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Bologna jalgrattateid rahastati EIP
laenuga sellele linnale. Loe lisaks
lk 27.
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PRESIDENDI eessõna

E

IP Grupp rahastab ja toetab projekte, mis avaldavad Euroopa ettevõtetele ja kodanike elule
suurt innustavat mõju. See mõju on viimastel
aastatel kiiresti kasvanud tulenevalt meie püüdest
kasutada raha arukamalt – kombineerides EIP Grupi rahastamist erakapitali, ELi fondide ja toetustega
ning EIP ekspertide nõustamistoega – et saavutada
maksimaalne majanduslik kasu.
Meie tegevuse mõju peaks olema tunda kogu Euroopas, sest meie eesmärkide seas on kesksel kohal
sidusus ja 2016. aastal jäime sellele truuks. Mõõdetuna protsentides SKPst, sõlmiti suurimad EIP Grupi
tehingud Eestis, Maltal, Bulgaarias, Küprosel, Horvaatias, Poolas ja Slovakkias.
Töötame selle nimel, et tagada ühtlane õitseng
kogu meie kontinendil ja kaugemalgi. EIP-l on kindel koht ELi töövahendite seas, millega muudetakse Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika
strateegia ning Euroopa konsensus arengu küsimustes reaalsuseks. Jätkuvalt tegeleme keerulise
ülesandega tugevdada jätkusuutlikku majanduskasvu hiljutise rände lähteriikides – et nii palju inimesi ei peaks ette võtma südantlõhestavat ja sageli
ohtlikku teekonda eemale kodumaalt –, ent toetame ka vastupidava majanduse arengut vastuvõtvates kogukondades Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja
Lääne-Balkanil.
2016. aastal kaasasime oma laenu-, garantii- ja
investeerimisportfelli kokku investeeringuid enneolematud 280 mld eurot. ELi panga tehingud
täidavad tõeliselt turulünki Euroopas, kasutades
aina rohkem Euroopa investeerimiskava, et pakkuda tuge VKEdele ja uuenduslikele ettevõtetele,
mis muidu ei oleks kunagi meie finantseeringuid
saanud.
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Kõikjal, kuhu me investeerime, otsime innovaatoreid. Ilma innovatsioonita ei ole EL konkurentsivõimeline. Siin on märkimisväärne roll Euroopa
investeerimiskaval, mis võimaldab meil rahastada
uuenduslikke ettevõtteid, mis varem ei oleks pruukinud meie huviorbiiti sattuda. Uute tehnoloogiate
alal teadusuuringute rahastamisega suudame oma
toetusega uuenduslikele ettevõtetele muuta elusid. Mõnikord võime sellega elu ka päästa.
Möödunud aastal rahastasime satelliite tootvat
perefirmat Bremenis ja esimest fondiinvesteeringut ettevõtetesse, mille on asutanud Prantsuse ülikoolide teadlased; mõlemaid projekte toetasime
Euroopa investeerimiskava abil. Rahastasime ka
Lyonis Zika viiruse vaktsiini teadusuuringuid ning
Suure Hadronite Põrguti ajakohastamist Euroopa
Tuumauuringute Organisatsioonis (CERN). Igaüks
nendest innovaatoritest rajab oma teed, ent nad
kõik liiguvad tuleviku poole, kus Euroopa ettevõtted on võrdsed partnerid kogu maailmas. 2017.
aastal on oodata veelgi suuremat keskendumist
sellistele investeeringutele. See peab olema EIPs innovatsiooni aasta.
Seda innovaatilist tulevikku silmas pidades olen
Euroopa suhtes optimistlik. Pank on väga oluline,
et hoida ELi kodanikke ühisel Euroopa rajal. EIP
Grupi laenud ja garantiid, meie pakutud nõustamine ja meie toetusega tehtud algatused on kindel
tõend Euroopa Liidu tähtsusest äriühingute ja inimeste jaoks kogu Euroopas. Lood meie projektide
kohta selles aruandes näitavad ilmekalt, et ELi pank
loob inimeste, ettevõtete ja riikide vahel sideme.
Muudame oma tegevusega meie maailmajao ühtsemaks. See on praegu ka suurim prioriteet.
Werner Hoyer

PRESIDENDI
eessõna

Meie investeeringud
ja algatused loovad
inimeste, ettevõtete
ja riikide vahel
sideme. Muudame
oma tegevusega meie
maailmajao ühtsemaks.
See on praegu ka
suurim prioriteet.
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RAHASTAMINE kokku

83

EIP Grupp
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2016. AASTA TIPPHETKED

Naised koorimas puuvilju traditsioonilise Küprose maiuse jaoks
Tróodose mäestikus asuvas
väikeettevõttes, mis sai EIP
tagatisega laenu. Loe lisaks lk 19.

Euroopa investeerimiskava 2016. aastal

30,2 mld euro ulatuses rahastamist
Kaasatud investeeringud kokku 163,9 mld eurot

315 mld euro suurusest eesmärgist 52% saavutatud
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Lihtne vastus SKP ja töökohtade
küsimusele
Keeruline majandusmudel näitab lihtsasti EIP investeeringute
suurt mõju ja viitab sellele, kuidas hinnata Euroopa
investeerimiskava mõju

M

ajandusliku mõju teema saab alguse suurest
šokist. Neli aastat pärast 2008. aasta finantskrahhi oli ELi sisemajanduse koguprodukt
allpool kriisieelset taset, põhivarainvesteeringud olid
15% kahanenud ja pikaajaline tööpuudus suurenes.
ELi liikmesriigid palusid Euroopa Investeerimispangal
laenumahu suurendamise kaudu aidata kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule, tehes 10 mld
euro suuruse kapitalisüsti.

See põhjalik analüüs
võimaldab hõlpsasti mõista panga
töö mõju.
Debora Revoltella, EIP juhtiv majandusteadlane

2015. aasta aprilliks oli EIP tänu kapitali suurendamisele saavutanud oma eesmärgi anda 60 mld eurot lisalaene. Samas pidi pank pärast selle investeeringu
tegemist hindama selle tõhusust. Arvesse tuli võtta keerulist koostoimet asjaomaste EIP tehingute ja
muu majanduses toimuva vahel.
EIP majandusteadlased kasutasid läbimõeldud majandusmudelit, et hinnata kõikide oma tehingute tulevast
mõju kapitali suurendamise ajal. Nad leidsid, et panga
antud laenudel on tõenäoliselt märkimisväärne mõju
Euroopa majandusele ning 2017. aastaks lisandub
830 000 ja 2030. aastaks 1,4 miljonit töökohta. „Mudel
töötati välja eesmärgiga võtta arvesse pikaajalisi tegureid, aga ka lühiajalist mõju,” sõnab EIP majandusosa-
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konna direktor Debora Revoltella. „See on oluline, et
hinnata lõpptulemust reaalmajanduse jaoks.”
Panga majandusteadlased esitlesid mõjuandmeid
2016. aastal. Nüüd tegelevad nad mudeli täiustamisega, et hinnata Euroopa investeerimiskava mõju
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi jaoks.

EIP mõju testimine
2013.–2015. aasta kapitali suurendamise perioodi
mõjuhinnang sisaldab mitmeid näitajaid selle kohta, kuidas arvutada ELi eelarvegarantii mõju ning kui
suurt kasu võivad lisainvesteeringud tuua. See on
aina olulisem nüüd, kui Euroopa Komisjoni president
Jean-Claude Juncker on öelnud, et ta soovib Euroopa
investeerimiskava mahtu ja kestust kahekordistada.
EIP majandusteadlased lõid ühise meeskonna komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega Sevillas, et teha
kindlaks panga mõju kapitali suurendamise perioodil.
Nad töötasid majandusmudeliga, mis loodi 2010. aastal, et hinnata ELi struktuurifondide mõju. Struktuurifondid on finantsvahendid, mille eesmärk on vähendada Euroopa eri piirkondade majanduse erinevusi.
Mudeli nimi on RHOMOLO ja mudeli abil arvutati, kas
avaliku sektori üha napimaid rahalisi vahendeid kasutatakse tõhusalt. Seega sobis mudel hästi ka EIP jaoks.
„See on kindel mudel ja me oleme püüdnud seda
konservatiivselt kasutada,” kinnitab hindamise juures
töötav EIP majandusteadlane Georg Weiers.
Üks RHOMOLO tugevaid külgi on näiteks see, et mudel kajastab:
• lühiajalist mõju majandusaktiivsusele;
•
seda, kuidas investeeringud suurendavad tootlikkust ja lõppkokkuvõttes kasvu pika aja jooksul.

