
© EIB 04/2016 print: QH-AD-16-001-ET-C ISBN 978-92-861-2630-7 ISSN 1830-3064 doi:10.2867/3868 © EIB GraphicTeamdigital: QH-AD-16-001-ET-N ISBN 978-92-861-2638-3 ISSN 2363-3824 doi:10.2867/346803

ENNE 
tähtaega 

ÜLETADES 
eesmärke

Suurima laenu- ja investeerimismahuga aasta 
Esimesed suured sissemaksed Euroopa 
investeerimiskavasse

Tegevusaruanne2015





12015 Tegevusaruanne

PRESIDENDI eessõna

ÜLEILMNE osaline: 
investeeringud väljaspool ELi

Vahendite päritolu 
võlakirjade emiteerimine 
ja rohelised võlakirjad

Suhtlemine ja koostöö 
EIP juhtimine

2015. AASTA TIPPHETKED

2

6

40

44

46

4

KLIIMA ja KESKKOND  

igaühe tuleviku hüvanguks

34

TARISTU  
Euroopa ühendusteede  

jaoks

26

Suurem tegevusmaht  VÄIKESTE ja KESKMISE  SUURUSEGA ETTEVÕTEGA

18

LUGEGE seda aruannet, et…

SAADA TEADA,  

mida maailma suurim laenuandja 

TEEB…  

…ja  MÕISTA, mida Euroopa suurim 

innovatsiooni rahastaja MÕTLEB

Sisukord

EIP MÕTTED…EIP TEGEVUS…

INNOVATSIOON nüüd ja kohe: reageerime Euroopa suurimale ärivajadusele 
Me ei vea TEID alt: EIP toetab väga vajalikku innovatsiooni ajal, mil teised seda ei tee

INNOVATSIOON  

konkurentsivõime heaks

12

 
Sisukord



2 Tegevusaruanne 2015

2012. aastal soostusid meie aktsionärid, ELi liikmes-
riigid EIP Grupi kapitali suurendama. Vastutasuks 
palusid nad meil anda täiendavalt laenu 60 miljardit 
eurot ja toetada kokku vähemalt 180 miljardi euro 
ulatuses investeeringuid. Me mitte ainult saime sel-
lega hakkama, vaid koguni ületasime eesmärki ja sai-
me tööga valmis juba aprillis, enne tähtaega.

See on üks põhjuseid, miks hakkasime kindlustun-
dega täitma Euroopa investeerimiskavaga seotud 
lubadusi. Samal ajal kui saadi valmis määrus, millega 
kehtestati ELi eelarvegarantii, korraldas komisjon ga-
rantiiga hõlmatavaid tehinguid. See võimaldas meil 
käivitada kava alusel esimesed investeeringud 2015. 
aasta aprillis.

2015. aasta lõpuks kiitis EIP Grupp, mille moodusta-
vad EIP ja EIF, heaks rohkem kui 100 investeerimis-
kava laenu ja garantiid. Nende kohta saab lugeda 
järgnevatelt lehekülgedelt. Senimaani EIP poolt sõl-
mitud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fon-
di tehingud on tehtud just sellistel tegevusaladel ja 

2015. aastal läks EIP vastu uutele katsumuste-
le. Nendega toime tulekuks pank arenes. Victor 
Hugo on öelnud: „Muuda oma lehestikku, aga 

jää oma juurte juurde.” Suure Prantsuse kirjaniku sõ-
nad kõlavad meie jaoks mõjusana ajal, mil hakkame 
rakendama Euroopa investeerimiskava, tuginedes 
oma praegustele ekspertteadmistele ja kasutades 
neid uute lähenemisviiside arendamiseks. 2015. aas-
tal täitsime ulatuslikud kohustused, mille tulemusena 
toetati 10 miljardi euro suuruse kapitalikasvuga 190 
miljardi euro ulatuses investeeringuid. Tugevdasime 
oma osalust Euroopa ja kogu maailma kõige keeru-
lisemates piirkondades. Tagasime, et Euroopa inves-
teerimiskava edeneks hästi juba enne seda, kui kava 
toetavad struktuurid on paigas.

EIP on ELi pank. Me vastutame iga Euroopa kodani-
ku majanduslike vajaduste eest igas ELi riigis. Alates 
2008. aasta finantskriisist on EIP reaktsioon olnud 
jõuline ja hindamatu väärtusega. Pank on asunud 
muutuste ja moderniseerimise teele. Ta on saavuta-
nud reaalseid tulemusi.

Presidendi
eessõna
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sektorites, mida Euroopa investeerimiskava on sead-
nud sihiks toetada. Pooled neist on taastuvenergia, 
energiatõhususe või vähese CO2-heitega ja keskkon-
na sektoris. Teised on muu hulgas digitaristu, tea-
dus- ja arendustöö ja tööstusinnovatsioon.

Just nii see peakski olema. Euroopa tulevik peab ole-
ma innovatiivne. Lisaks peab olema see roheline. EIP 
on maailma suurim kliimavaldkonna rahastaja. Ole-
me rahastanud rohkem kliimameetmeid kui viis suu-
ruselt järgmist mitmepoolset arengupanka kokku. 
Järgmise viie aasta jooksul eraldame kliimaga seo-
tud projektidele ligikaudu 100 miljardit eurot. Aita-
me Pariisi kliimakonverentsil 2015. aasta detsembris 
heaks kiidetud ambitsioonika kokkuleppe ellu viia.

Võtsime kohustuse anda vähemalt veerand oma lae-
nudest kliimameetmete projektidele. 2015. aastal 
täitsime ja ületasime selle kohustuse. Peale selle ot-
sustasime suurendada laenuandmist kliimameetme-
te projektidele 35%ni laenudest, mida anname 2020. 
aastaks arenguriikides.

EIP reageeris 2015. aastal kiiresti pagulaskriisile, ra-
hastades sihtriikides projekte pagulaste erakorralise 
eluasemevajaduse katmiseks ning tehes pikaajalisi 
investeeringuid nende kodupiirkonnas. Näiteks Jor-
daanias sõlmis EIP novembris 50 miljoni euro suuru-
se tehingu, et rahastada veetorustikku riigi põhjaosa 
varustamiseks. Süüria põgenike saabumine avaldab 
väga suurt survet Jordaania nappidele veevarude-
le. See võib tekitada ka konflikte põgenike ja koha-

like elanike vahel. Seda laadi projektid leevendavad 
selliseid pingeid. Piiririike toetades vähendame põ-
genike ajendeid edasi liikuda ja Euroopas varjupaika 
taotleda; pakume neile võimalust jääda oma kodule 
lähemale ja seal uut elu alustada.

Suurem osa meie tegevusest keskendub mõista-
gi Euroopale. Kreekas ulatuvad meie laenud praegu 
10% riigi SKPst. Samas soovime oma osalust veel-
gi suurendada. Ka naaberriikides oli EIP 2015. aas-
tal väga tegus. Suvel pidasime keerulisi läbirääkimi-
si, et kiirendada Maailmapangale tagatise andmist 
520 miljoni euro ulatuses laenudele, mis võimalda-
sid Maailmapangal Ukrainas küttegaasi ostu rahasta-
da. Läbirääkimiste kohal oli sõja vari nagu ka oht, et 
karm talv toob suuri kannatusi, kui gaasivarustust ei 
toimu. Õnneks saatis panga energiavaldkonna töö-
tajaid edu.

EIP tegevusulatus ja mõju on globaalsed. EIP Grupi 
roll aidata Euroopal välja töötada ja rakendada koha-
like ja üleilmsete probleemide lahendusi on viimas-
tel aastatel stabiilselt kasvanud. Selles aruandes on 
näidatud, kuidas see suundumus 2015. aastal veelgi 
süvenes.

Euroopa  
tulevik 

peab olema 
innovatiivne. 

Lisaks peab see 
olema roheline.
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2015. AASTA TIPPHETKED
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Innovatsioon kui selline on muutunud. See ei tä-
henda enam pelgalt uue toote väljapakkumist. 
Oluline on ka see, kuidas seda toodetakse. Pilve-

põhiste juhtsüsteemidega juhitakse peagi tööstust 
kogu maailmas, kasutades ära mastaabisäästu. Digi-
taalsed tarne- ja kättetoimetamisahelad toimivad au-
tomaatselt ja ööpäevaringselt.

Tootmise ümberkujundamine digitaliseeritud prot-
sessiks on praeguste ärimaailma muutuste tähtsaim 
teema. USA ettevõtetel on suur eelis teenindussek-
toris tänu viimase kahe kümnendi jooksul tehtud 
digitaalsetele edusammudele, aga Euroopa on en-
diselt veidi eespool oma tootmisalase asjatundlik-
kusega. Samas muutub mõne aastaga ka tootmine 
täiesti digitaliseerituks. Euroopa peab oma tootmist 
kiiresti uuendama mahukate investeeringutega ja 
otsides intensiivsemalt uusi lähenemisviise, mille-
ga kaasneb küll suur risk, aga ka suur potentsiaalne 

tootlus. Vastasel korral on reaalne võimalus, et kogu 
kontinent jääb USAst mitme põlvkonna jagu maha.

USA innovatsioon edestas Euroopa innovatsiooni 
1990ndatel, mille tulemuseks oli see, et digiteenuste 
valdonnas valitsevad Ameerika ettevõtted – Goog-
le, Amazon, Facebook, Apple. 2008. aasta finantskrii-
sile järgnenud aastad näitasid Euroopa konkurent-
sivõime puudujääki veelgi rohkem. Üks põhjuseid, 
miks majandus ei taastunud nii jõudsalt või kiiresti 
kui USAs, oli see, et Euroopas ei ole pikka aega in-
vesteeritud teadusuuringutesse, digitaliseerimisse ja 
haridusse.

Sellel investeerimislüngal on struktuursed põhju-
sed. Samal ajal kui USA tegutseb peamiselt ühenda-
tud üksusena ja räägib ühes keeles, on Euroopa üht-
ne turg lõplikult välja kujunemata. Meie paljud eri 
 keeled pärsivad tööjõu liikuvust. Eri riikides kehtivad 

Innovatsioon
nüüd ja kohe

EIP tegevuse sihiks on vähendada 
Euroopa innovatsioonilõhet 
võrreldes USA ja Jaapaniga –  
enne kui hilja

EIP tunnistab kiireloomulist vajadust 
heastada kümnendeid kestnud 

innovatsiooni alarahastamine ja 
alatähtsustamine. Sellest tõdemusest 

on ajendatud paljud selles aruandes 
kirjeldatud projektid.
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sama toote kohta ikka veel erinevad eeskirjad. Ole-
me lõimumisest tohutult kasu saanud, aga Euroopa 
on tõeliselt lõimunud ühtsest turust ikka veel kaugel.

Isegi Euroopa kindel tuginemine pangarahastamise-
le jätab tema äriühingud innovatsiooni osas halve-
musse. Innovatsioon vajab sageli kedagi, kes teeks 
kindlaks paljutõotavad ärivõimalused ja võtaks 
 riske, samuti on vaja likviidsust. Sellega riskikapitali- 
investorid tegelevadki ja USAs on oluliselt arenenum 
riskikapitaliturg. 

Vaja on massiliselt investeeringuid. EIP majan-
dusteadlaste uuring näitab, et Euroopa vajab veel 
130 miljardit eurot aastas, et saavutada ELi eesmärk 
kulutada 3% SKPst teadus- ja arendustegevusele, mis 
viib meid lähedale teadus- ja arendustegevuse inves-
teeringute osakaalule teistes juhtivates riikides. See ei 
ole veel kõik. Euroopal on veel vaja: 90 miljardit  eurot 

aastas, et pidada sammu töötleva tööstuse kõrgteh-
noloogiaga; 35 miljardit eurot aastas, et jõuda järe-
le USA riskikapitali rahastamisele; 10 miljardit eurot 
ajakohaste haridusasutuste jaoks ja 65 miljardit eu-
rot, et saavutada ELi sihid lairibaühenduste, andme- 
keskuste võimsuse ja küberturvalisuse vallas.

Kui keegi mõtleb, miks peab Euroopa veelgi lõimuma, 
siis vastuseks on selle väljakutse mastaapsus. Ükski 
Euroopa riik ei suudaks seda saavutada üksinda. EIP 
tegutseb innovatsiooni rahastamisel esirinnas. Meie 
laenud innovatsiooniprojektidele ulatusid möödunud 
aastal rekordilise 18,7 miljardi euroni võrreldes vähem 
kui 10 miljardi euroga 2008. aastal. Igaüks nendest 
 investeeringutest on strateegiline. 

