbíonn gníomhaíochtaí an
Bhainc ag teacht leis an dea-chleachtas baincéireachta. Cuirtear ráiteas an Choiste Iniúchóireachta faoi bhráid an
Bhoird Gobharnóirí i dteannta na tuarascála bliantúla ón mBord Stiúrthóirí. Seisear comhaltaí a bhíonn ar an gCoiste
Iniúchóireachta agus maireann a dtéarma neamh-inathnuaite sé bliana airgeadais as a chéile.
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LE TUILLEADH A LÉAMH FAOI MHAOINIÚ
GÉARCHÉIME COVID-19 Ó GHRÚPA AN BEI

www.eib.org/covid-19
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Is iad an Banc Eorpach Infheistíochta agus
an Ciste Eorpach Infheistíochta atá i
nGrúpa an BEI.
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