EIP MÕTTED
EIP TEHINGUD
(jaanuar 2013 – märts 2015)

EIP tehingute kaudu toetatud
investeeringud

342 mld eurot

Kui EIP rahastab näiteks tee ehitamist, siis tee ehitamise ajal majandusaktiivsus kasvab. Tee valmides
toimib EIP rahastus edasi, sest tänu tee olemasolule vähenevad sõiduaeg ja transpordikulud ning see
suurendab tootlikkust, majanduskasvu ja töökohtade loomist. EIP laenu tegeliku mõju hindamiseks tuleb mõõta mõlemaid tegureid.

PIKAAJALINE MÕJU (aastaks 2030)

SKP juurdekasv 11%

1 400 000
uut töökohta

EIP mõju andmed
EIP majandusteadlased arvutasid selle mudeliga EIP
tegevuse lühi- ja pikaajalist mõju kapitali suurendamise perioodil 2013. aasta jaanuarist 2015. aasta
märtsini.
Kapitali suurendamise ajal sõlmiti EIP tavategevuse
ja kapitali suurendamisega seotud tegevuse käigus
1024 lepingut, mis põhinesid 812 tehingul kogu ELis
kokku 142 mld euro ulatuses. Selle abil rahastati investeeringuid kokku 372 mld euro ulatuses.
Mudeliga prognoositi aastaks 2017 järgmisi lühiajalisi
tulemusi:
• SKP juurdekasv 0,8%
• 830 000 uut töökohta

Mudeliga prognoositav pikaajaline mõju aastaks
2030:
• S KP juurdekasv 1,1%
•1
 ,4 miljonit uut töökohta

LÜHIAJALINE MÕJU (aastaks 2017)

SKP juurdekasv 0,8%

830 000
uut töökohta

EIP mõju ja investeerimiskava
EIP jaoks on oma mõju hindamine oluline, et pank
saaks tagada, et tema vahendid toimivad ELi kodanike jaoks tõhusalt. Kuna tegu on ELi pangaga, ei ole ta
mõistagi ainus, kes jälgib nende investeeringute tasuvust. Kolm tunnustatud organisatsiooni on juba avaldanud mõjuhinnangud, mis käsitlevad ELi eelarvegarantiiga investeerimiskava laene:
• Euroopa Komisjoni hinnangul suurendavad Euroopa
investeerimiskavaga toetatud EIP tehingud Euroopa
Liidu SKPd 410 mld euro võrra ja loovad 1,3 miljonit
töökohta
•
majandusanalüüsiettevõtte Oxford Analytica andmetel suureneb SKP 1,4%
•
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni prognoosi järgi lisandub tänu investeerimiskavale 1,8 miljoni
töökohta
EIP majandusteadlased teevad suuri jõupingutusi, et
kohandada ja täiustada mudelit ka Euroopa investeerimiskava alusel tehtud EIP tehingute mõju hindamiseks ning leida mõju kajastavad näitajad kogu
EIP laenuandmise kohta. „Tegu on keerulise mudeliga, sest see on üsna üksikasjalik. Mudeliga hinnatakse igakülgset mõju majanduses, mitte üksnes otsest
mõju,” kinnitab Revoltella. „Ent selle põhjaliku analüüsi tulemused võimaldavad hõlpsasti mõista panga
töö mõju.“
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Üliõhuke fotogalvaaniline kile
Heliateki tootmisliinil. Kile kaalub
500 g ruutmeetri kohta ja on vähem
kui ühe millimeetri paksune.

Uue ülesehitusega
tehingud uute
väljakutsete jaoks
Kvaasikapitali investeeringud on EIP jaoks
oluline vahend Euroopa investeerimiskava
eesmärkide saavutamisel

Hakkame tegelema väikeste,
riskantsete ja uskumatult
uuenduslikke asjadega.
Adrian Kamenitzer, EIP omakapitali, uute toodete ja
eritehingute osakonna direktor

8

Tegevusaruanne

2016

EIP TEGEVUS

E

simene keeruline ülesanne: ettevõtted soovivad oma CO2-jalajälge vähendada ja tahaksid seega ise taastuvenergiat toota. Ent maa
on suurlinnade äripiirkondades kõrges hinnas – ei
saa rajada tuuleparki Londoni Liverpooli jaama lähistele ega päikeseelektrijaama Pariisi La Défense’i
piirkonda.
Lahendus: Dresdeni tehnikaülikooli võrsefirma Heliatek töötas välja kile, millega saab katta hoonete välisseinad, et toota elektrit valguse energiaks muutmise teel.
Teine keeruline ülesanne: selle rahastamine. Lahendus: EIP 20 mln euro suurune kvaasikapitali
investeering.
Ehkki tehing kõlab lihtsana, ei ole see nii. EIP finantsistid on püüdnud mitu aastat leida viise selliste tehingute ülesehitamiseks, mis tagaksid kapitali uutele
uuenduslikele ettevõtetele nii, et ettevõtted saaksid
keskenduda pigem oma äri kasvatamisele kui võlgade tagasimaksmisele.
Kvaasikapital on kuulunud EIP arsenali juba mõni aasta, ent üksnes väikses mahus. Tänu Euroopa investeerimiskavale leiab see keskse koha panga kavas teha

suurema riskiga investeeringuid ka ettevõtetesse,
mis varem poleks olnud EIP rahastamiseks kõlblikud.
„Hakkame tegelema väikeste, riskantsete ja uskumatult uuenduslike asjadega,” kinnitab EIP omakapitali,
uute toodete ja eritehingute osakonna direktor Adrian Kamenitzer. „Seega peab EIP muutuma, et nende
uut laadi tehingutega sobituda, nii et oleks võimalik
nende tehingute kogu potentsiaali ära kasutada.”
Euroopa investeerimiskavaga seotud ja EIP hallatava ELi eelarvegarantii eesmärk on pakkuda tagatist
innovaatiliste ettevõtete rahastamisel. See on vajalik
seepärast, et kommertspangad kipuvad pidama neid
tundmatuteks ja seetõttu liiga riskantseteks. Samas
on Euroopa jaoks oluline, et uued ideed saaksid areneda. Ehkki see on EIP jaoks uus valdkond, sobib see
kokku panga ajaloolise rolliga täita turulünki.
Pank nimetab suurema riskiga tehinguid eritehinguteks. Panga eesmärk on 2017. aastal eritehingute mahtu suurendada, kuna kvaasikapitali tehingute
aluseks olevaid menetlusi ja muid uue ülesehitusega
tehinguid ühtlustatakse. Panga kasvukapitali ja innovatsiooni rahastamise osakond on saanud innovaatilistelt ettevõtetelt juba 1000 rahastamistaotlust ja kavatseb 2018. aasta keskpaigaks paigutada sellistesse
tehingutesse 1 mld eurot.
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„See on väga positiivne hetk,” sõnab osakonna juht Hristo Stoykov. „Töötame uute klientidega, kes varem poleks
EIP-lt laenu saanud. Töötame uuenduslike ettevõtetega.
Ning seda peamiselt tänu kvaasikapitali tootele.”
Kvaasikapital on toode, mis on EIP jaoks turul ainulaadne. Selle eesmärk on täita turulünk, mis piirab ligikaudu
2500 Euroopa keskmise suurusega ettevõtet. Selle valdkonna rahastamisvajadus on vahemikus 10–17 mln eurot. Toode toimib järgmiselt.
EIP annab innovaatilisele ettevõttele pikaajalise laenu. Pidevad laenutagasimaksed tühjendaksid ettevõtte taskuid just siis, kui ta peab investeerima teadus- ja
arendustegevusse. Ent omakapitaliinvesteering kahandaks nende inimeste tulu, kes kandsid rahastamisriski
arendustöö algusaastatel. Kvaasiomakapital aga tagab
mittelahjendava omakapitaliriskiga kapitali, millelt saadakse tulu ettevõtte tulemuste järgi, nagu ka omakapitaliinvesteeringu puhul.
Selle toote väljatöötamine võttis aega. Stoykov ja tema
kolleegid kogu EIPs pidid koostama uued dokumendid
ja lepingud ning muutma panga eri direktoraatide vahelisi seoseid. Panga juhtkond kiitis Euroopa investeerimiskava alusel tehtavate tehingute täiesti uue omakapitalistrateegia heaks. Esimesed kvaasikapitali tehingud on
ka näited ettevõtete kohta, mis sellist rahastamist vajavad:
• Archos – Prantsuse elektroonikaettevõte sai 12 mln
eurot asjade interneti võrgu arendamiseks
• Canatu – 12 mln euro suurune tehing, et rahastada
Soome ettevõtte painduvate ekraanide väljatöötamist
• Ultimaker – 15 mln eurot teadus- ja arendustegevuseks Hollandi 3D-printerite tootjale
Siiani tehti enamik kvaasikapitali tehinguid selliste EIP
programmide alusel nagu InnovFin’i keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate kasvu rahastamisvahend.
Kvaasikapital on Euroopa investeerimiskava tehingute puhul üha sagedamini tähtis tegur, mis aitab pangal tänu ELi
eelarvegarantiile ka investeeringute mahtu suurendada.
Investeerimiskava esimene kvaasikapitali tehing sõlmiti
samas 2016. aastal ja Euroopa piirkonnas, kus EIP on palju tegutsenud, nimelt Kreekas. Seejuures tegu ei olnud
külmkapi internetti ühendamise või käisesse kootud ja
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käsivarrega sobiva ekraani disainimisega. Tegu oli hoopis vorstitööstusega.
Üks suuremaid lihasaaduste valmistajaid Kreekas, Creta
Farms kulutab sama valdkonna ettevõtetega võrreldes
viis korda rohkem sellele, et leida uuenduslikke viise tervislikumate lihatoodete tootmiseks. Ettevõte on viimase
viie aasta jooksul esitanud üle 20 patenditaotluse. Ettevõtte leiutamistegevus keskendub keerulisele patenditud tehnoloogiale, mis võimaldab eemaldada lihatoodetest küllastunud loomsed rasvad ja süstida neisse
selle asemel küllastumata rasvu sisaldavat ekstra-neitsioliiviõli. See muudab lihatooted tervislikumaks, sest
alandab halva kolesterooli taset. Samas säilivad tooted
maitsvana.
„Neid lihatooteid süües tunnete naudingut ja vähem
süütunnet,” kinnitab Konstantinos Frouzis, kes on ettevõtte tegevjuht Kreetal Réthymnos. „See on nauding
koos hea tervisega.”
Creta Farmsi 15 mln euro suurune kvaasikapitali tehing aitab ettevõttel laieneda rahvusvahelistele turgudele ning toetab teadus- ja arendustegevust, et
tutvustada oliiviõli lisamise tehnoloogiat üleilmsele
suupistetööstusele.
„Investoritel on Kreeka suhtes praegu palju kahtlusi,” sõnab Frouzis. „Ent see tehing tõestab, et Kreeka ettevõtted võivad olla rajatud väga kindlale alusele.”
Creta Farmsi tehing oli üks 2016. aastal sõlmitud 23 kvaasikapitali tehingust. Stoykov eeldab, et 2017. aastal sõlmitakse 40 tehingut. Investeerimiskava ELi eelarvegarantii võimaldab tema meeskonnal suurendada tehingute
mahtu 50 mln euroni – sellest piisab, et toetada teadusja arendustegevust ka suuremates ettevõtetes.
Investeerimiskava eesmärk on kasutada EIP vahendeid
ja ELi eelarvegarantiid tehingute jaoks, mida muul juhul
ei oleks rahastatud. Seda lisamahtu seletavad uuenduslike ettevõtete suurem riskitase ja asjaolu, et kõnealuste uute tehingute tasuvus sarnaneb omakapitaliinvesteeringute tasuvusega. Stoykovi sõnul ei pruugi mõned
kvaasikapitali laenud end mõistagi ära tasuda. „Kui nopiksime välja üksnes võitjad, oleks igaüks oma raha neisse paigutanud,” ütleb ta. „Poliitilisest seisukohast on
need suurepärased investeeringud. Seepärast tasubki
riskida.”