Soovime näha innovatsiooni igas projektis, mida 
 rahastame. Loodame, et seeläbi saab innovatsioon 
Euroopa ettevõtetele harjumuseks.

EIP MÕTTED

45 miljoni euro suuruse laenuga Poola  
suurimale ravimitootjale Polpharma  
rahastatakse teadusuuringuid praegustele  
ravimitele taskukohaste alternatiivide  
leidmiseks
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Cestase päikeseelektrijaam, mis avati detsemb-
ris, toodab keskkonnahoidlikku energiat, mis on 
samaväärne vähemalt ühe kolmandiku lähedal 

asuva Bordeaux’ elanike kodutarbimisega. Jaama ühe 
miljoni päikesepaneeli aktiveerimine on samuti suur 
verstapost kliimasõbraliku energia vallas: Cestas on 
esimene suurem päikeseenergiaprojekt, mis pakub 
fossiilkütusega töötavatele elektrijaamadele tõelist 
konkurentsi.

See on päikeseenergiatööstuse pikaajalise teekonna 
haripunkt. Kasv oli kogu 1990ndate vältel ja suure-
mal osal selle sajandi esimesest kümnendist aeglane. 
Samas tõid tehnoloogia areng ja suurenev mastaa-
bisääst kaasa buumi. Päikeseenergia võimsus on 
praegu üheksa korda suurem kui 2009. aastal ning 
EIP on seda kogu aeg toetanud.

„Cestas on esimene suur päikeseenergiaprojekt, mille 
puhul näeme, et see on fossiilkütusepõhise alterna-
tiivi kõrval konkurentsivõimeline,” kinnitab EIP taas-
tuvenergiaosakonna vaneminsener David Gonzáles 
García. „Kulud on viisteist aastat langenud ja nüüd on 
suurem energiavarustus, standardtehnika ja ulatuslik 
mastaabisääst.”

Järgnevad avamere 
tuulepargid ja kontsentreeritud 
päikeseenergia

EIP on sageli otsustanud osaleda päikeseenergia- 
tehingutes, mis ei ole saanud piisavas mahus erasekto- 
ri investeeringuid. See on aidanud leida raha teadus- 
uuringuteks, mis on lõppkokkuvõttes muutnud selle  
tööstusharu majanduslikult elujõuliseks. EIP järgib 
sama lähenemisviisi veel teistes, vähem väljakujune-
nud taastuvenergia sektorites, kus ta on teinud suu-
ri investeeringuid Briti, Saksamaa ja Belgia avamere 
tuuleparkidesse ning mahukasse kontsentreeritud 

Me ei vea 
teid alt

EIP toetab innovatiivseid  
tööstuseid, kui neil on raske leida  
rahastamist erasektorist, ja jääb  
toeks seni, kuni nende tegevus  
kujuneb tavapäraseks.

päikeseenergia arendusprojekti Ouarzazates Maro-
kos, mis peaks alustama tööd 2016. aastal. Nii avame-
re tuuleparkide kui ka kontsentreeritud päikeseener-
gia abil toodetakse praegu maailmas suhteliselt väike 
osa elektrist, ent päikeseenergeetika areng on nende 
valdkondade jaoks julgustav eeskuju.

Bordeaux' ja Atlandi ookeani ranniku vahelisel tasan-
dikul asuvas 16 000 elanikuga Cestase linnas tõuseb 
suvel temperatuur lausa 42 °C-ni ning seal on väga 
palju päikesepaistet. Taastuvenergiaettevõte Neoen 
ehitas oma päikeseelektrijaama, mis on Euroopa suu-
rim, peamiselt 2015. aastal. 

„Päikeseenergia on praegu tõeliselt konkurentsi-
võimeline,” kinnitab Céline Lauverjat, kes on Mirova 
taastuvenergiafondide investeerimisdirektor Pariisis. 
„See on päikeseenergeetika tööstuses otsustav hetk.”

Belwindi tuulepark,  
46 km kaugusel Belgia rannikust
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Mirova 180 miljoni euro suurune investeerimisfond 
Eurofideme III on investeerinud Cestase 285 miljoni 
euro suurusesse projekti 30 miljonit eurot. See tähen-
dab, et EIP-l on tegelikult kapitaliosalus, sest ta on 
Eurofideme III investor. EIP kiitis heaks ka 42 miljoni 
euro ulatuses laene Prantsuse pangale, mis Cestast 
rahastab.

Tehingud, mis vajavad nii  
insenere kui ka pankureid

EIP roll innovatsiooni toetamisel on võtmetähtsu-
sega, et mõista avamere tuuleenergeetika arengut. 
See tööstusharu oleks võinud 2008. aastal sama häs-
ti ka kaduda, kui üleilmne finantskriis muutis inves-
torid eriti riskikartlikuks. Ehkki maismaa tuulepargid 
olid suhteliselt hästi arenenud, oli avamere tuule-
parkide tehnoloogia veel lapsekingades. EIP liitus 

siis, kui  erasektori investeeringud olid kokku kuiva-
nud. „Kommertspangad olid riski võtmisel väga ette-
vaatlikud,” märgib EIP taastuvenergia osakonna juht 
 Alessandro Boschi. „Avamere tuuleenergiatööstus ei 
oleks ilma EIP osalemiseta arenema hakanud.”

Mõistagi oleks 2008. aasta olnud riskantne aeg 
Belwindi investeerimiseks. Tegu on Belgia projekti-
ga, mille käigus rajatakse Euroopa suurim tuulepark 
46 km kaugusele Zeebrugge rannikust 37 meetri sü-
gavusse vette. „Finantskriisi tõttu erasektorist raha 
ei saanud,” sõnab EIP projektide rahastamise laenu- 
ametnik Melchior Karigl.

Ent Kariglile ja tema kolleegidele avaldas muljet teh-
noloogia, mis võimaldaks Belwindil valada vunda-
ment sügavamale merre kui ühegi senise tolleaegse 
projekti puhul, samuti selle kava hulljulgus ehitada 
55 turbiinitorni 17 ruutkilomeetri suurusele alale. EIP 

EIP TEGEVUS

Avamere tuuleenergiatööstus ei oleks  
ilma EIP osalemiseta käima läinud.
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rahastas Belwindi 300 miljoni euroga, mis on pool pro-
jekti maksumusest. Belwind toodab praegu piisavalt 
elektrit, et varustada Belgias vooluga 160 000 kodu.

Sellest alates on EIP töötanud suurte avamere- 
projektidega kogu Euroopas, eriti Ühendkuningrii-
gis, Madalmaades ja Saksamaal. Pank kaalub isegi 
investeeringut innovatiivsesse ujuvtuulepargi pro-
jekti Portugalis. EIP rahastas laias laastus kaht kol-
mandikku kogu Euroopa avamere tuuleparkide 
võimsusest. Kõige hiljutisema suure tehinguga sep-
tembris otsustas EIP laenata 425 miljonit Inglise nae-
la Galloperi tuulepargile, mis asub 27 km kaugusel 
Suffolki rannikust ja koosneb 140 turbiinist. Galloperi 
rahastatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fondist.

Väiksema mahuga projektide 
tähtsus

Taastuvenergia tulevik ei seisne üksnes arenenud 
riikide mahukates projektides. Näiteks päikeseener-
geetikal on mõne teise taastuvenergia tehnoloogia-
ga võrreldes üks eelis – seda saab kasutada ka väik-
semas mahus. Kui vaevalt et keegi püstitab oma 
aeda 90 meetrit kõrge tuuleturbiini, siis võib ta va-
balt paigaldada katusele mõned päikesepaneelid. 
See kohandatavus muudab päikeseenergia väga at-
raktiivseks maailma eraldatumate paikade jaoks, kus 
puudub alternatiivne elektrivarustus.

„Päikeseenergiat hakatakse üha enam kasutama koh-
tades, kus puudub elektrivõrk,” kinnitab EIP insener 
Sophie Jablonski. „Näiteks Aafrika külades võivad ain-
saks alternatiivseks valgusallikaks olla petrooleumi-
lambid, mis on kallid ja mille aurud on mürgised.”

Euroopa suurtest päikeseenergia projektidest saadud 
tohutu mastaabisääst langetas päikesepaneelide 
hinda niivõrd, et nüüd saavad neid soetada ka üksi-
kud perekonnad eraldatumates paikades. „Mida roh-
kem on meil selliseid mahukaid päikeseenergiapro-
jekte nagu Bordeaux’s, seda suuremat mõju avaldab 
see Hiina tehaste pakutavate päikeseenergiaseadme-
te hinnale,” ütleb ühe EIP toetust saava fondivalitseja 
– energiainvesteeringute fondi Energy Access Ventu-
res juhtiv partner Michael Gera. „Bordeaux’ suurpro-
jekt toob kasu Aafrika väikeprojektidele.”

Need väikese mahuga projektid, mida EIP toetab, on 
järgmised:

  Pamiga (Participatory Microfinance Group for Africa 
ehk mikrorahastamise osalusalgatus Aafrikas): EIP 
annab 4 miljonit eurot laenu fondile, mis pakub 
omakorda laenu mikrokrediidiasutustele Aafrika 
maapiirkondades. Need ettevõtjad annavad ini-
mestele laenu päikeseenergiaseadmete ostmiseks 
(ning investeerivad ka niisutus- ja joogiveerajatis-
tesse). Fond tegutseb mitmes Aafrika riigis, seal-
hulgas Beninis, Burkina Fasos, Kamerunis, Keenias, 
Madagaskaril, Senegalis, Tansaanias ja Togos.

  Energy Access Fund: EIP on investeerinud 10 mil-
jonit eurot omakapitali fondi, mis annab laenu 
idufirmadele, mis tagavad energia kättesaada-
vuse Ida-Aafrikas. Fondi eesmärk on tagada usal-
dusväärne elektrivarustus ühele miljonile väike-
se sissetulekuga inimesele Sahara-taguse Aafrika 
maa- ja osaliselt linnastunud piirkondades.

„Aafrika mikrorahastamine peab olema roheline ja 
kaasav, et olla kestlik ja vastustundlik,” sõnab Pami-
ga peadirektor Renée Chao-Béroff. „Päikeseenergia 
on selles rohelises mikrorahastamise majandusharus 
väga oluline.”

Globaalne soojenemine ei tunne riigipiire. Bordeaux’ 
ja Benini energiatarbijate rõõmuks ei ole riigipiirid ka 
EIP jaoks takistus.

Bordeaux’ suurprojekt  
toob kasu Aafrika 
väikeprojektidele.
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Väike päikesepaneel ühele  
Tansaania kodule

Bordeaux’ suurprojekt  
toob kasu Aafrika 
väikeprojektidele.



INNOVATSIOON 
konkurentsivõime heaks
 
Euroopa tulevik sõltub tema innovatsioonivõimest. Konkurents USA ja teiste 
suurriikidega on tihe, sest tööstus liigub digitaliseeritud tootmismeetodite suunas. 
Investeeringud meie sellesse poliitikaeesmärki on eluliselt tähtsad. Seepärast on 
innovatsioon EFSI laenude üks kriteeriume.

innovatsioonile  
ja oskustele

Projektid valdkondade 
kaupa:

Innovatsioon 

27
42

75

Haridus ja  
koolitus 

Teadus- ja  
arendustegevus 

erasektori 
ettevõtet, 
mille teadus- ja 
arendustegevust 
toetatakse

Rohkem kui

mld eurot

Erasektori TAI 
kogulaenumaht 504,9

mldeu
ro

t18,7
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ELi lairibaühenduste,  
andmekeskuste võimsuse ja küberturbe 

eesmärkide saavutamine nõuab  
65 miljardit eurot aastas. EIP tegi 2015. 

aastal palju tehinguid, et laduda  
sellele vundamenti.

15,3 miljonit uut või ajakohastatud digitaalset ühendust

Nord Pas de Calais 147 miljonit eurot

Alsace 380 000 ühendust

Malta Telecom 30 miljonit eurot

Hessen 150 miljonit eurot

Orange Poland 190 miljonit eurot

Soome ja Eesti  
150 miljonit eurot

Alam-Saksi 150 miljonit eurot

Telecom Italia 500 miljonit eurot 
... 7 miljonit kodumajapidamist
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Innovatsioon ei teki iseenesest. Keegi peab 
selle välja mõtlema ja seda arendama. 

Tänased üliõpilased arendavad homseid 
innovatsiooniprojekte. Samas on Euroopa 

USAst maha jäänud, arvestades, et USA 
kulutused kõrgharidusastme üliõpilase 

kohta on kaks korda suuremad. EIP laenude 
eesmärk on seda suundumust muuta. 2015. 

aastal andsime oma kõigi aegade suurima 
ülikoolilaenu – 278 miljonit eurot Oxfordi 

ülikooli teadusuuringute rajatiste jaoks. Üle 
Euroopa saab EIP laenude eeliseid kasutada 

1,45 miljonit üliõpilast.

Jorge Fernández Quesada, 22aastane 
meditsiiniseadmete disaini ja ettevõtluse tudeng 

Málagast oli üks esimesi üliõpilasi, kes sai oma 
magistriõpinguteks laenu Erasmus+ kaudu. See 

on EIFi juhitav Euroopa Komisjoni programm, 
mis annab laenu välismaal õppivatele Hispaania 
magistrantidele ning Hispaanias magistriõppes 

olevatele teiste Euroopa riikide üliõpilastele. 
Erasmus+ katab õppemaksu ja elamiskulud ning 

tagasimaksed algavad alles aasta pärast peale 
kraadiõppe lõpetamist. Jorgele andis laenu 

MicroBank, mis on La Caixa sotsiaalvaldkonna 
harupank. Laen katab üheaastase magistriõppe 
Londoni Imperial College’is. Erasmus+ kaudu on 
kavas anda 2020. aastaks 3 miljardit eurot laenu 

200 000 üliõpilasele.
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Nutiarvestid aitavad tarbijatel elektriarveid kontrolli all hoida.

Varem tavatses Janet Thickpenny kohvi tehes 
lihtsalt oma veekeetja nuppu vajutada. Sageli 
süvenes ta vee soojenemise ajal hoopis muus-

se tegevusse. Kui kohvi taas meelde tuli, oli vesi ära 
 jahtunud ja ta pidi kannu uuesti sisse lülitama.

Nüüd, mil tema Walesi rannikulinnas Barrys asuvasse 
koju on paigaldatud nutiarvesti, on ta sellise raiska-
mise ära lõpetanud. Koduseinal asuva ekraaniga nuti- 
arvesti näitab mõju elektriarvele. Arvesti näitab ka 
seda, kui palju tal kulub oma tarbimisel rohkem silma 

peal hoides. „Te oleksite üllatunud, kui kuuleksite, kui 
palju veekeetja voolu tarbib,” ütleb ta.

Üle Euroopa paigaldatakse kümneid miljoneid nuti- 
arvesteid. Briti valitsus on tellinud nutiarvesti igas-
se koju 2020. aasta lõpuks. Ühendkuningriigi pro-
jekt hõlmab ligikaudu 53 miljonit uut elektri- ja 
gaasiarvestit, mille hinnanguline investeering on 
10 miljardit Inglise naela. Nutiarvestid mõõdavad 
Ühendkuningriigis seda, kui palju elektrit või gaasi 
inimene reaalajas kulutab, mis omakorda innustab 

Ole nutikas EFSI
Janet Thickpenny  
uue nutiarvestiga oma  
kodus Walesis
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vähem tarbima. See aitab tarbijatel kahandada oma 
energiatarbimist ning kärbib tõenäoliselt ka süsinik-
dioksiidi heidet.

Arukas raha

Nutiarvestid on ka suurima laenu ese, mille Euroopa 
Investeerimispank Euroopa Strateegiliste Investeerin-
gute Fondi (EFSI) alusel möödunud aastal andis. EFSI 
toetusel annab Euroopa Investeerimispank ligikaudu 
500 miljonit eurot laenu 1,4 miljardi euro suurusele 
nutiarvestiprojektile, mida juhib Calvin Capital, Briti 
äriühing, mis rahastab ja haldab energiatarnijate ni-
mel uute arvestite paigaldamist. EFSI üldeesmärk on 
saavutada 2018. aastaks 315 miljardi euro ulatuses 

uusi investeeringuid ELis, nii et algkapital saadakse 
EIP-lt ja Euroopa Komisjonilt.

Kui Briti kommunaalteenuste ettevõtja paigaldab 
nutiarvesti, ei ole tarbijal tegelikult mingit kohus-
tust pikas perspektiivis selle ettevõtja teenust kasu-
tada. Klient võib igal ajal pärast uue nutiarvesti pai-
galdamist otsustada teise energiatarnija kasuks ning 
kommunaalteenuste ettevõtjal võib olla keeruline ar-
vestisse tehtud investeeringut tagasi teenida.  Calvin 
Capital on harjunud klientide liikumist käsitlema, 
sest see nähtus on energiatööstuses tuntud. Peale-
gi on Calvin alates 2002. aastast rahastanud rohkem 
kui kuue miljoni arvesti – sealhulgas üle kahe miljoni 
nutiarvesti – ostu ja paigaldust. See üks EFSI tehing 
hõlmab veel seitset miljonit nutiarvestit.

Ettevõtte poolt EIP tehingus valitud mudel ei lase 
klientide liikumisel energiatarnijale mõju avalda-
da. Selle asemel, et kommunaalteenuste ettevõtja 
omaks arvestit ja peaks seejärel tegelema klientide 

üleminekuga, on arvestite omanik Calvin. EIP toel pa-
kub Manchesteris asuv ettevõte lahendust, mis toi-
mib olenemata sellest, millise tarnija tarbija valib.

Kasuteguri kasv

EIP andis EFSI kaudu selle laenu, et näidata toetust 
Calvini kasutatavale mudelile. See toetus peaks sel-
lesse sektorisse meelitama teisigi investoreid ning 
aitama kaasa energiatööstuse taristu moderniseeri-
misele. EFSI abil sai EIP anda ka suurema laenu kui 
maksimumsumma, mida ta muidu oleks tohtinud 
tavatehingute käigus laenata. 

„See on suur tehing, aga lõppkokkuvõttes võib meie 
osalus aidata turul riskidega harjuda ning tagab pro-
jekti kasuteguri kasvu,” kinnitab EIP projekti rahasta-
mise juht Peter Jacobs.

Eeskujuks teistele

Janet Thickpenny nutiarvesti muutis ka tema tütred 
oma energiatarbest teadlikumaks. „Arvesti piiksub, 
et hoiatada meid tavapärasest suurema energiatar-
be korral,” ütleb Janet. „See paneb mu noorima tüt-
re otsima majast asju, mida saaks vooluvõrgust välja 
tõmmata.”

Briti valitsuse nutiarvestite projekti lõpuleviimiseks 
on vaja veel palju tööd ja investeeringuid. Ent see on 
üks EFSI ülesandeid – hoogustada uusi suundi stra-
teegilistes majandussektorites.

Ning see tegevus on märgile jõudmas. Pärast seda, 
kui EIP on andnud laenu Calvinile ja allkirjastanud 
muid lepinguid, et rahastada möödunud aastal 
13 miljoni nutiarvesti paigaldamist Euroopa Liidus, 
on Peter Jacobsi sõnul veel mitmed Ühendkuningrii-
gi ettevõtted sarnaste tehingute sõlmimiseks ühen-
dust võtnud. 

See on suur tehing, aga 
lõppkokkuvõttes võib meie 

osalus aidata turul riskidega 
harjuda ning tagab projekti 

kasuteguri kasvu.

EFSI
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Innovatsioon elu hoidmiseks
InnovFini nakkushaiguste vastase võitluse rahastu 
toetab vaktsiinide, ravimite ja meditsiiniseadmete 

uuringute riskantset varajast järku. Esimene 10 miljoni 
euro suurune laen anti Rootsi biotehnoloogia ettevõttele 

Cavidi, mis töötab välja AIDSi põdevate patsientide jälgimise seadet juhuks, kui 
nad muutuvad oma ravimi suhtes resistentseks. Ziva-nimeline seade tuuakse 

turule 2016. aasta lõpus ning seda nimetatakse viiruskoormuse monitoriks. 
Kogu maailma 35 miljonist HIV-patsiendist 34 miljonit elab vaestes riikides, 

kus puuduvad AIDSi-ravimite jälgimiseks vajalikud keerulised laboriseadmed. 
„Nad lihtsalt ei saagi haigust diagnoosida,” ütleb Cavidi direktor Andrew 

Oldfield. Peagi on aga isegi eraldatuma piirkonna kliiniku meditsiiniõel võimalik 
võtta vereproov, seda Zivaga analüüsida ja saada tulemus. „Meie kui uudset 

tehnoloogiat arendava väikeettevõtte jaoks on EIP toetus olnud määrava 
tähtsusega,” kinnitab Oldfield. „Nüüd on meil hea võimalus see turule tuua ja 

inimesi päriselt aidata.”
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Suurem tegevusmaht VÄIKESTE ja 
KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTEGA
 
Enamik eurooplasi töötab väikestes või keskmise suurusega ettevõtetes, mistõttu on 
selle sektori toetamine väga tähtis eesmärk. Aga ka väikeettevõtted ja idufirmad 
genereerivad uuenduslikke ideid. Euroopa konkurentsivõime sõltub tugevast 
investeeringust sellesse sektorisse.

väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetelemldeu

ro
t28,4
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2015. aasta EIFis2015. aasta EIPs

Anti laene 4,1 miljoni  töökoha 
loomiseks ja säilitamiseks 
 Euroopa VKEdes ja keskmise turu-
kapitalisatsiooniga ettevõtetes

29% rahastamisest kulus  
väikestele ja keskmise  
suurusega ettevõtetele

Kahekordistati VKEde tehinguid 
85 omakapitali- ja 119 garantii- ja 

mikrorahastamistehinguni väärtu-
sega 6,96 miljardit eurot, et kaasata 

26,89 miljardit eurot

Sõlmiti 25 riskikapitalitehingut 
 kogumahus 812 miljonit eurot, millega 

kaasatakse 3,4 miljardit eurot

Sõlmiti garantii- ja mikrorahasta-
mistehinguid mahus, mis  

ületas 29% ulatuses oma 
eesmärgi

Toetati 13% rohkem väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid



20 Tegevusaruanne 2015

Garantiid Hispaania ja Malta kasvu 
hüvanguks

EIP, EIF ja Euroopa Komisjon sõlmisid tehingud 
Hispaania ja Maltaga, et juhtida neis riikides 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
toetamise programme. EIF garanteerib 

finantsvahendajatele antud laene ning katab 
50% nende VKEdele antud laenude kahjumist. 

Vastutasuks väljastavad finantsvahendajad 
laene madalama intressimääraga. Hispaanias 

loodetakse programmiga saavutada 3 miljardi 
euro suurune rahastamismaht riigi 16 piirkonnas. 

Programmi eesmärk on toetada 60 miljoni euro 
ulatuses rahastamist Malta väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtetele.

Energiatõhusus 
väiksemate 

ettevõtete jaoks
EIP ja Euroopa Komisjoni 

uus koostööprojekt – 
PF4EE ehk erasektori 

energiatõhususe 
investeeringud – 

rahastab väikeseid 
energiatõhususe projekte, 

mida juhivad kohalikud 
pangad. Esimesed 

tehingud sõlmiti Tšehhi 
Vabariigis, Hispaanias 

ja Prantsusmaal. Panga 
eesmärk on anda igal 

aastal 250 miljonit eurot 
PF4EE laene, sõlmides 

tehingud 10 kuni  
15 pangaga.

Prantsusmaa minister Ségolène Royal PF4EE  
tehingu allkirjastamisel Crédit Coopératifiga
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Euroopa suur investeerimiskava jõuab väikeettevõteteni

Düsseli jõe käärud ümbritsevad Gruiteni küla. 
Seejärel haruneb jõgi Reini suunas voogeldes 
veel neljaks. Nende väikeste harujõgede kää-

nuline muster sarnaneb selle laenu diagrammile, 
mille Simone Wilbs ja tema abikaasa Sebastian said 
oma Gruitenis asuva pereettevõtte rahastamiseks 
ning mida iseloomustas samuti keeruline garantiide 
ja edasigarantiide struktuur. Selle laenu taga seisvad 
suured Euroopa institutsioonid ja Saksamaa pangad 
usuvad, et nii nagu väike jõgi toidab suurt, peavad 
ka Simone ja Sebastiani metallivalutehase sarnased 
 väikeettevõtted püsima jääma, et laiem majandus-
keskkond nende ümber saaks õitseda.