EIP TEGEVUS

Töötajad pakendavad oliiviõliga
rikastatud liha Creta Farmsi tehases
Réthymnos Kreetal.
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INNOVATSIOON
konkurentsivõime heaks
Heidelberger Druckmaschineni trükimasin ettevõtte tehases Heidelbergis.
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innovatsiooni ja oskuste toetamiseks
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659 mln eurot laene tarkvaraettevõtetele (2015. aastal 102 mln eurot)
11 miljonit uut ja ajakohastatud ülikiiret digiühendust
Paremad õpitingimused 890 000 õpilasele ja üliõpilasele
Sh 770 000 ELis
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INNOVATSIOON
konkurentsivõime heaks

Müsli ja
digitrükkimise tulevik
Heidelberger Druckmaschinen hoiab Euroopa lippu kõrgel võidujooksus, mille käigus püütakse muuta digitrükkimine kiiremaks ja tõhusamaks ning leida uuenduslikke viise, kuidas panna tehased ise töötama

K

auplus mymuesli Heidelbergi õdusal vanamoelisel peatänaval asub linna ajaloolise vanalinna
servas, Saksamaa vanima ülikooli juurest otse üle
Neckari jõe. Samas on ettevõte digitrüki ja tööstusinnovatsiooni tuleviku tegijate seas.
Õhu- ja valgusküllase kaupluse tagaosas paikneb roosade ja kollaste maheteravilja- ja -marjakanistrite kõrval mustast klaasist masin, mis on inimesest kõrgem
ja sama lai kui joogiautomaat. Poe külastaja saab valida omale meelepärase müslitoru ning roosas särgis mymuesli töötaja libistab selle musta masinasse.
Klient sisestab puutetundlikul ekraanil personaalse
sõnumi või laadib üles näiteks oma laste pildi. Masin keerab toru violetses valguses, mis on tegelikult
uuenduslik jugatrükitehnoloogia. Mõni sekund hiljem
ulatab mymuesli töötaja kliendile just tema jaoks kujundatud müslipaki, mille pakendile on trükitud tema
valitud pilt ja sõnum.
Sõnumiks võib olla näiteks: Euroopa konkurentsivõime digitrükkimise turul sõltub Heidelberger Druckmaschinen AGst. Just see ettevõte töötas välja uhke
musta masina mymuesli kaupluse tagaseinas. Trükimasinaid tootev ettevõte katsetab piire ka digitaalautomaatika valdkonnas – see on võti Euroopa majanduse tulevikku ajal, mil maailmas kogub hoogu
neljas tööstusrevolutsioon, mille puhul tööotsuseid
teevad pigem masinad kui inimesed.
„See on tööstuse versioon 4.0,” ütleb Heidelberger
Druckmaschineni digiosakonna juht Jason O
liver.

„Heidelberger Druckmaschinen teeb väga olulisi
muudatusi valdkondades, kuhu meie arvates võiks tulevikule mõeldes panustada. Ettevõte panustab oma
tuleviku puhul digitööstusse.”
See on arukas panus. Heidelberger Druckmaschinen
rajab endale uut rada pärast aastaid, mil ettevõtet tabas trükimasinaturu langus ja 2008. aasta finantskriisile järgnenud majandussurutis. Tegu on maailma juhtiva ettevõttega traditsioonilise ofsettrüki valdkonnas,
kus tint kantakse pakendile plaadi või silindri abil. Ent
ettevõttel on kindel soov süvendada oma tegevust
kasvaval digitaalsel turul. Digitrükkimine nõuab tindi
pealekandmiseks fikseeritud plaati ning seega saab arvutiekraanil pilti lihtsamini juhtida ja muuta.
Digitrükkimine on samas palju kallim ja aeglasem kui
ofsettrükk. Võidujooks konkurentidega, et vähendada
digitrükkimise maksumust ja suurendada selle kiirust,
on üks katsumusi, mis Heidelberger Druckmaschinenil ees seisab.
Ofsettehnikalt digitaalsele trükkimisele üleminek on
põhjus, miks ettevõte taotles EIP-lt laenu, et aidata
rahastada oma teadus- ja arendustööd. 2016. aasta
märtsis sõlmis ELi pank tehingu ja andis 100 miljoni
euro suuruse laenu, mida tagati Euroopa investeerimiskava raames. „Ettevõtte stabiliseerimiseks tuleb
tegutseda klientide muutuvate vajaduste järgi,” kinnitab tehingu juures olnud EIP laenuametnik Franz Derler. „Seepärast on teadus- ja arendustegevuse investeeringud olulised.”
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See on tööstuse
versioon 4.0.
Heidelberger Druckmaschineni
digiosakonna juht Jason Oliver

Euroopa investeerimiskava ELi eelarvegarantii eesmärk on toetada tehnoloogilist innovatsiooni Euroopa ettevõtetes – see tegur on ka Heidelberger Druckmaschineni laenu aluseks. 2016. aasta veebruaris
avaldatud EIP majandusteadlaste uuring näitab, et
Euroopa peab eraldama veel 130 mld eurot aastas, et
saavutada ELi eesmärk kulutada 3% SKPst teadus- ja
arendustegevusele – see eesmärk aitab Euroopal saavutada samasuguse teadus- ja arendustegevuse investeeringute osakaalu kui teistes juhtivates riikides.
Arenenud tootmistehnoloogiaga sammu pidamiseks
peab Euroopa kulutama 90 mld eurot.
Heidelberger Druckmaschinen ei loobu oma traditsioonilisest tugevast ofsettrüki valdkonnast. Valdav
osa trükitööstuse 400 mld euro suurusest iga-aastasest turumahust põhineb siiski veel ofsettrükitehnikal. Samuti ei kavatse Heidelberger Druckmaschinen
üksi tegutseda. Ta arendab tooteid partnerluses Jaapani firmadega Ricoh ja Fujifilm, sest just Jaapan on
digitrükitehnoloogia liider.