Seepärast on päästenöör Wilbside perele oluline mitte 
üksnes väiksele ringile inimestele, kes nende ettevõttes 
töötavad – ehkki ka see on antud juhul väga tähtis. „Kui 
me poleks laenu saanud, siis poleks meie ettevõtet enam 
olemas,” ütleb Simone, kes töötab selles koos oma abi-
kaasa ning kahe täistööajaga tööajaga (sealhulgas tema 
lähisugulase abikaasa) ja kolme osalise tööajaga töötaja-
ga, kellest üks on tema isa, kes on ka ettevõtte asutaja.

„Meie firma pole suur. See on pereettevõte. Aga meil 
peab siiski olema kuu lõpus raha, et oma töötajate-
le palka maksta, samal ajal kui ootame ise klientide 
makseid.”

Reini lisajõed saavad vett Reini jõest EFSI

See oli suurepärane 
aasta… EFSI muutis  

selle võimalikuks.

Sebastian Wilbs oma tehases  
Düsseldorfi lähistel
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EFSI võimaldab tegutseda kiiremini

EIF, mis aitas rahastada Wilbside 30 000 euro suu-
rust laenu, edendab väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete rahastamist kogu Euroopas. Alates 2015. 
aastast on EFSI kaudu toetatud COSME programmi, 
mida EIF juhib Euroopa Komisjoni nimel. See võimal-
dab COSME-l tema tagatud laenude summat kahe-
kordistada ning EIFi partneritel anda laene või garan-
tiisid kaks korda kiiremini.

EIFi osa EFSIs peaks kaasama 75 miljardi euro ula-
tuses rahastamist väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele. Nimetagem seda nii, et Rein varustab 
oma paljusid väikeseid harujõgesid nagu Düssel.

Eesmärgiks on see, et pangad, mis väikeettevõtete-
le tegelikult laenu annavad, peavad oluliselt vähem 
muretsema laenu riski üle, sest COSME kannab EFSI 
toel enamiku sellest riskist EIFile. Mõistagi suuren-
dab see tõenäosust, et pank ka tegelikult laenu 
annab – mis on väikeettevõtete jaoks hea. „Selli-
ne krediit on eluliselt tähtis idufirmade ja alustavate 
ettevõtete jaoks,” kinnitab Lars Testorf, kes on KfW 
tootejuhtimise valdkonna asepresident Frankfurdis. 
„Ilma selleta vastaksid pangad paljudele väikeettevõ-
tetele eitavalt.”

2015. aastal sõlmis EIF KfWga tehingu, et toetada 
ühe miljardi euro ulatuses laene Saksamaa idufirma-
dele kuni 2018. aastani. Sellest võib kasu saada üle 

20 000 Saksa idufirma. Ilma EFSIta poleks EIFil ol-
nud COSME programmis 2015. aastal sellise tehingu 
 sõlmimiseks vahendeid.

Turulüngad täidetud

Väikeettevõtetel on keeruline laenu saada kogu Eu-
roopas. Pankadel on suured rahavarud, aga nad taju-
vad väiksemaid ettevõtteid suurema riskina kui suuri. 
EFSI eesmärk on suurendada pankade ja erainvesto-
rite turvatunnet oma raha teenima panemisel. See 
on oluline Tšehhi Vabariigis, kus EIF sõlmis 2015. aas-
ta augustis lepingu, et pakkuda riigi omandis oleva 
arengupanga ČMZRB antud garantiile edasigarantiid. 
„Leidub piisavalt likviidsust, aga pangad nõuavad ta-
gatist ning see on puudu,” kinnitab Prahas asuva pan-
ga asepeadirektor Lubomir Rajdl. „Meie programm 
täidab tõepoolest turulünga.”

2015. aasta lõpuks oli ČMZRB andnud garantiisid 
juba 400 väikeettevõtte laenule. „See oli suurepä-
rane aasta,” kinnitab Rajdl. „COSME garantii, mida 
EFSI toetas, muutis selle võimalikuks.” Rajdl eeldab, 
et järgmise kahe aasta jooksul toetatakse prog-
rammi kaudu 160 miljoni euro ulatuses laene 1400 
väikeettevõttele.

Üks ČMZRB esimesi garantiisid oli 92 500 euro suu-
rune laen OVEX Plusile, mis on jäätmekäitlusettevõte 
Tšehhi Vabariigi suuruselt kolmandas linnas  Ostravas. 

EFSI



232015 Tegevusaruanne

Suurem tegevusmaht
VÄIKESTE ja KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTEGA

Laenu ja mõningase oma rahaga ostab OVEX uut teh-
noloogiat, mis võimaldab ladustada tolmuvabalt tuh-
ka, mida tekitavad energeetika-, kivisöe- ja metalli- 
tööstused Moravas ja Sileesias. See on oluline piir-
konnas, kus tööstuslik tootmine kahjustab tõsiselt 
õhukvaliteeti. „Tehnoloogia aitab meil kestlikult ja 
tõhusalt tugevdada oma positsiooni elektri- ja ener-
giaturul,” ütleb OVEXi tegevdirektor Miroslav Olszo-
vy. „Uuel tehnoloogial on ka positiivsed keskkonna- 
aspektid, mis on oluline, eriti meie piirkonna jaoks.”

...kõneleme ka Doonaust

Need väikelaenud laiendavad EFSI haardeulatuse 
igasse Euroopa nurka. Georgi Dikov juhib Doonau 
Bulgaaria poolsel kaldal tehast, mis toodab tellinguid 
ja ehitusseadmeid. Ta sai Sofia Cibankilt 34 000 euro 
suuruse laenu kasutatud langetustraktori ostuks 
 Saksamaalt. „Bulgaarias on hea omada rohkem kui 
üht sissetulekuallikat,” ütleb Dikov, kelle tehases töö-
tab 45 inimest ja kes annab tööd veel viiele inimese-
le 100 hektari suurusel põllumajandusmaatükil. „Kui 
ühes valdkonnas ei lähe nii hästi, pakub olukorra pa-
ranemiseni tuge teine valdkond.”

Dikovi ettevõte asub Oryahovos, mis on 5000 ela-
nikuga linn, kus tööpuuduse määr on kõrgem kui 
Bulgaarias keskmiselt ning palk on pool riigi kesk-
misest. Selles piirkonnas on suhteliselt vähe kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajaid. „Ma õpetan välja inimesi,  

kellel puudub haridus,” ütleb Dikov, „ja teen neist 
spetsialistid.”

Cibanki esimesed 104 EFSI garantiiga laenu ulatuvad 
17,7 miljoni euroni. 100 miljoni euro suuruse prog-
rammi lõpuks loodavad Cibanki ametnikud toeta-
da 700 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet 
Bulgaarias.

Olgu tegu Reini või Doonau kaldaga – EFSI toetus 
COSME programmile aitab Euroopa majandusel juba 
edeneda.

Ilma laenuta  
meil tööd  

ei oleks.

EFSI
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Põgenike jaoks on mikrolaenud sageli ainus viis saada finantseeringuid

Toetus
majanduspõgenikele

Iraagi inseneriteaduse üliõpilasena töötas Said 
al-Obaidi välja krüpteeritud sõnumite saatmise 
meetodi Saddam Husseini režiimi vastaste vahel. 

Kui põrandaalune rühmitus 1992. aastal purustati, 
siis mõned al-Obaidi kaasosalised hukati ja mõned 
mõisteti eluks ajaks vangi. Saddam saatis al-Obaidi 
neljaks aastaks kurikuulsasse Abu Ghraibi vanglasse. 
Pärast diktaatori kukutamist põgenes al-Obaidi oma 
kodumaal valitseva sektantliku vägivalla eest.

Ta saabus põgenikuna Belgiasse, kus ta otsustas 
alustada sülearvutiparanduse äriga. Pangad keeldu-
sid talle poe rentimiseks vajalikku 3000 eurot laena-
mast. Seega pöördus ta Brüsseli ettevõtte microStart 
poole, mis annab ärilaene isegi 500 euro kaupa. Tänu 
mitmele microStarti laenule ja al-Obaidi töökusele 
on tema kauplus rohelisel Anspachi puiesteel Brüs-
seli kesklinnas edukas. „microStarti töötajad on väga 
vastutulelikud. Nad suhtusid minusse kui sõpra juba 
enne laenu andmist.”

al-Obaidi sarnastel põgenikel on end uues riigis 
sisse seades vähe rahastamisvõimalusi. Isegi ELi- 

sisesed võõrtöötajad saavad pankade automatiseeri-
tud  laenuandmise kordade alusel eitava vastuse, sest 
neil puudub taustteave. Seega laiendas EIF 2015. aas-
tal oma mikrorahastamise programmi, sõlmides kok-
kulepped kuue mikrolaenuandjaga üle Euroopa, et 
pakkuda garantiisid, mille kaudu saab 20 000 väike- 
ettevõtet 237 miljonit eurot. Ajal, mil Lähis-Idast saa-
bub palju põgenikke ning ELis esineb suur stabiilset 
sissetulekut otsivate töötajate liikumine, on need 
laenud meie kontinendi majandusliku tuleviku jaoks 
üha tähtsamad. Mikrorahastamise pakkujad juba kin-
nitavad, et lausa 70% nende klientidest on sündinud 
välisriigis.

Laenuhaide eest kaitstud
„Paljud inimesed, kellele antakse pagulase staatus, 
jõuavad lõpuks mikrorahastamisettevõtete juurde,” 
kinnitab Fair Finance’i asutaja Faisal Rahman. See on 
Londoni sotsiaalrahastamise ettevõte, millele EIF pa-
kub garantiid. „Paljud neist töötavad väikeettevõtjate 
heaks, mis saavad mikrolaene.” Fair Finance ja teised 
sotsiaallaenude andjad soovivad päästa väikeette-
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Suurem tegevusmaht
VÄIKESTE ja KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTEGA

võtted kulukate laenuandjate haardest. Väikeettevõ-
tete jaoks vajaliku ja pankade laenatava raha vahe on 
2 miljardit Inglise naela aastas.

Mikrolaenud on paljude põgenike jaoks ainus reaal-
ne lootus. Näitena võib tuua Vardan Babayani, kes 
tõi edukalt Armeenia köögi kohta, kus toitu suhtu-
takse üsna tõsiselt – Toscana linna Firenzesse. Ta põ-
genes Armeeniast sisekonflikti ajal ning liikus Vene-
maa kaudu Ukrainasse, sealt edasi Austriasse, kuni 
jõudis Itaaliasse. Olles saanud kohalikelt pankadelt 
eitava vastuse ja olnud aasta otsa Firenzes töötu, 

leidis ta lõpuks PerMicro – kogu Itaalias tegutseva 
mikrolaenuettevõtte. Babayan sai 25 000 eurot lae-
nu, mida ta kasutas traditsioonilist Armeenia toitu 
pakkuva restorani rajamiseks. „Mul avanes võimalus 
luua väike Armeenia nurgake Itaalias ja tunda end 
koduselt,” ütleb ta. „Mul polnud muud valikut. Mul 
puudus plaan B.”

Aktsepteerimise leidmine
Poliitiliste rahutuste eest põgenejad ei vaja vaid  
väikelaene. Valitsusele kuuluv ja väikeettevõtteid ra-
hastav Rootsi ettevõte Alami andis 1,5 miljonit eurot 
Pakistanist pärit vendadele, kes töötasid välja teh-
noloogia, millega valmistatakse riisikestadest plan-
ke. Nasir Gill oli juba varem kolinud Euroopasse, et 
töötada vendadele kuuluva ettevõtte Green Plank 
ekspordiosakonnas, kui poliitiline vägivald 2009. 
aastal Pakistanis lahvatas. Tema vend Jamshaid, kes 
oli jäänud Lahoresse, et juhtida ettevõtte tootmist, 
langes aina enam korruptsiooni ohvriks. Seda eriti 
kohaliku elektriettevõtte ametnike tõttu, kes nõud-
sid temalt altkäemaksu, ähvardades tehase varus-
tamine lõpetada. Viimne piisk karikasse oli see, kui 
õiguskorra kokku kukkudes sattus Jamshaid varaste 
püssitoru ette. „Seal valitses õudus,” sõnab Nasir, kes 
elab nüüd Malmös. „Siin aktsepteeritakse meid ini-
meste ja ettevõtjatena. Tagasi minnes ei aktseptee-
rita meid üldse.”

„Aktsepteerima” on õige sõna. 2015. aastal said ven-
nad Gillid, kellel on Rootsi elamisluba, aasta uue ehi-
tusettevõtja auhinna kõige sümbolistlikumalt Rootsi 
institutsioonilt ehk kuningas Carl XVI Gustafilt.

Nad suhtusid minusse kui  
sõpra juba enne laenu andmist.
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TARISTU Euroopa  
ühendusteede jaoks
 
Kaubandus on üleilmne. Kui Euroopa ettevõtted soovivad konkureerida, peavad nad 
olema ühenduses – nii omavahel kui ka ülejäänud maailmaga. EIP rahastab 
tehnoloogiat, mis parandab meie linnade tööd ja ühendab nad ajakohaste 
transpordiühenduste abil. Aga majanduslik edu sõltub ka heast tervisest. Me 
toetame tervishoiutaristut, mis parandab kõikide eurooplaste elukvaliteeti.

Konkurentsivõimeline ja 
kindel energiavarustus

29

33

51

Strateegiline transport 

Linnauuendus ja  
taastamine

Projektid 
valdkondade 
kaupa:

taristule
mldeu

ro
t19,1
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TARISTU 
Euroopa ühendusteede jaoks

Väiksem üleujutuste oht 
2,5 miljonile inimesele

20,8 miljonile isikule tagati 
ohutu joogivesi

EIP rahastatavate projektide kaudu 
 varustatakse elektriga 2,34 miljonit 
majapidamist

19,9 miljonile isikule paremad 
kanalisatsiooniteenused

380 miljonit lisareisijat

Täiustatud tervishoiuteenused 
9,8 miljonile inimesele

Elektritootmisvõimsus 2828 MW 
94% taastuvenergiat

185 312 sotsiaaleluaset või 
taskukohase hinnaga eluaset 
ehitatud või renoveeritud

3,17 miljonit inimest said uue või 
ajakohastatud linnataristu

30 904 km elektriliine ehitatud või 
ajakohastatud
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Rongisõit läbi Itaalia
EIP 300 miljoni euro suurune finantseering uutele rongidele, mis liiguvad Lazios, Toscanas, Venetos, 

Piemontes ja Liguurias, on hea näide sellest, kuidas pank saab EFSI kaudu ettevõtet erainvestorite 
leidmiseks tunnustada. EIP kasutab raha Itaalia riikliku raudtee-ettevõtte Ferrovie dello Stato 

emiteeritud võlakirjade ostmiseks. Ferrovie dello Stato edastab müügitulu tütarettevõtjale Trenitalia, mis 
tegelikult ronge ostab. Investorid vajasid selget signaali Ferrovie dello Stato võla toetuseks, sest ettevõte 

võidakse peagi osaliselt erastada. EFSI laen näitas, et ettevõttel on selle võimaliku ülemineku ajal EIP 
tugi. Turg võttis tehingu hästi vastu ja võimaldas Trenitalial jätkata oma veeremi ajakohastamisega.

EFSI
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TARISTU 
Euroopa ühendusteede jaoks

Liikudes maa alla

Kui talvised temperatuurid langevad alla –25 °C, rek-
laamib Soome linn Espoo end kui suurepärast sihtkoh-
ta  lumeräätsamatkadeks lähistel asuvas rahvuspargis, 
 kohaliku jääaia külastuseks ning koerarakendiga läbi 
 metsa kelgusõiduks. Talvisel imedemaal on samas omad 
puudused näiteks seoses reovee töötlemisega – setted ja 
nende töötlemiseks kasutatavad seadmed külmuvad ning 
tuleb märkimisväärse kuluga üles soojendada.

See probleem lahendatakse 371 miljoni euro suuruse 
projektiga, mida EIP rahastab 200 miljoni euroga, et ehi-
tada reoveetöötlusjaam Espoost lääne pool asuva Blo-
minmäki kalju sisse. „Kalju sees on temperatuur väga 
soodne,”  sõnab Helsingi piirkonna keskkonnateenus-
te ameti  direktor Jukka Piekkari. Amet on töötlusjaama 
 ehitaja. „Seal sees on tõepoolest maagiline.”

Blominmäki rajatis asendab 1963. aastal ehitatud välijaa-
ma ning pakub topeltvõimsust, et töödelda 550 000 inime-
se reovett. Ehkki osa rajatisest jääb maa peale – eelkõige 
haldusosakond ja biogaasihoidlad – toimub kogu reovee 
töötlemine kalju sees. See võimaldab ka säilitada metsa 
kohas, mis on ohustatud Siberi lendorava elupaik.

Reoveesetetest hakkab töötlusjaam tootma ka:

  300 tonni aastas väetistes kasutatavat fosforit

  lisaks 300 tonni aastas väetistes  
kasutatavat lämmastikku

  metaani, millest jagub 
20 000 kodule elektri tootmiseks
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Tegu pole Jacques Breli 
Amsterdami sadamaga

Kui Jacques Brel kirjutas oma ballaadi 
Amsterdami madrustest, sisenesid 

laevad sadamasse 1929. aastal ehitatud 
Noordersluisi lüüsi kaudu. Lüüs on siiani 

kasutusel, aga varsti hakkavad laevad 
saabuma läbi oluliselt laiema uue lüüsi. 

EIP 165 miljoni euro suurune finantseering 
IJmuideni merelüüsi rajamiseks võimaldab 

juurdepääsu Amsterdami sadamale, mis on 
kasutajate arvu poolest Euroopas neljandal 

kohal, ning Põhjamere kanalile läbi maailma 
suurima lüüsi – 500 meetrit pikk, 70 meetrit 

lai ja 18 meetrit sügav.

Baltimaade energiajulgeolek
Amber Gridi 100 km pikkune gaasitorustik, mida EIP rahastas 28 miljoni euroga, 

ühendab Leedu Klaipėda sadamat riigi põhigaasivõrguga. See võimaldab edastada 
laevaga tarnitavat veeldatud maagaasi läbi torujuhtme ülejäänud Leetu, aga ka 

Lätti ja Eestisse. Praegu Venemaa gaasitarnetest sõltuvate riikide jaoks on see 
oluline samm energiajulgeoleku suunas.
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TARISTU 
Euroopa ühendusteede jaoks

Euroopa majanduse edendamiseks mõeldud ELi programmiga rahastatakse Briti 
suurimat kiirabihaiglat

Kui satuksite Birminghamis viibides olukorda, 
et tunnete ühes kehapooles tuimust ning teil 
on raskusi rääkimise ja nägemisega, siis võite 

sattuda City haiglasse. Sealne erakorralise meditsii-
ni meeskond diagnoosiks teil rabanduse ja stabili-
seeriks teid. Ent eriarstiabi andmiseks peaks kiirabi 
tegema kümneminutilise sõidu ligi viis miili eemal 
Lääne-Bromwichis asuvasse Sandwelli haigla eriosa-
konda. See on akuutse tervisehäirega patsiendi jaoks 
väga otsustav aeg.

Kahte haiglat käitav usaldusfond püüab seda jaga-
tud erakorralise abi probleemi lahendada, ehitades 
350 miljonit Inglise naela maksva Midland Metropo-
litani haigla, mis asub kahe haigla vahel poolel teel 

kumbagi haiglasse. Uus haigla keskendub akuutse-
tele juhtumitele, nii et kõik piirkonnas viibivad isi-
kud teavad, kuhu minna, kui neid tabab raske hai-
gushoog, ning haiglasse saabudes on neil vahetu 
juurdepääs igasugusele eriarstiabile. See avaldab 
tõelist mõju haigla teeninduspiirkonna 550 000 ela-
niku tervisele ja mõnikord ka ellujäämisvõimalustele.

„Kiirem juurdepääs õigele erakorralisele abile tähen-
dab seda, et patsiendid paranevad kiiremini ja täieli-
kult,” kinnitab Sandwelli ja Lääne-Birminghami NHSi 
usaldusfondi ravidirektor dr Roger Stedman. „Me 
 võime isegi päästa elusid, vähendades tüsistusi, mis 
võivad olla seotud pikaleveninud raviga.”

EFSI toetus erakorralisele 
 meditsiinile

669 voodikohaga Midland Metropolitani haiglal on 
Briti suurim erakorralise meditsiini üksus ning sel-
lest saab alles teine haigla Ühendkuningriigis, mis 
spetsialiseerub akuutsete haiguste ravile. Euroopa 

Kui abi vajatakse kiiresti EFSI
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 Investeerimispank rahastab Euroopa Strateegiliste In-
vesteeringute Fondi (EFSI) kaudu 120 miljoni Inglise 
naelaga projekti kogumaksumust. Programmi toe-
tatakse 16 miljardi euro suuruse garantiiga Euroopa 
Komisjonilt ja 5 miljardi euroga EIP oma vahenditest.

EFSI peamine eesmärk on toetada projekte, millel 
võib muidu tekkida raskusi konkurentsivõimelise ra-
hastamise hankimisel erainvestoritelt. See on tavali-
selt tingitud teatavast riskist, mis erainvesteeringud 
eemale peletab või projekti kallimaks muudab.

Risk võetud
Midland Metropolitani haigla puhul oli risk seotud le-
pinguga, mille usaldusfond oli sõlminud erasektoris 

tegutseva ja peamiselt erasektorile kuuluva ettevõt-
tega, mis tegeleb uue haigla ehituse järelevalvega ja 
hooldusega 30 aastat. 

Ühendkuningriigi valitsus oli muutnud oma raamle-
pingut, et kehtestada seda liiki äriühingutele mõnevõr-
ra rangemad täitmisega seotud nõuded, ehkki tehingu 
struktuur on selline, mida nii-öelda avaliku ja erasektori 
partnerlustes tavaliselt kasutatakse. Kuna Midland Met-
ropolitan oli esimene suurem haigla, mida nende uute 
nõuete kohaselt rahastati, oleks lepingut peetud vara-
sematest võrreldavatest projektidest riskantsemaks. Era- 
investorid võisid karta, et kui projekti juhtiv ettevõte 
soovitud tulemusi ei saavuta, võib NHSi usaldusfond 
tema lepingu kergemini lõpetada. See omakorda võib 
raskendada investoritel oma raha tagasi saamist.

EFSI
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TARISTU 
Euroopa ühendusteede jaoks

EFSI
Just seda laadi turulünki sooviti kõrvaldada, kui EFSI 
2015. aastal asutati. Seega valis EIP Midland Metro-
politani üheks oma esimeseks EFSI projektiks.

„Turg ei olnud veel otsustanud, kuidas toimida uue 
lepingu riskide suhtes,” sõnab EIP projektide rahasta-
mise osakonna juht Peter Jacobs. „Meie jaoks on see 
risk vastuvõetav, eelkõige kuna projekt tähendab ka 
vana tööstushoone ümberehitamist.”

Mutritest ja poltidest 
elektrooniliste toimikuteni

Midland Metropolitan ehitatakse Smethwicki, mis 
asub Birminghami kesklinnast lääne pool. Selles ko-
has asus 1840ndatel mutrite ja poltide tootmise te-
has ning hiljem autotehas. Kui hoone 2018. aasta 
oktoobris valmib, mahutab see üheksa operatsiooni-
saali, suure intensiivraviosakonna ning sünnitusosa-
konna koos kahe spetsiaalse operatsioonisaaliga.

Uus haigla on valmides mitmes mõttes innovaatiline:

  tegu on paberivaba haiglaga, kus kõik töötajad 
omavad täielikku ja vahetut juurdepääsu patsien-
di elektroonilisele haigusloole kõikide 400 000 
inimese puhul, keda haigla eelduste kohaselt igal 
aastal ravima hakkab;

  uusi patsiente võetakse vastu ambulatoorsetes 
jälgimisosakondades, kust nad saadetakse kiiresti 
edasi arsti juurde, mis võimaldab seega ravida kii-
remini mitmeid patsiente, kes muidu oleks jäetud 
pikemale haiglaravile.