Heidelbergi tehase
tootespetsialist Manfred
Seifert hoiab käes
ettevõtte trükimasina
abil kaunistatud palli.

14

Tegevusaruanne

2016

Seejuures ei ole ettevõte vaid trükimasinate tootja.
Ta on vajadusest tingituna ka tarkvaraettevõte, mille insenerid töötavad välja trükimasinate käitamiseks
vajalikke programme. „Soovime pakkuda kliendile
võimalust otsustada, kas tema jaoks on ökonoomne kasutada ofset- või digitrükki,” ütleb Jason Oliver.
„Lõppkokkuvõttes tahame luua süsteemi, mis suudab
õigupoolest ise otsustada, milline valik on parim.”
Tulevikus võimaldavad Heidelberger Druckmaschineni tarkvarainseneride kirjutatud programmid muuta
tootmise sama kohandatavaks nagu Heidelbergi vanalinnas asuvas müslikaupluses.

INNOVATSIOON
konkurentsivõime heaks

Soojus ja valgus vähema
süsihappegaasiga
Kieli rajatav elektrijaam jätkab küttega varustamist ka siis, kui tuled on
kustutatud, vähendades seejuures süsihappegaasiheidet 70%

T

alvel autoga sõites saab mootorist paisatava
soojusega kütta sõiduki salongi. Kui mootor
välja lülitada, hakkab peagi külm. Auto soojana hoidmiseks peab mootor töötama ka siis, kui sõiduk on teeserva pargitud.
Nüüd kujutlege, et teie auto on hiiglaslik elektrijaam. Gaasimootorid toodavad elektrit ja protsessi
käigus tekib soojus. Enamik elektrijaamu ventileerib soojuse korstna kaudu välja. Elektri ja soojuse
koostootmisjaamad kasutavad, nagu ka auto, ülejäänud soojust kütte tootmiseks. Nad soojendavad
vett, mis pumbatakse omakorda tarbijate kodude ja
kontorite radiaatoritesse.
Ent mis juhtub siis, kui elektrinõudlus väheneb ja
soojanõudlus püsib samal ajal suur? Näiteks keset
talveööd, kui tuled on kustutatud ja radiaatorid sisse lülitatud. Koostootmisjaamad võivad olla sunnitud tootma elektrit, mida ei ole parasjagu vaja, üksnes selleks, et tagada küttevarustus. See ei pruugi

olla nii juhul, kui energiateenuste ettevõte leiutab uuendusliku viisi toota kütet sel ajal, kui tarbija seda soovib, tootes samal ajal elektrit üksnes siis,
kui seda vajatakse. Just sellega hakkab Stadtwerke
Kiel tegelema uues koostootmisjaamas, mille ta kavatseb 2018. aastal töösse rakendada.
Isegi pärast seda, kui Kieli mootorid on välja lülitatud, salvestatakse nende ülejäänud soojus 60 meetri kõrguses veepaagis, kust saab kuuma vett linna
soojusvõrku edastada. Selle tulemusena hakatakse
250 000 kodu varustama elektriga ja 70 500 klienti
küttega. Samuti on uue tehase süsiihappegaasiheide 70% väiksem kui söeküttel põhinevas jaamas,
mille asemele uus jaam rajatakse. „Tegu on uusima
ja tõepoolest murrangulise tehnoloogiaga,” ütleb
laenuametnik Branko Cepuran, kes tegeles Euroopa
investeerimiskava ELi eelarvegarantiiga Stadtwerke Kielile septembris antud 105 mln euro suuruse
laenuga. „Panga jaoks on väga oluline toetada seda
laadi innovatsiooni Euroopa tööstuses.”

Mikroobid imikute päästmiseks
Zika viiruse plahvatuslik levik Ameerikas muutis vaktsiini oluliseks
tervishoiuprioriteediks. Selle põhjuseks on eelkõige oht rasedana nakatunud
naiste beebidele. Keerukust tekitav asjaolu: tuleb tagada, et vaktsiin – mis võib
tavaliselt sisaldada toimeainet, mis on sarnane selle ohtliku haiguse tekitajaga,
mille eest vaktsiin peaks kaitsma – ei oleks ise lootele kahjulik. Valneva, mille
peakontor asub Lyonis, püüab luua puhastatud inaktiveeritud vaktsiini.
Inaktiveeritud vaktsiinides kasutatakse haigusetekitajat, näiteks viirust või
bakterit, mis on kemikaalide, kuumuse või kiiritamise teel surmatud. Samas
stimuleerivad need immuunsüsteemi tegeliku haiguse eest kaitsma. Isegi kui
vaktsiinis leiduv haigusetekitaja läbib platsenta, ei nakata see loodet, sest on inaktiveeritud.Siiani on ettevõtte
loodav Zika vaktsiin osutunud tegevjuhi asetäitja Franck Grimaud’ sõnul väga puhtaks. Et aidata Valneval
töö lõpule viia, andis EIP 2016. aasta juunis 25 mln euro suuruse laenu, millega toetatakse ka borrelioosi
vaktsiini teadus- ja arendustööd.
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Rauno Koivusaari merel

Sukelduja, kes nägi
enda ümber
elektritootmisvõimalusi
Suured rahad helge tuleviku heaks
Pank paigutas 28 riigis 46 haridusprojekti 3,7 mld
eurot, mis hõlmavad järgmisi tehinguid.

• 1 00 mln euro suurune laen Corki Ülikooli Kolledžile,
millest 27 mln eurot kulub Corki teadus- ja
innovatsioonipargi esimesele etapile. Tervishoiu- ja
innovatsiooniprojektide taristule eraldatakse 37 mln
eurot. 200 mln euro suurune investeering 71 Iirimaa
koolile, millest saab kasu 44 000 õpilast, on kõigi
aegade suurim EIP laen Iirimaa koolidele.

• 1 00 mln Inglise naela suurune laen Newcastle’i
Ülikoolile hõlmab 58 mln Inglise naela linnaarenduse
teaduskonna hoonele ja 40 mln Inglise naela riiklikule
rahvastiku vananemisega tegelevale teadus- ja
innovatsioonikeskusele. EIP toetab ka seitsme uue
keskkooli ehitamist, millest saab kasu rohkem kui
8500 Yorkshire’i koolilast.

• L isaks 2015. aastal eraldatud 940 mln eurole
rahastab EIP veel 530 mln euroga Itaalia valitsuse
investeeringuid, mis toovad kasu üle 500 000
kooliõpilasele ja hõlmavad ajakohastatud taristut,
energiatõhusust ja ohutust (sealhulgas maavärinate
kaitsemeetmeid). Itaalia ühes tippülikoolis, s.o Rooma
Sapienza Ülikoolis hõlmavad EIP rahastatud projektid
uusi raamatukogusid ja haldushoone renoveerimist
ning arhitektuuriõpingute linnakut.
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Soome idufirma
AW Energy toodab
Portugali rannikul
lainetest elektrit

S

ee oli elukutselise sukelduja Rauno Koivusaari jaoks heureka hetk. 1993. aastal viibis
soomlane Porkkala poolsaare lähedal Soome lahes sukeldumisekspeditsioonil. Ta mõistis, et lainete võimsat liikumist saaks rakendada
elektri tootmiseks. Nüüdseks on tema ettevõtte AW-Energy ehitatud energiamuundur WaveRoller Portugalis Peniches kaks aastat väldanud
katseperioodil tõhusalt tööd teinud. „Meil kulus
kaua aega, et jõuda praegusesse punkti,” ütleb
ta. „Ent ma olen õnnelik, et seda ideed alguses
edasi viisin.”
WaveRoller töötab ranniku lähedal 12–14 meetri sügavusel. Seade salvestab lainevoo efektiivseima punkti, hoidudes samas kõige karmimatest tormidest. AW-Energy hinnangul saaks
ühe 350 kW WaveRolleriga rahuldada Peniches
440 majapidamise elektrivajaduse. Projektiga
alustati parimate tingimustega rannikuäärsetel aladel Portugalis, Prantsusmaal, Iirimaal ja

INNOVATSIOON
INNOVATION
konkurentsivõime
for competitiveness
heaks

Tšiilis ning AW-Energy eesmärk on müüa järgmise
nelja aasta jooksul rohkem kui 50 WaveRollerit. EIP
andis juulis 10 mln euro suuruse laenu esimese kommertseesmärgil loodava seadme ehitamiseks ja uue
tehnoloogia kasutuselevõtu kiirendamiseks.

Puutumata puhta energia allikas
WaveRolleri ehitamisel on kasutatud 18 × 10 m suurust terasplaati, mis on hingedega kinnitatud merepõhjas asuva aluse külge. Plaat liigub koos lainevooga edasi-tagasi, edastades energiat hüdraulilisele
energiakogumissüsteemile. See süsteem juhib elektrigeneraatorit. Elekter suunatakse merealuse kaabli
kaudu rannikul asuvasse võrku.
Ehkki laineenergia potentsiaali on juba ammu tunnustatud, on tormine meri takistanud tööstusharu
arenemast. Tehnoloogiad on olnud kallid ja haavatavad ning rahastamise leidmine keeruline. „Enne EIP
ilmumist ei ole meil pangarahastust olnud,” kinnitab
AW kommunikatsioonijuht Mikael Martikainen. „Võib

öelda, et tuule- ja päikeseenergia on laineenergiast
10–20 aastat ees.”
Ekspertide hinnangul on lained suurim puutumata puhta taastuvenergia allikas kogu maailmas ning
selle potentsiaal on ulatuslikum kui olemasolevate
fossiilkütusel töötavate jaamade võimsus Euroopas
kokku. „Laineenergia võiks rahuldada vähemalt kümnendiku maailma energiavajadusest,” usub Martikainen. Kuna lainete liikumist saab ette näha, oleksid
need väärtuslik lisa teistele taastuvenergia allikatele.
Hooldus on suhteliselt lihtne. WaveRolleritel on suured õhuga täidetud ballastimahutid, mis võimaldavad need kasutuskohani ujutada. Seejärel täidetakse
mahutid vee alla viimiseks veega. Ehkki laineenergia muundur on tavapärase töötamise ajal täielikult
vee all, saab seda ballastimahutite tühjendamise abil
hoolduseks taas veepinnale tõsta. Seega puudub vajadus keeruliste, kulukate ja ohtlike sukeldumistoimingute järele, et seadet remontida. See on hea uudis
ka seadme leiutanud sukelduja jaoks.

Valgus, kaamera, investeerimiskava
Becki ja Wallanderi krimisarjade tootjaks olev Rootsi meediakontsern on seadnud eesmärgiks end
digivaldkonnas laiendada.
Kujutlege näiteks karjääri lõpetanud murdmaasuusatajat katsumas jõudu olümpiavõitjast
maadlejaga, mängimas tennist suure slämmi kunagise võitjaga või hokit Stanley karika meistriga.
Või kuidas teile meeldiks komöödia, mille peaosas on vananeva elanikkonnaga väikelinna kogudusse
tööle määratud innukas pastor? Kas need tunduvad head tele-show'd? Bonnierile igatahes tundusid
ning neist said sellele kontsernile kuuluvates kanalites 2016. aastal Rootsi vaadatuimad tele-show'd.
Hoolimata üleilmsete meediaettevõtete nagu Amazon ja Netflix arengust esineb jätkuvalt suur
nõudlus kohaliku sisu järele – kuniks see on mugavates digiseadmetes kättesaadav. „Kuna aina
rohkem inimesi kõneleb inglise keelt, ei ole keeleoskus Skandinaavias tegelikult rahvusvaheliselt
toodetud sisu vaatamisel takistus,” kinnitab EIP digimajanduse osakonna majandusnõuniku asetäitja
Anders Bohlin. „Ent inimesed tahavad siiski näha ka kohalikke talente, mitte üksnes Hollywoodi
staare. Nad tahavad vaadata kohalikes oludes tehtud show'sid.“ Seepärast võttis Bonnier EIP-lt
Euroopa investeerimiskava ELi eelarvegarantiiga tagatud 100 mln euro suuruse laenu, et arendada
kõrgtehnoloogilisi digiplatvorme ja luua Skandinaavia sisu. „Meie tegevus põhineb ajakirjandusel,
teadmistel ja tõeliselt heade lugude jutustamisel,” sõnas ettevõtte juhatuse esimees
Carl-Johan Bonnier. „Seda jätkame ka edaspidi. Ent aina enam jõuab meie sisu tarbijani
mobiilsete platvormide kaudu.”
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Georgia ja Niki Kafkalia oma
lihatööstuses Agrose külas.

Võtame suurelt ette VÄIKESED
ja KESKMISE SUURUSEGA
ETTEVÕTTED

33

eurot

d
l
m
,7

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele





Euroopa Investeerimisfondi toetus 9,45
Toetati 300

000 VKEd ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtet

4,4 miljonit töökohta VKEdes ja keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtetes säilinud
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Võtame suurelt ette
VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

Väike küla ja
suur pank
Agros saab elutähtsa
päästerõnga pereettevõtetele,
mis on Küprose pangakriisi
tõttu kannatanud

K

üprose kõrgeimate tippudega Tróodose
mäestik ümbritseb väikest Agrose küla justkui looduslik amfiteater, mida palistavad viinapuude ja roosade roosidega kaetud terrassid.
Ent mäestik ei ole suutnud kaitsta 1000 külaelanikku saare finantskriisi eest.
Aastatel 2011–2013 tabas kriis väikeettevõtteid
eriti rängalt. Euroopa Investeerimispank on sestsaadik märgatavalt suurendanud oma laenumahtu Küprosel. Abi on saanud ka Agrose väikeettevõtjad. „Kui meil poleks neid laene, oleks olukord
meie jaoks tõepoolest keeruline,” kinnitab Georgia Kafkalia, kes juhib koos vanemate ja õega külas
suitsulihatööstust.
EIP annab Küprosele laene peamiselt kohalike pankade ja laenuühistute kaudu, millel on tihe kontakt Kafkalia sarnaste väikeettevõtjatega. Tänu sellistele väikeettevõttelaenudele ulatus EIP toetus

Finantskriis oli raske aeg. Aga kui on olemas
töökoht, pakub elu taas seda, mida vajad.
Niki Agathocleous, Agroses asuva ettevõtte Niki’s Sweets
omanik
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Niki Agathocleous
valmistab oma Agrose
töökojas traditsioonilisi
Küprose maiuseid.

Küprosel 15% riigi SKPst. „Kohalike pankade kõrge
intressimäär oli väikeettevõtete jaoks suur probleem,” kinnitab EIP Küprose laenuametnik Nicos
Yiambides. „Meie suudame hankida ettevõtetele rahastamist madalamate intressimäärade ja pikemate
tähtaegadega ning sellel on väga positiivne mõju.”

Küprose VKEde jaoks paremad
tingimused
Väikeettevõtted on iga riigi majanduse tervisele olulised. Agrose taolises tillukeses külas on nende edukus veelgi tähtsam, ent juurdepääs rahastamisele
võib tekitada probleeme, kui ettevõte peab laienema või oma seadmeid ajakohastama. Kafkalia perekond vajas 80 000 eurot, et osta vorstisuitsutamisruumi uued seadmed ning uue tark- ja riistvara
raamatupidamiseks ja arvete väljastamiseks. Ehkki
nende kliendisuhted on kestnud kauem kui 40 aastat, peab ettevõte Georgia Kafkalia sõnul äri käigus
hoidmiseks investeerima.
Isegi finantskriisi ajal edukalt toiminud ettevõtetele avaldasid kriisijärgsed kõrged intressimäärad halba mõju. Costas Tsiakkas asutas koos oma abikaasaga veinitööstuse 28 aastat tagasi ning tal on praegu
11 töötajat. Tema käive suurenes finantskriisile järgnenud aastal. Ent kui tal tekkis vajadus investeerida
mõnede oma terrasside ja niisutussüsteemi renoveerimisse, nõudsid kohalikud pangad 9% intressi.
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VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

Tsiakkas pöördus Tróodose kooperatiivse ühistu
poole, mis andis talle 100 000 euro suuruse laenu
Nikosia kooperatiivselt keskpangalt. Seda laenu rahastas omakorda EIP. Intressimäär oli 2,6%. „See laen
avas mu silmad, et võib saada ka madalama intressiga laenu,” kinnitab Tsiakkas. „Meie probleemiks oli
alati olnud kõrge intressimäär.”
Ettevõtte toodang ulatub praegu 160 000 pudelini
aastas ning tänu sellele on Tsiakkas oluline kohaliku
majanduse edendaja, ostes enamiku oma viinamarjadest lähiümbruse talunikelt. Samuti on see oluline
tema perekonna tulevikule mõeldes. Tema kaks poega õpivad praegu veinitootmist ja põllumajandust
ning Tsiakkas eeldab, et ka teised kaks poega asuvad
pereettevõttes tööle.
Kooperatiivne keskpank vahendab Küprose kooperatiivsete pankade nimel EIP laene suurusjärgus
10 000 kuni 100 000 eurot. Kõik 18 kohalikku kooperatiivi on andnud Küprose VKEdele EIPst pärit laene.
„Nende laenude mõju on väga suur,” kinnitab dr Kostantinos Vrachimis, kes on kooperatiivse keskpanga
jaetoodete osakonna juhataja. „Agros on väga kauge kant. Nendes pereettevõtetes töötavad kohalikud
inimesed ja neist sõltuvad paljud teised ettevõtted,
kes tarnivad neile näiteks liha või puuvilja.”
Vrachimis kasvas üles põllumajandustootjate külas ning tunneb Agrose ja teiste väikekogukondade

väikeettevõtetega sidet. „Need paigad on mulle lähedased. Soovin väga nende eluviisi kaitsta.”