„Meie eesmärk on hinnata, uurida ja ravida oma pat-
siente kiiresti, et nad ei peaks olema haiglas kauem 
kui vajalik,” ütleb dr Matthew Lewis, kes on usaldus-
fondi erakorralise ravi valdkonna direktor. „Kindlasti 
paraneb selles uues keskkonnas ravikvaliteet.”

Avaliku ja erasektori 
partnerlused

70 miljoni euro suuruse EFSI laenuga 
toetab EIP Iirimaa uuenduslikku 

lahendust ehitada 14 esmatasandi 
ravi keskust kogu riiki avaliku ja 

erasektori partnerlustena. Selle mõte 
on ajakohastada meditsiiniteenuseid 

ja pakkuda laias valikus teenuseid 
ühes kohas.
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KLIIMA ja KESKKOND  
iga isiku tuleviku heaks
 
Toetame projekte, mis edendavad õhu puhtust, bioloogilist mitmekesisust ning 
kestlikku transporti, kaitstes keskkonda, kus elavad meie lapsed. Seda ka tehes 
uuendusi, et muuta nende tulevik paremaks.

Keskkonnakaitse Säästev  
transport

Taastuvenergia ja 
energiatõhusus

Projektid valdkondade kaupa:

keskkonnale

mldeu
ro

t19,6 49
58 59
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KLIIMA ja KESKKOND 
igaühe tuleviku hüvanguks

Pank keskendub kliimameetmete 
laenudele, mis ulatuvad vähemalt 
25%ni kogulaenumahust kõikides 
panga poliitikavaldkondades 
kokku

2015. aastal rahastas EIP kliimameetmeid 
20,7 miljardi euroga
See on 27% rahastamise kogumahust…
30% kogulaenumahust väljaspool ELi
31% arenevates riikides antud laenudest

Väiksem süsinikuheide ja 
kliimasõbralik transport 

10,3 miljardit eurot

Kliimamuutustega  
kohandamine  

0,9 miljardit eurot

Metsastamise, jäätmete, 
reovee ja muud sektorid 

1 miljard eurot

Teadus- ja arendustöö 
ning innovatsioon 

 1,6 miljardit eurot

Taastuvenergia 
3,3 miljardit 

eurot

Energiatõhusus  
3,6 miljardit eurot
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EFSI
Copenhagen Infrastructure II meelitab pensionifondid taastuvenergia 
investeeringuid tegema

Väike finantsvõimendus nõuab suuri  
investeeringuid

67 tuuleturbiini, millest igaüks on 90 meetrit 
 kõrge, paigaldamine mäslevasse Põhjamerre on 
keeruline. Ka puidujäätmetest elektri tootmine  

pole just lapsemäng. Ent üritage saada miljardeid 
 eurosid nende tegevuste jaoks investoritelt, kes tava-
liselt ei võta suuri riske. See nõuab nüüd eriti innova-
tiivset mõtlemist.

Sellise väljakutse ees seisis Taani taastuvenergiafon-
di valitseja Copenhagen Infrastructure Partners, kui 
ta kujundas oma kolmandat suuremat investeerimis-
fondi. Kavandades investeeringuid, millel on märki-
misväärselt väiksem finantsvõimendus kui samalaad-
setel fondidel, hankis äriühing ligikaudu 2 miljardit 
eurot, mis olid peamiselt pärit pensionifondidest ja 
teistelt tavapäraselt konservatiivsetelt investoritelt. 
Kui fondivalitsejad poleks leidnud fondile arukat 
struktuuri, siis poleks enamik institutsionaalseid in-
vestoreid tõenäoliselt paigutanud oma raha uutesse 
energiavaldkonna tehnoloogiatesse, mida tavaliselt 
peetakse suhteliselt riskantseteks investeeringuteks. 
„Soovisime muuta seda laadi investeeringud institut-
sionaalsetele investoritele atraktiivseks ja kättesaa-
davaks,” sõnab Copenhagen Infrastructure Partnersi 
asepresident Stephanie Bendorff Røpcke.

Tulemuseks oli Copenhagen Infrastructure II, mis 
alustas tegevust 2014. aasta septembris kaheksalt 
Taani institutsionaalselt investorilt saadud rahaga. 
Kui 2015. aasta juulis vahendite kogumine lõpeta-
ti, oli leitud 19 investorit, sealhulgas EIP, kes omasid 
 esimest omakapitali osalust EFSI kaudu.

Investorite vajadused ja EFSI roll

EFSI peamine eesmärk on kaasata erasektori investo-
reid valdkondadesse, kuhu nad tavaliselt võivad kar-
ta tulla. See täidab olulise investorite vajaduse, aga 
ka EFSI poliitilise eesmärgi. „Institutsionaalsetel inves-
toritel on väga palju raha ja nad peavad seda inves-

teerima, sest praegu on intressimäärad niivõrd ma-
dalad ja nad vajavad suuremat tootlust,” kinnitab EIP 
kliimamuutuste ja keskkonna osakonna omakapitali-
fondide kaasjuht Barbara Boos. Institutsionaalsed in-
vestorid pelgavad sageli suhteliselt vähe katsetatud 
tehnoloogiaid. Nad otsivad usaldusväärseid investee-
ringuid, sest nad peavad kaitsma inimeste pensioni-
raha. Copenhagen Infrastructure II struktuur „juhib 
nende likviidsuse investeeringutesse, mida nad tava-
liselt ei rahastaks,” ütleb Boos.

PensionDanmark, mis on Copenhagen Infrastructure 
II tuumikinvestor, on üks peamisi fonde, kes propa-
geerib seda, et institutsionaalsed investorid toetaksid 
vähese süsinikuheitega finantseeringuid. See mõju-
tas fondi ülesehitust, et muuta see institutsioonidele 
atraktiivseks. „Seetõttu soovisime toetada seda EFSI 
investeeringuga,” sõnab Boos. EFSI võimaldab EIP-l 
teha investeeringuid, mida ta varem ei oleks teinud. 
Copenhagen Infrastructure II on üks neist. Varasemad 
EIP omakapitaliinvesteeringud olid väiksemad, tava-
liselt alla 50 miljoni euro. Koos EFSIga suutis EIP suu-
rendada oma osalust Copenhagen Infrastructure II-s 
75 miljoni euroni.

Turbiinid valmis merre asetamiseks 
Veja Mate tuulepargis
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KLIIMA ja KESKKOND 
igaühe tuleviku hüvanguks

Kuidas toob väike 
finantsvõimendus sisse suurt 
raha

Üks olulisi tegureid institutsionaalsete investo-
rite ligimeelitamiseks Copenhagen Infrastructu-
re II fondi on asjaolu, et ta kavatseb teha väikese fi-
nantsvõimendusega investeeringuid. Copenhagen 
Infrastructure II rahastab oma osa projektis tavaliselt 
eelisõigustega omakapitaliga või oma- ja võõrkapita-
li kombinatsiooniga. See muudab finantsvõimendu-
se oluliselt väiksemaks kui samalaadsete taristufondi-
de puhul ning vähendab Copenhagen Infrastructure 
II riske nii, et suhteliselt konservatiivsed institutsio-
naalsed investorid saavad osaleda. „Selliste investo-
rite jaoks, kes meil on, on fond alternatiiviks pigem 
võlakirjale, mitte väga suure finantsvõimendusega 
erakapitali investeeringule,” ütleb Bendorff Røpcke 
Copenhageni fondist.

Copenhagen Infrastructure II on juba eraldanud või 
reserveerinud ligikaudu üks miljard eurot oma ko-
guvahenditest eriotstarbelisteks investeeringuteks. 
Need esimesed investeeringud tehakse uuemasse 
tehnoloogiasse, millesse traditsioonilised institutsio-
naalsed investorid tavaliselt ei investeeri, sealhulgas 
Ühendkuningriigi biomassil töötav elektrijaam, Sak-
samaa avamere tuuleenergiaprojekt ja tuulepark Šo-
timaa rannikul.

Kokku kahe miljardi euro suurune fond seotakse eel-
datavasti investeeringutega 2017. aasta keskpaigaks. 
Copenhagen Infrastructure II juhid kavatsevad hoida 
oma investeeringuid lausa 20 aastat, mis toetab neid 
innovatiivseid projekte pikaajaliselt.

EFSIVäike finantsvõimendus nõuab suuri  
investeeringuid

Kui soovite paigaldada 90meetriseid turbiine sügavasse vette,  
siis vajate sellist alust

Copenhagen 
Infrastructure II 
struktuur juhib 

[institutsionaalsete 
investorite] likviidsuse 

investeeringutesse, 
mida nad tavaliselt  

ei rahastaks.
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Murranguline fond meelitab ligi erasektori investeeringuid kliima- ja 
arenguprojektidele

 
Ainulaadselt roheline

Mõni aasta tagasi matkas Alastair Vere Nicoll 
Antarktikas, püüdes liikuda esimese polaaruu-
rija Roald Amundseni radadel. Nüüd tegut-

seb ta märkimisväärselt soojemas kohas kui lõuna-
poolkera jääväljad ning osaleb projektis, mis on sama 
murranguline kui norraka reis lõunapoolusele. Ta sei-
sab Addis Abebast 250 km lõunas asuva Corbetti vul-
kaani kraatri juures, mis on Etioopia riftioru osa. Geo-
loogiliste omaduste õnneliku kokkusattumise tahtel 
liigub vesi maa-aluste lõhede kaudu, kus see sooje-
neb tänu ümbritsevale vulkaanilisele aktiivsusele ja 
muutub looduslikult auruks. Vere Nicoll ja tema kol-
leegid soovivad kasutada selle auru võimsust elektri 
tootmiseks. „See on kivisöega köetav elektrijaam ilma 
kivisöeta,” ütleb ta.

Kraatri kohal oleva tuhavälja juurde ehitab Vere 
Nicolli kaasosalusel asutatud taastuvenergiainvestee-
ringute firma Berkeley Energy Etioopia esimest sõltu-
matut energiaprojekti. Katseetapp läbitakse järgmise 
kahe aastaga. Vere Nicoll loodab saavutada kaheksa 
aasta jooksul Corbetti jaama võimsuseks 500 mega-
vatti. See on ligikaudu veerand riigi koguelektritar-
best ja piisav, et varustada kümmet miljonit etioop-
last. „Oleme teinud murrangulisi tehinguid mitmetel 
arenevatel turgudel, aga see on kõige silmapaistvam 
projekt, milles keegi meist kunagi osaleb,” sõnab ta. 
„Seda kogu meie karjääri jooksul.”

Vere Nicolli uudse tehnoloogiaga projekt on tüüpili-
ne ühe tema põhiinvestori – ülemaailmse energiatõ-
hususe ja taastuvenergia fondi (GEEREF) tööle. Fond 
alustas tegevust suure summa avaliku sektori rahaga 
– 112 miljonit eurot Norralt, Saksamaalt ja ELilt, mida 
kasutati erainvestoritelt 110 miljoni euro kaasami-
seks. GEEREF lõpetas oma vahendite kogumise 2015. 
aasta kevadel ning leiab juba praegu, et iga projek-
ti paigutatud euro kohta investeeritakse lõppkokku-
võttes veel 50 eurot.

Kasutades avaliku sektori vahendeid, et pakkuda 
erainvestoritele kaitset riski vastu, on GEEREF loonud 
ainulaadse taastuvenergiainvesteeringute portfelli 

arengumaades. EIP Luksemburgi peakontori õhurik-
kas nurgas asuvas saginat täis ruumis töötab GEEREFi 
juht Cyrille Arnould meeskonnaga, mis on investee-
rinud ligikaudu 50 projekti, mida juhivad esmakord-
selt juhina tegutsevad isikud arenevates riikides. „Me 
tõestame, et sotsiaalseid projekte on võimalik viia 
ellu kasumisaamise mentaliteedist juhindumata,” kin-
nitab ta.