Saare traditsioonid
Küprose traditsioone kaitsevad sageli väikeettevõtted. Niki Agathocleous toodab Agroses traditsioonilisi maiuseid ehk lusikakompvekke, mida valmistatakse kirssidest, arbuusist, küdooniast, Kreeka
pähklitest või roosidest ja serveeritakse tummise
kange kohviga. Tema töökojas kasutatakse traditsioonilisi meetodeid puuviljade keetmiseks – igal
aastal 200 tonni – ja valmistatakse vanilje-, kaneelivõi nelgimaitselist siirupit. Ta annab tööd 25 inimesele, peamiselt naistele, ning tal on lai müügivõrk
kogu Küprosel. Ettevõtte aastakäive on miljon eurot.
Ta võttis Tróodose kooperatiivselt ühistult
20 000 euro suuruse laenu, et osta uusi seadmeid
ja renoveerida oma hooneid. „Väga oluline on investeerida ja edasi liikuda,” kinnitab Agathocleous, kes
juhib ettevõtet koos abikaasa ja kahe pojaga. „Finantskriis oli keeruline aeg. Aga kui on olemas töökoht, pakub elu taas seda, mida vajad.”

Costas Tsiakkas oma
veinikeldris mägedes
Agrose lähistel
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Pariisi ülikoolidest
turule
Vähiravimid ja
digitehnoloogia –
Prantsusmaa
võrsefirma viib
ülikoolide
teadusuuringud
laborilaualt edasi

A

ngelita Rebollo on rõõmsameelne hispaanlanna,
kelle e-posti sõnumitele on lisatud rida: „Kui elu
saadab sulle sidruni, siis otsi välja tekiila ja sool.”
Ta on ka väga silmapaistev teadlane, kes püüab leida
viise vähirakkude surmamiseks.

Oma laboris Pierre et Marie Curie’ Ülikooli ajaloolises Pitié-Salpêtrière’i haiglas Pariisi kesklinnas Seine’i jõe lähedal on Rebollo välja töötanud tehnoloogia, mis blokeerib teatavaid valkude funktsioone, mis
muudavad terve raku vähirakuks. See ravi võib aidata mitmesuguste haigustega inimesi, ehkki esialgsed
tulemused näitavad, et esmalt kasutatakse seda munasarjavähi ja rinnavähi raskete vormide raviks. Kui

Angelita Rebollo oma
Pariisi laboris.

Me oleme üks esimesi, seega kõik
jälgivad meid, et näha, kas nad saaksid
meist eeskuju võtta.
Philippe Tramoy, Quadrivium 1 partner
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Võtame suurelt ette
VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

keemiaravi põhjustab arvukaid kõrvalnähte, hävitades koos vähirakkudega ka palju häid rakke, tapab
Rebollo sihtravi üksnes vähirakke.

Euroopas on ülikoolide võrsefirmasid tekkinud
Ühendkuningriigis, kus EIP on toetanud Imperial College’i võrsefirmat.

Ta alustas selle teema uurimist 17 aastat tagasi Madridis ja nüüdseks on ta asutanud koos veel mõne Prantsuse mainekates teadusasutustes töötava teadlasega
ettevõtte PEP-Therapy. Ettevõtte nimi tuleneb Rebollo uurimistöö keskmes olevatest molekulidest – need
on rakuseina läbivad ja raku tegevusse sekkuvad
peptiidid. Ettevõtte ülesanne on kasutada seda teaduslikku läbimurret ravimis, mis võib päästa elusid.
„Põhjus, miks ettevõtte asutasime, oli viia teadusuuringud laborilaualt haiglasse,” kinnitab Rebollo. „Eesmärk on töötada välja molekul, mis aitab väga paljusid inimesi.”

Ent Prantsusmaal ei ole neid varem loodud. Quadrivium, mida juhib Seventure Partnersi meeskond ja
mida rahastavad mitmed investorid, sealhulgas Caisse des Dépôts’ tütarettevõtja Bpifrance, sai aprillis
20 miljoni euro suuruse eraldise Euroopa Investeerimisfondilt, mis on EIP Grupis keskendunud VKEde riskirahastamisele. Euroopa investeerimiskava ELi eelarvegarantii toel aitas EIF saavutada Quadrivium 1
rahastamise kokku 56 mln euro ulatuses. „On olnud
suur katsumus seda ideed Prantsusmaal tutvustada,”
kinnitab Quadriviumi partner Philippe Tramoy, kes
juhib ettevõtte bioteaduste portfelli. „Me oleme üks
esimesi, seega kõik jälgivad meid, et näha, kas nad
saaksid meist eeskuju võtta.”

Ülikooli võrsefirmade fond
Prantsusmaal
PEP-Therapy sai miljon eurot toetust fondilt Quadrivium 1, mis on esimene Prantsuse investeerimisfond,
mis pakub stardikapitali bioteaduste ja digitehnoloogia projektidele, mis saavad alguse tosinast Prantsuse ülikoolide teadusuuringute asutusest või on nendega seotud. Eeskujuks on olnud USA ülikoolid, mis
on asutanud sellised suurettevõtted nagu Genentech ja Lycos. Ülikool teenib lõppkokkuvõttes rohkem raha pigem toote väljatöötamisega kui selle
kallal tehtud uurimistööd suurettevõttele edasiseks
arendamiseks litsentsides. Kapitaliosalused ülikoolide võrsefirmades julgustavad ka teadlasi jääma tööle
oma akadeemilisele töökohale, selle asemel, et võtta
vastu kõrgema palgaga töökoht erasektori tööstuses.

Õppetunnid ülikoolide võrsefirmade kultuuris
Enne Quadrivium 1 asutamist tegeles Tramoy peamiselt USA ettevõtete ja Euroopa muude piirkondade
firmadega sõlmitud tehingutega. Ta polnud alguses
kindel, kas ülikoolide võrsefirmad Prantsusmaal toimivad. „Küsimus on tegelikult meelsuses või kultuuris.
Anglosaksi kultuuriruumis hinnatakse äriühingut tulevase tulu järgi. Prantsusmaal analüüsitakse tavaliselt
kolme viimast aastat,” ütleb ta. „See on justkui veepinna järgi otsustamine sügavuti minemata.”
Ta usub, et kui Quadriviumi investeeringud
õnnestuvad, siis suhtumine muutub. Siiani on
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fond investeerinud kümnesse ettevõttesse. Igaüks
neist sai alguse ühes või mitmes kaheteistkümnest
teadusasutusest, mis Quadriviumiga koostööd
teevad, alates Pariisi IV Ülikoolist (Sorbonne) Curie’
instituudi ja ESPCI Paris’ni välja.
Quadrivium 1 kavatseb investeerida üksnes 16–20 ettevõttesse, ehkki Tramoy plaanib lõppkokkuvõttes
asutada ka teise fondi. Quadrivium 1 keskendub oma
ettevõtete järgmiste arenguetappide toetamisele.
See on bioteaduste valdkonnas oluline, näiteks juhul,
kui kulub mitu aastat, et viia toode – nagu Angelita
Rebollo ütleb – laborilaualt haiglasse.
PEP-Therapy alustab uuringuid, et saada kinnitust
oma koostisaine ohutusele. Rebollo ja tema kolleegide arvates ei muutu nende toode üldkättesaadavaks ravimiks vast enne kui kaheksa aasta pärast,
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ehkki seda hakatakse kliiniliste katsete ajal haiglates
kasutama.
„See on pikk teekond,” ütleb ärijuhtimise magistrikraadiga bioloog Antoine Prestat, kes on PEP-Therapy
kaasasutaja ja tegevjuht. „Väga oluline on omada sellist fondi nagu Quadrivium, mis mõistab protsessi.”
Angelita Rebollo ei jäta tähelepanuta ka teadusuuringute ökonoomikat. Lõppude lõpuks lahkus ta
oma töökohalt Madridis seetõttu, et teadusuuringute jaoks ettenähtud vahendid olid Hispaanias napid.
Ta seadis end sisse Pariisis, olles peatunud ka Saksamaal ja Belgias. „Quadriviumi investeering aitab
meil rahastada arenguetappe,” sõnab ta. „Vajasime
vahendeid selle molekuli leidmiseks – molekuli, mis
loodetavasti päästab elusid.” See on väärt mis tahes
rahasummat.