Taastuvenergia toetamine kõike 
mängu panemata

GEEREFi strukuuri võtmeks on see, mida nimetatak-
se esmase kahjumi kandmiseks (first-loss piece). See 
tähendab, et fondi kaasatud avaliku sektori raha ka-
sutatakse puhvrina, et kaitsta erainvestoreid. Kui fon-
dil tekib kahjum, siis kaetakse see kõigepealt avaliku 
sektori rahast. See suurendab erasektori investorite 
turvalisust ning julgustab neid investeerima fondi, 
mis oleks muul juhul tundunud liiga riskantne. Garrie 
Lette, kes tegutseb Austraalias Melbournis 4,5 miljar-
di euro suuruse pensionifondi portfelli valitsejana, in-
vesteeris GEEREFisse 42 miljonit eurot. „Me ei ole siia 
kõike mängu pannud,” ütleb Catholic Superi inves-
teeringute peaspetsialist Lette. „Ent see on siiski meie 
jaoks märkimisväärne investeering.”

Lette teadvustab, et taastuvenergia arenevas rii-
gis koos algajate fondivalitsejatega ei vasta kõikide-
le nõutavatele kriteeriumidele. Teda meelitas hoopis 
GEEREFi struktuur. „Oleme juhindunud riskist ja tootlu-
sest. Esmase kahjumi kandmiseks kasutatava kapitali 
olemasolu oli määrava tähtsusega, kui tegime otsuse 
osaleda.” Fondi kavandatav tootlus on veidi üle 20%.

Projektide ülesehitamine nullist

Ehkki GEEREFil on lai geograafiline ulatus, näeb Ar-
nould parimaid kasvuvõimalusi Aafrikas taastu-
venergiasektoris. Selles osas on temaga ühel nõul 
Frontier Investment Managementi investeerimisdi-
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KLIIMA ja KESKKOND 
igaühe tuleviku hüvanguks

rektor Anders Hauch. 44aastane taanlane ja tema 
kolleegid Frontierist on toetanud 45 miljoni USA 
dollariga hüdroelektriprojekti Siti jõel Uganda Elgo-
ni mäe äärepoolses piirkonnas. Siti eesmärk on too-
ta 2016. aasta lõpuks viis megavatti võimsust. Turbii-
nid asetsevad punktis, kus jõgi esmalt järsult langeb 
– tekitades suurema osa turbiinide tööks vajalikust 
jõust. 2018. aasta lõpuks, mil Frontier ehitab turbii-
nid ka teise kose juurde, toodab Siti 2,5% Uganda 
koguvõimsusest.

Frontier on tüüpiline GEEREFi investeering (moo-
dustades 12 miljonit eurot 60 miljoni euro suurusest 
fondist). Ta polnud varem tegutsenud, mis võimal-
das EIP nõustajatel täita olulist rolli tema juhtimisel 
– Arnould on Frontieri investeeringute nõuandekogu 
juht. Oluline on ka see, et Frontier töötab uute pro-
jektidega, mis tähendab, et ta ei investeeri olemas-
olevatesse projektidesse. Ta ehitab enamiku oma 
projekte üles nullist. See lisandväärtus on põhiline, 
mida Geeref pakub. „Nad tegid suure investeeringu, 
mis aitas meil muud raha leida. Seejärel andsid mei-
le palju kontakte, et leida investeeringuid,” sõnab 
Hauch. „GEEREF oli üsna oluline.”

Nüüd kui GEEREFil on oma strateegia kohta tulemu-
sed ette näidata, kaalub Arnould veel üht rahasta-
misvooru. Kavas on luua oluliselt suurema mahuga 
GEEREF II ning kasutada fondi moodustamiseks suu-
remas osas erakapitali. „Maandame endiselt erain-
vestorite riski,” kinnitab ta. „Aga nüüd me ei pea nei-
le enam nii palju kaitset pakkuma, sest nad näevad 
meie varasemaid saavutusi. Oleme muutunud väga 
usaldusväärseks.”

Me tõestame, et sotsiaalseid projekte 
on võimalik viia ellu kasumisaamise 

mentaliteedist juhindumata.

Uganda poisid Siti  
projekti ehitusplatsi servas
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EIP-l on tähtis roll kogu maailmas sellistes küsimustes nagu kliimamuutusega 
võitlemine. Pank töötab ka selle kallal, et edendada kaubanduspartnerite heaolu 
Euroopa naaberriikides ja kogu maailmas.

laenudena väljaspool ELi  
63 projektile

Toetus

inimest

  
ja keskmise suurusega 
ettevõttele, kus töötab 

miljonit eurot
14 uuele 
mikrorahastamise 
tehingule

6000 väikesele

280 000

95

Väikese mahuga Aafrika päikeseenergiaprojekt tagab  
valgustuse õhtusteks õpinguteks ning mikrorahastamisprojekt 

toetab Süüria naispõgenikke Liibanonis

mld7,25 eu
ro

t
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Kui kooliaasta 2015. aasta septembris algas, sai 
üksnes 200 000 Süüria põgenike last minna 
 Liibanonis kohalikku kooli. Liibanonil lihtsalt 

puudus suutlikkus ülejäänud 600 000 jaoks. Egiptlane 
Ahmed Saeed, kes on ITWorx Educationi direktor, saa-
bus ühte põgenikelaagrisse Bekaa orus Saadnayeli 
külas ning asus telki kooli rajama. Kolme nädalaga oli 
tal 50 eri vanuses õpilast, kellest mitmed ei olnud saa-
nud käia koolis neli aastat. Nad õpivad Liibanoni õp-
pekava pilvepõhise versiooni järgi 60 dollarit maksva-
tel tahvelarvutitel vaid mõne õpetaja kaasabil. „Nad 
tunnevad, et nad on olulised,” ütles Saeed. „Lõpuks 
ometi kannab keegi nende eest hoolt.”

ITWorxi kool, mida ettevõte soovib laiendada, et kaasa-
ta kõik Süüria põgenikud selles piirkonnas, on seadnud 
eesmärgiks ehitada üles nende tulevik, kes on põge-
nenud oma kodumaal kestva kodusõja eest. See põhi-
neb ka mõttel, et kui aitame jääda põgenikel samasse 
piirkonda, siis on tõenäolisem, et nad naasevad Süüriat 
üles ehitama, kui sõda läbi saab. „Põgenikeprobleemi-
ga saab võidelda poliitiliselt,” sõnab Romen Mathieu, 
kes on ITWorx Educationi juhatuse esimees. „Ent parim 
viis võidelda on kultuuri ja  investeeringute kaudu – 
tekitades piirkonnas lootust.”

Euroopa Investeerimispanga Lähis-Idas tegutsemise 
eesmärk on luua stabiilsus, mis omakorda motiveerib 
põgenikke oma piirkonda jääma. Panga piirkondlik 
tegevus laieneb ja hõlmab suuri projekte Liibanonis, 
Türgis ja Jordaanias.

EIP-lt toetust saanud Liibanoni mikrorahastamise 
mittetulundusühing Al Majmoua on viimase kahe 
aasta jooksul koolitanud 8000 Süüria naist ja noort 
ning andnud laenu 200 Süüria naisele. See osutub 

hädavajalikuks, kui saabub aeg räsitud riik üles ehita-
da. „Kui meie kliendid lähevad tagasi Süüriasse, saa-
vad nad tugineda meie juures tekkinud heale kredii-
diajaloole,” ütleb Al Majmoua tegevdirektor Youssef 
Fawaz. „See aitab neil – ja Süürial – pöörduda taas ta-
vapärase elu juurde.”

EIP on viimastel aastatel rahastanud Jordaania taas-
tuvenergiaprojekte, sealhulgas Tafila tuuleparki, mis 
hakkas 2015. aastal tootma selles kõrbe kuningrii-
gis elektrit 83 000 kodule. Jordaania eesmärk on, 
et 2020. aastaks katab taastuvenergia 10% tema 
 vajadustest. See on väga oluline riigi jaoks, mille 
energiakulud moodustavad 20% SKPst. 

  2015. aastal sõlmis Jordaania 66 miljoni euro suu-
ruse tehingu, et ajakohastada riigi elektrivõrku, 
mis parandab energiatarneid kogu riigis.

  See elekter aitab omakorda tekitada energiat, 
mida vajab teine EIP tehing, mis sõlmiti 2015. aas-
tal. 49,7 miljoni euro suurne Wadi al-Arabi projekt 
tagab kraanivee Põhja-Jordaania alale, mis on 
alati kuiv ja muutub kuivemaks Süüria põgeni-
ke sissevoolu tõttu. 26 kilomeetri pikkune torus-
tik toob igal aastal 30 miljonit kuupmeetrit  puhast 
vett ja aitab suurendada piirkonna stabiilsust, 
 vähendades veevarudega seotud pingeid.

Investeerimiskavad,  
mille eesmärk on hoida 
Süüria põgenikke oma 

kodumaa lähedal ja 
aidata neil sõja 

lõppedes oma riik taas 
üles ehitada

Lootus kodule lähedal
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Tillukesel Mauritiuse saarel pigistab innovatiivne ettevõte suhkruroost välja 
kõik, mis annab, ning lisaks kaitseb keskkonda

 
Magus lugu suhkrust

See lugu räägib suhkrurooettevõtjast saarel, 
mis asub kahe tuhande kilomeetri kaugusel 
 Lõuna-Aafrika rannikust. Ettevõtte juhid seisid 

silmitsi suurte muutustega. Ent nad reageerisid ühe 
innovaatilise sammuga teise järel. Nad leidsid EIP 
näol partneri ja arendasid kuue aastaga välja ette-
võtted, mis suutsid üle elada neid ähvardanud ohud. 
Pealegi tegid nad seda, kaitstes keskkonda oma tillu-
kesel kodumaal keset India ookeani.

Kümme aastat tagasi kaotati rahvusvaheliste kau-
bandusläbirääkimistega suhkruhinna kaitse sätted. 
Hinnad langesid aastatel 2006–2009 Aafrika, Kariibi 
mere ja Vaikse ookeani turgudel, kus nad olid tegut-
senud, 36%. Olukord pidi muutuma.

150aastase ajalooga ettevõte Omnicane alustas tee-
konda innovatsiooni suunas, mille käigus ta ehitas 
mitmeid rajatisi Mauritiuse lõunaosas La Baraque’is 
asuvasse kompleksi, millest igaühes kasutati eel-
mise tootmise kõrvalsaadusi uue toote tootmiseks. 
Protsessi käigus liikus ettevõte teistesse sektoritesse 
nagu rafineeritud suhkur, elektritootmine ja etanoo-
li destilleerimine, mis oleks garanteeritud hindade 
ajastul tundunud võimatu.

Traditsiooniliselt Mauritiuse suhkrukasvatajad koris-
tavad roo, toodavad sellest algelise protsessiga toor-
suhkrut ja lähetavad selle Euroopasse, kus see täieli-
kult rafineeritakse ja tarbijate jaoks valmis tehakse. 
Omnicane’i esimene samm oli ehitada oma toorsuhk-
ru jaoks rafineerimistehas 15 miljoni euro suuruse EIP 
laenuga, et ta saaks lõpptootelt ehk valgelt suhkrult 
ise suuremat tulu. La Baraque’is toodab Omnicane 
praegu kuni 200 000 tonni rafineeritud suhkrut aas-
tas. Rafineerimistehas oli väga edukas. Aga see teki-
tas uue probleemi.

Enne suhkru söömist filtreeritakse seda mitme 
tööstusliku protsessi abil. Ent mida teha kõrval-
saaduste – eelkõige melassiga? Esmalt pidi Om-
nicane seda odavalt müüma ja lähetama üle  

maailma, kus see muudeti etanooliks või seda kasu-
tati söödakomponendina.

Järgmise sammuna otsustas Omnicane seda kõi-
ke taas kohalikul tasandil teha. Ettevõte sai veel ühe 
8 miljoni euro suuruse EIP laenu, et ehitada piiritu-
setehas, mis kasutas melassi ja tootis sellest bioeta-
nooli. Praegu toodab Omnicane kuni 24 miljonit liitrit 
bioetanooli aastas, mida kasutatakse kütuselisandina 
automootori käivitamisel vajaliku kütuse hulga vä-
hendamiseks, ehkki seda töödeldakse ka toiduaine-
tööstuses või meditsiinis kasutatavaks alkoholiks.

See ei ole mõistagi viimane samm. Bioetanooli prot-
sessi käigus tekivad samuti kõrvalsaadused ning Om-
nicane on ka need äritegevusse kaasanud.

Nad ei jäta  
kasutamata ühtegi 

võimalust oma 
tegevusega teenida, 

ütleb EIP laenuametnik 
Vincent Girard.
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Fermenteerimise ajal eraldab melass süsinikdioksii-
di. Omincane kogub päevas ligikaudu 25 tonni süsi-
nikdioksiidi ning müüb seda naabertehasele, kus seda 
kasutatakse kihisevates jookides vajaliku gaasi valmis-
tamiseks. Melassi destilleerimisel tekkivas jäägis ehk ra-
bas leidub rikkalikult mineraalaineid, näiteks kaaliumit. 
Omnicane piiritusetehas toodab sellest väetist, elektri-
energia jaoks vajalikuks metaangaasi ja soojusenergiat.

Suhkruhinna kukkumise kogemus õpetas Omnicane’i 
juhtidele, et võib olla arukas oma tegevust mitmeke-
sistada. Nad võtsid 8 miljoni euro suuruse EIP laenu, 
et ehitada 139toaline neljatärnihotell. Saades EIP-lt 
veel 700 000, käivitas Omnicane üldise arengukava 
eluaseme- ja ärikinnisvara rajamiseks hotelli ümbrus-
se, mis annab tööd 4000 inimesele.

Ent Omnicane'il oli veel vaja ring sulgeda.

Tööstuslikud tootjad uurivad aina enam viise, kui-
das tooteid valmistatakse, et leida tehnoloogiaid, 
mis hoiavad ära jäätmeid. See ringmajanduse nime 
all tuntud mõtteviis pärineb veelgi varasemast eta-
pist kui toodete käibelt kõrvaldamine, taaskasutus 
või ümbertöötamine. Ringmajanduse eesmärk on 
moodustada toote kavandamise ja väljatöötami-
se etapi osa, et tagada pikk kasutusiga ning suur 
taaskasutamise, remondi või ümbertöötamise po-
tentsiaal. „Te muudate praegu jäätmetena käsitle-
tava väljundi muu protsessi väärtuslikuks sisendiks,” 
 ütleb EIP insener Marco Francini. „Kasu keskkonnale 
on tohutu.”

EIP on viimase kümne aasta jooksul rahastanud 
15 miljardi euroga ringmajanduse projekte, sealhul-
gas Omnicane’i tööstusprotsessi lõppetappi.

2015. aastal sõlmis ettevõte 8 miljoni euro suuruse 
tehingu EIPga, et luua uuenduslik süsiniku põletami-
se tehas. Selles töödeldakse soojusega ümber kivi-
söetuhka, mis tekib ettevõtte kompleksis asuvast kol-
mest elektrijaamast ja mujal saarel, tootes lisaaineid 
tsemendile. See säästab mitmeid tonne süsinikdiok-
siidi, mis muul juhul heidetaks atmosfääri selle toote 
tootmise ja importimise ajal, ning auru, et toota ener-
giat Omnicane’i muudele rajatistele. „See on tööstus-
lik ökosüsteem,” ütleb Omnicane’i jätkusuutlikkuse 
peaspetsialist Rajiv Ramlugon. „See on hällist-hällini 
mõtteviis.”



2015. aasta tipphetked
• 89% EIP võlakirjadest emiteeritud 

eurodes, Inglise naelades või USA 
dollarites

• Juhtiv võrdlusvõlakirjade emitent 
eurodes ja USA dollarites

• Suurim Inglise naelades emitent  
peale Ühendkuningriigi valitsuse

• Turuliider Türgi liirides, Kanada  
dollarites, Norra kroonides,  
Lõuna-Aafrika randides
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Vahendite päritolu  
EIP võlakirjade piirkondlik jaotus 

Vahendite päritolu
 
EIP on maailma suurim mitmepoolne vahendite koguja ja laenuandja. 2015. aastal 
kogus pank rahvusvahelistel kapitaliturgudel 62,4 miljardit eurot. EIP kõrge 
krediidireiting aitab tal leida raha suurtes summades ja konkurentsivõimeliste 
intressimääradega. Need rahalised eelised anname me edasi oma klientidele.

EIP on üleilmne finantsturuosaline. 2015. aastal 
tegi pank väljamakseid 12 vääringus ja korraldas 
emissioone 16 vääringus. Nii mitmes vääringus 

emiteerides jõuame ka investoriteni, kes ei pruugiks 
tavapäraselt valida seda laadi investeeringuid, mida 
EIP Euroopas teeb, aga kes aitavad kaudselt Euroopa 
projektidele kaasa, investeerides EIP võlakirjadesse.

Euroopa

63 %
Ameerika Aasia

Lähis-Ida ja 
Aafrika

21 %14 %

2 %
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2 015. aasta detsembris Pariisis toimunud ÜRO 
 kliimakonverentsil saavutati ulatuslik kokkulepe 
globaalse soojenemise teemal. Ent üks esoteerili-

semaid arenguid, millest kohtumisel teatati, võib samuti 
osutuda olulist mõju omavaks.

Tegelikult see käsitleb mõju. EIP koordineeris 11 rah-
vusvahelisest finantsinstitutsioonist koosnevat 
 rühma, mis avaldas suunised roheliste võlakirjade 
mõjust aru andmiseks. 

Roheliste võlakirjade kaudu 2015. aastal kogutud 40 
miljardit USA dollarit tuleb investeerida kliimameet-
mete projektidesse. Mure on aga selles, et eri organi-
satsioonid mõõdavad kliimamõju ja annavad sellest 
aru erinevalt. Investorid ei saa olla kindlad, kas tonn 
süsinikdioksiidi, mille puhul nad usuvad, et nende 
raha aitab selle heite ära hoida, ei ole tegelikult pool 
tonni või lausa kaks tonni.

Tänu EIP juhitavale töörühmale kehtestati esimesed 
suunised roheliste võlakirjade mõju kohta aru and-
miseks. Suunised tagavad läbipaistvuse ja aruande-
kohustuse, võimaldades rohelistel võlakirjadel jõuda 
laiemas valikus investoriteni.

EIP juba avaldab projekti kaupa teavet roheliste võ-
lakirjade emiteerimisest saadud rahastamise summa 
kohta ning oma projektide kliimamõju kohta. Näite-
na võib tuua väga mahuka päikeseenergia projek-
ti Ouarzazates Marokos, mis peaks alustama elektri 
tootmist juba 2016. aastal. EIP kogulaen Ouarzazate 
mitmesuguste päikesepaneelide ja kontsentreeri-
tud päikeseenergia projektide rahastamiseks ulatus 
rohkem kui 200 miljoni euroni. EIP roheliste võla-
kirjade emissiooni tulust eraldati 40 miljonit eurot 
Ouarzazate projektile. Panga aruannetes on mõju 
selgelt kirjas:

  elekter 250 000 marokolase jaoks

  193 tonni võrra vähem süsinikdioksiidi heidet aastas

  uued töökohad kohalikus päikeseenergiatööstuses

Lõpptulemus kirjutatud rohelisega

Ouarzazate päikeseenergiaprojekt Marokos

EIP kutsub turuosalisi üles kehtestama selged suunised selle kohta, kuidas 
hinnata oma keskkonnasõbralikest võlakirjadest saadud tuluga tehtud 

investeeringute mõju.
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Suhtlemine ja koostöö
 
Koos Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga asus pank täitma uut suurt rolli, 
mis nõuab erilist juhtimissuutlikkust, et selle üle järelevalvet teha.

2014. aasta detsembris leppisid Euroopa riikide 
 riigipead ja valitsusjuhid kokku Euroopa inves-
teerimiskavas. Eesmärk – käivitada pikaajalised 

investeeringud, mis olid soikunud vähemalt alates 
2008. aasta finantskriisist. Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond (EFSI) on kava oluline tugi-
sammas. EFSI alusel saab EIP kasutada ELi eelarvest 
16 miljardi euro suurust garantiid ja 5 miljardit eurot 
panga omavahenditest. Sellele tuginedes investeerib 
pank projektidesse, millega tuleks toetada 315 mil-
jardi euro ulatuses rahastamist kolme aasta jooksul.

Euroopa Parlament võttis EFSI loomise määru-
sed vastu 2015. aasta keskel. EFSI ametlik haldus-

struktuur valmis detsembris, kui Wilhelm Molterer 
nimetati EFSI tegevdirektoriks.

Enne EFSI investeerimiskomitee lõplikku ametisse ni-
metamist oli EIP juba koostanud portfelli EFSI tehin-
gutest, mis saadeti kõik Euroopa Komisjonile heaks-
kiitmiseks. Neist mõnda on kirjeldatud selle aruande 
projekte käsitlevatel lehekülgedel.

EFSI garantiist kasu saavad projektid läbivad EIP 
 tavapärase hoolsuskohustuse auditi ning lõplikult 
 kiidab need heaks EIP direktorite nõukogu. EFSI 
 rahastamistehinguid kajastatakse EIP bilansis, aga 
need kõrgema riskiga laenutehingud on EIP jaoks 
krediidineutraalsed, sest neil on ELi ja panga enda 
ressursside garantii. Praegu teevad EIP töötajad EFSI 
juhtimisstruktuuriga koostööd, et saada rahastamist 
oma projektidele ELi eelarvegarantii alusel:

  EFSI juhtkomitee annab suuniseid portfelli ris-
kiprofiili ja strateegia kohta 

  EFSI investeerimiskomitee hindab ja kiidab 
heaks ELi eelarvegarantii kasutamist teatavate 
operatsioonide puhul

EFSI

EFSI investeerimiskomitee 



Mitmed ELi institutsioonid teevad pangaga koostööd ja suhtlevad 
temaga, et suurendada tema aruandekohustust:

  Euroopa Parlament vaatab igal aastal EIP tegevuse üle

  Euroopa Komisjon nimetab ametisse EIP direktorite nõukogu liikme ja avaldab arvamust iga projekti koh-
ta, mis direktorite nõukogule esitatakse

  Euroopa ombudsman – erinevalt teistest rahvusvahelistest finantsasutustest ei piirdu haldusrikkumisi kä-
sitlevate kodanike kaebuste lahendamine EIP kaebuste lahendamise mehhanismiga. Need võib edastada 
ka ombudsmanile.

  Euroopa Liidu Kohus lahendab EIP ja ELi liikmesriikide vahelisi vaidlusi ning võib anda hinnangu panga ot-
sustusorganite tehtud otsuste õiguspärasuse kohta

  Euroopa Kontrollikoda võib oma mandaadi alusel auditeerida laenutehinguid

  Euroopa Andmekaitseinspektor jälgib, kas EIP järgib isikuandmete kaitse eeskirju ja määruseid

  Euroopa Pettustevastane Amet teeb EIPga koostööd pettuse ennetamisel

  Euroopa Keskpank pakub likvdiisusvahendeid eurosüsteemi operatsioonideks, millele on juurdepääs ka EIP-l
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Suhtlemine 
ja koostöö

EIP juhtimisstruktuur

 Aktsionärid 28 ELi liikmesriiki

 Juhatajate nõukogu  liikmesriikide ministrid

Direktorite nõukogu

Halduskomitee

 Auditikomisjon   sõltumatu

- president
- 8 asepresidenti

liikmesriikide  
nimetatud liikmed



EIP tänab käesoleva aruande illustreerimiseks kasutatud fotode eest järgmisi projektiteostajaid ja tarnijaid: 

© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com, © Melih Cevdet Teksen / 

Shutterstock. com, © Matyáš Řehák / Shutterstock.com, © kavalenkau / Shutterstock.com, © Polpharma,  

© Neoen, © Oxford University, © Cavidi, © MicroBank Caixa, © PerMicro, © K10 Apprenticeships Limited, 

© ORGA bouw, © Smart-Eye, © Alper Çuğun (Flickr), © HSY, © 2015 Sandwell and West Birmingham Hospitals  

NHS Trust, © Getinge, © William Demant, © Copenhagen Infrastructure Partners, © Omnicane,  

© EU/NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE – photographer Safi Naciri.

Nende fotode reprodutseerimiseks tuleb luba hankida otse autoriõiguse omanikult.

Kujundus: EIB GraphicTeam.

Trükitud Central’i trükikojas MagnoSatin paberile taimsete trükivärvidega.  

Paber on sertifitseeritud Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council) eeskirjade kohaselt ja sisaldab 100% värsket kiudainet  

(millest vähemalt 50% pärineb hästi hooldatud metsadest).
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3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.bei.org –  U info@bei.org

EIP Grupp koosneb Euroopa Investeerimispangast ja  
Euroopa Investeerimisfondist.

Euroopa Investeerimisfond
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org
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