Võtame suurelt ette
VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

Mõnikord on hea, et laenu saamiseks peab kalastama
Anna inimesele kala ja ta saab söönuks ühe päeva. Anna talle aga mitme
kasusaajaga vahendatud laen ja ta annab teistele kogu elu süüa.
PP Orahovica on Ida-Horvaatias asuv põllumajandusettevõte, mis toodab
sarapuupähkleid, valmistab Rieslingut, karjatab lehmi ja kasvatab
karpkala. 1000 hektari suurusest kalatiigist kala transportimiseks tavatses
ettevõte vedada eluskala eriveokites. „Tarnid 10 tonni kala koos 10 tonni
veega. Pärast kohaleviimist oled kaotanud
10 tonni värsket vett,” ütleb nõukogu esimees Marko Rašić. Tonnides
tiigivee vedamine on nii majanduslik kui ka keskkonnakulu. Seega
laiendas PP Orahovica kalatootmise 4500 hektarile ja ehitas eluskala
vedamise asemel kalatöötlemistehase. „Nüüd saame tarnida kalafileed, külmutatud
kala, erinevaid kalatooteid, mis tähendab, et lisame kalale väärtust,” kinnitab Rašić.
Ettevõte, kus töötab 1262 inimest, sai 1,4 mln euro suuruse toetuse ELi maaelu
arendamise ühinemiseelse abi rahastamisvahendist ning 4,4 mln euro suuruse laenu
HBORilt, mis on Horvaatia riiklik pank ja EIP vahendaja. 2016. aastal suurendas pank
HBORile antud laenu 150 mln euro võrra eesmärgiga anda laene PP Orahovica sarnastele
keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele. „See oli väga atraktiivne pakkumine,
madala intressimäära ja pika tagasimakseperioodiga,” kinnitab Rašić. Kokku on EIP
rahastanud HBORi rohkem kui kahe miljardi euroga, et toetada VKEsid ja keskmise
turukapitalisatsiooniga ettevõtteid ning avaliku sektori projekte tööstuse ja turismi
valdkonnas ning väikeste ja keskmise ulatusega taristukavade puhul.

PP Orahovica
kalafarm
Ida-Horvaatias

Esimesed sammud lastekingadega
Lastekingade valik on viimastel aastatel kiiresti kasvanud
ning juurde on tulnud tervislikke ja looduslikke valikuid.
Et tuua see tootevalik ka Tšehhi linna Brnosse, sai Lucie
Prokešová Komercní banka kaudu ELi toetusel laenu.
Komercníga sõlmitud COSME laenugarantiivahendit toetab
EIFi hallatav Euroopa investeerimiskava VKEde komponent.
Lucie avas oma kaupluse nimega Neobuto 2016. aasta
alguses. Isegi Slovakkia ja Austria kliendid tulevad mõnikord
uudistama uusi lastekingade kaubamärke, mis olid varem
Tšehhi turul tundmatud. Neobuto teeb koostööd ka laste
füsioterapeutidega, et kingavalikut laiendada ja pakkuda
jalatseid ka erivajadustega jalale (nt lampjalad). Lucie
kavatseb 2017. aastal avada uue filiaali Prahas.
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5600 MW elektritootmisvõimsust
86% elektritootmisest taastuvatest allikatest
41 000 km ulatuses ehitatud või ajakohastatud elektriliine
45 miljonit nutiarvestit
4 miljoni majapidamise varustamine elektriga
13 miljonit ELi elanikku saab kasu ajakohastatud linnataristust ja -teenustest
55 miljonit ELi elanikku saab kasu kaasrahastatud programmide kaudu

parendatud taristust





980 miljonit lisareisijat EIP rahastatud transpordivahendites
10 miljoni inimese jaoks paremad tervishoiuteenused
120 000 majapidamist uutes või renoveeritud sotsiaalkorterites või

taskukohastes eluasemetes
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25 miljoni inimese jaoks ohutum joogivesi
20 miljoni inimese jaoks paremad sanitaartingimused
1,7 miljoni inimese jaoks väiksem üleujutusrisk
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Üks linn, palju vajadusi,
üks laen
Bolongas toetatakse ühe EIP laenuga
mitut projekti. Koolide renoveerimine,
jalgrattateed, maavärinast tingitud
kahjustuste ärahoidmise meetmed
– selle laenuga toetatakse
jätkusuutlikku arengut, mis on 2016.
aastal käivitatud ELi linnade
tegevuskava keskmes.

L

õuna-Bologna kooliõpilased ei pea enam istuma ülerahvastatud klassiruumides kodukohast
kaugel. Via Lombardia kooli ehitus valmis 2016.
aasta lõpus ning kooli 225 õpilast saavad õppida oma
kodu lähedal ja varasemate tingimustega võrreldes
märkimisväärselt väiksemates klassides. Kool on:
•
ehitatud valmismoodulitest, mis kiirendas
ehitustööd;
•
A-pluss energiaklassiga, kuna koolil on päikeseenergial põhinev küte ja korralik soojustus;
• maavärinakindel (2012. aasta maavärina tõttu, mille epitsenter oli 36 km Bolognast, hukkus piirkonnas 27 inimest).
„Laste õpikeskkond muutub paremaks ja see aitab edendada nende haridust,” kinnitab Bologna
linnauuendusosakonna juht Marika Milani. „Nad ei
pea kooli minemiseks kaugele sõitma. Neid ei pressita ülerahvastatud klassiruumi. Oleme selle üle
väga uhked.”
Milanil on mitu projekti, mille üle uhkust tunda.
50 mln euro suuruse EIP laenuga tegeleb Bologna
mitme väga erineva kavaga. Kokku 160 mln euro
suuruse programmi aluseks on linna kava muuta
oma elukeskkond paremaks ning ettevõtete ja külastajate jaoks ligitõmbavamaks, aga ka maavärinate ja kliimariskide suhtes vastupidavamaks.

Vincenzo D’Aprile, Bologna
ajalooliste portikuste
renoveerimisega tegelev
linnainsener

2016

Tegevusaruanne

27

Meil ei olnud nii palju
raha, et seda kõike meie
ilusa linna heaks teha. EIP
laen oli tõepoolest vajalik.
Marika Milani, Bologna
linnauuendusosakonna juht

Bologna uus kool,
mille ehitamist rahastati
EIP raamlaenuga

„Meil ei olnud nii palju raha, et seda kõike meie ilusa
linna heaks teha,” sõnab Milani. „EIP laen oli tõepoolest vajalik.”
Seda nimetatakse raamlaenuks, sest laenu kasutatakse rohkem kui ühe projekti jaoks. Seda laadi EIP
laen on oluline vahend kohalike omavalitsuste jaoks,
kes soovivad muuta oma kogukonnad jätkusuutlikumaks. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste parem
rahastamine on oluline ELi linnade tegevuskava puhul, mida tutvustati ametlikult 2016. aasta mais Amsterdamis. Bolognas toetatakse EIP laenuga:
• mitme munitsipaalhoone, teede, avaliku ruumi ja
väljakute renoveerimist;
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•
linna ajaloolist keskust ümbritseva jalgrattatee
valmimist;
•
osade Bologna kuulsate keskaegsete teeäärsete
portikuste restaureerimist, mis viivad linna kohal
kõrguva San Luca katedraali juurde.
Portikused on UNESCO maailmapärandi nimekirja kandidaadid. „Need on Bologna kõige olulisemad
sümbolid külastajate mälestustes,” sõnab Milani. „Ent
me ei pea kulutama aega ja närve, et sõlmida nende
restaureerimiseks eraldi tehing. Kõik need eri projektid on hõlmatud ühe EIP tehinguga, millel on väga
hea intressimäär.”

TARISTU Euroopa
ühendusteede jaoks

Ilya de Marotta Panama
kanali lüüside juures

Kaubandustee avamine
Maailma suurimad lüüsid avanevad Euroopa tehnoloogia abil
Massiivsed laevad läbisid tõusu ja mõõna ajal
Scheldti viis tundi, oodates oma järjekorda lasti
mahalaadimiseks. Seejärel sisenesid nad Kallo lüüsi, mille kaudu pääses Waaslandi dokkide kaide
juurde. „Lüüs oli tõepoolest ülerahvastatud,” kinnitab Belgia Flaami piirkonna liikuvuse ja riiklike ehitustööde ministeeriumi mereteede osakonna juhataja Freddy Aerts. „Seega olid meil liiklusummikud.”
2016. aastal tagas Aerts kaubalaevadele võimaluse liiklus seljatada. Juunis õnnistati Antwerpeni sadamas sisse maailma suurim lüüs. Tänu Kieldrechti
lüüsile saab Scheldti jõe vasakkaldal asuvaid Waaslandi dokke kasutada kolm korda rohkem laevu,
sest laevad saavad siseneda ka teistkaudu. „Nüüd
saame vastu võtta ka suurimaid laevu,” sõnab Aerts.
„See on tõeline tõuge majandusele.”
Massiivsete lüüside jaoks ajaloolisel kuul avati Panama kanalis kolmas uute megalüüside rada. Nii
Antwerpeni kui ka Panama projekti rahastas EIP,
mis kattis 160,5 mln eurot Kieldrechti kuludest.
Panama laienduse jaoks, mille maksumus oli üle
5 mld USA dollari, andis EIP 500 mln USA dollarit.

Dokkide võimsuse alakasutamine
Scheldti jõe paremkaldal on Antwerpenis kuus lüüsi, sealhulgas suur Berendrecthi lüüs, mis avati 1989.
aastal. See taristu aitab muuta selle Euroopa suuruselt teiseks sadamaks pärast Rotterdami.
Vasakkaldal asuvad Waaslandi dokid kavandati
1970ndatel potentsiaaliga võtta vastu ka tänapäeva
suurimaid laevu, mille süvis on ligikaudu 16 meetrit.
Mure oli aga selles, et 30 aastat vana Kallo lüüs oli
ainus juurdepääs Waaslandile ja see oli liiga väike.

See oli Antwerpeni kasvu jaoks probleem. See oli ka
Euroopa jaoks strateegiline probleem. Kaubandus
peaks 2050. aastaks kahekordistuma. Sadamad peavad selle kasvuga sammu pidama. „Kieldrechti lüüs
võimaldab kasutada sadama võimsust,” kinnitab uue
lüüsi projekti juures töötanud EIP insener Inge Vermeersch. „Lüüs aitab Antwerpenil tugevdada oma
positsiooni Euroopas.” Antwerpeni dokkide juures
töötab otseselt juba 62 500 inimest. Sadamast saadakse riigi keskpanga andmetel 4% Belgia sisemajanduse koguproduktist.

Roosa kiivriga
Ilya Espino de Marotta kandis Atlandi ookeaniga
ühendust loova Panama kanali uute lüüside sisseõnnistamisel oma kaubamärgiks saanud roosat
kiivrit. See on tema vastus neile, kes arvasid, et naine ei saa kanali peainsenerina hakkama. „Mõned
mehed seadsid minu kui naise ametissenimetamise kahtluse alla, aga ma oskan nendega toime tulla,” kinnitas de Marotta. „Kannan roosat kiivrit, et
näidata neile, et naine saab selle tööga hakkama.”
Ning ehkki nii tema abikaasa kui ka poeg pidid läbima tohutu projekti ajal vähiravi, sai naine siiski
tööga valmis.
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ELi linnade tegevuskava
tööriistad

Pula, Horvaatia
40 mln eurot Pula üldhaigla
iganenud rajatiste rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja
uuendamiseks. Tegu on Istria
ainsa riikliku haiglaga.

Helsingi, Soome

Belgia/Prantsusmaa

180 mln eurot, et soetada
uued trammid, laiendada
trammiteenust ja renoveerida trammivõrku, et tagada
parem kvaliteet ja usaldusväärsem teenindus.

46 mln eurot fondile, mis kasutab uuenduslikke tehnoloogiaid
mahajäetud saastunud tööstusalade saastest puhastamiseks
(loe lisaks lk 34 Ginkgo fondide kohta).

LINNAPIIRKONDADE VAESUS

LINNALIIKUVUS

JÄTKUSUUTLIK MAAKASUTUS JA
LOODUSPÕHISED LAHENDUSED

RINGMAJANDUS

KLIIMAMUUTUSTEGA
KOHANEMINE

DIGIÜLEMINEK

Belgia

Lissabon, Portugal

200 mln eurot, et toetada
kliimameetmeid ja ringmajandust Belgias koos
Belfiusi pangaga.

250 mln eurot parendatud
kanalisatsioonitaristule, et
vähendada üleujutuste tekitatud kahjusid, samuti muu
taristu, näiteks sotsiaalkorterite jaoks (loe lisaks lk 37).
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Ühendkuningriigi 12 linna, sealhulgas London,
Manchester, Liverpool ja
Glasgow
25 mln eurot ettevõttele
Hyperoptic, mis paigaldab
kõrghoonetesse lairibavõrke.

TARISTU Euroopa
ühendusteede jaoks

Üle 70% eurooplastest elab linnapiirkondades ja 55% avaliku
sektori investeeringutest teevad kas piirkondlikud või kohalikud
omavalitsused. EIP hakkab Euroopa investeerimiskava alusel
andma laene ka suurema riskiga linnaprojektidele. 2016. aastal sai
EL valmis oma linnaarenduskava, mis hõlmab tervet peatükki EIP
rolli kohta selle elluviimisel.

Ülem-Sileesia, Poola

Nordrhein-Westfalen,
Saksamaa

329 mln eurot kümne endise
kaevandus- ja teraselinna
ümberkujundamiseks.

100 mln eurot
varjupaigataotlejate
vastuvõtukeskustele.

TÖÖKOHAD JA OSKUSED
KOHALIKUS MAJANDUSES

UUENDUSLIK JA
VASTUTUSTUNDLIK RIIGIHANGE

Baden-Württemberg,
Saksamaa
825 mln eurot riigile, et
rahastada rongide liisimist
rohkemate ja väiksemate
raudtee-ettevõtjate poolt,
suurendada konkurentsi
ja seega langetada
ühistranspordi kulusid.

Põhja-Iirimaa,
Ühendkuningriik
166 mln eurot
energiatõhusate
sotsiaalkorterite
renoveerimiseks ja
ehitamiseks.

RÄNDAJATE JA PAGULASTE
KAASAMINE

ELUASEMED

ENERGIASÜSTEEMI
ÜMBERKUJUNDAMINE

ÕHUKVALITEET

Luksemburg

Pariis, Prantsusmaa

2 mln eurot Euroopa kohaliku
energiaabi programmist
tehniliseks abiks, et toetada
Euroopa Energiatõhususe
Fondi investeeringuid 45 mln
euroga, mis toetab väikeseid
energiatõhususe projekte
kogu ELis.

1 mld eurot automaatse
metroovõrgu Grand Paris Express
esimese lõigu ehitamiseks.
33kilomeetrise lõigu valmides
ulatub see 22 Lõuna-Pariisi
linnaossa, teenindades rohkem kui
miljonit elanikku. Auto kasutamise
alternatiivina vähendab see
õhusaastet.
2016
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Üleujutuskahjude kõrvaldamise
abi uuele partnerile
Gruusia ehitab ümber ja
rajab taristut kaubanduse
edendamiseks
Ühel 2015. aasta juuni hilisõhtul sõitis Ilia Darchiashvili paduvihmaga läbi Thbilisi kesklinna. Chabua
Amirejibi magistraalil oli tihe liiklus, kui ta lähenes
Mtkvari jõe lisajõge Veret ületavale sillale. Darchiashvili keeras oma Toyota järgmise ristmiku suunas, kus ummikut ei olnud, ja läks koju magama.
„Oli vaid tugev vihm ja liiklusummik. Ei olnud sellist
tunnet, et midagi võiks juhtuda,” meenutab ta.
„Ent siis see juhtus.”
Ajaks, mil Darchiashvili ärkas, oli miljon kuupmeetrit muda libisenud Veresse, tekitades kahes kohas
tammi. Jõgi paiskus üle kallaste, ujutades Gruusia
pealinna keskosa üle. 19 inimest hukkus ja Thbilisi
1,1 miljonist elanikust 22 000 jäid elektrita. Jõehobud ja jaaguarid põgenesid loomaaiast ja hulkusid
tänavail. Üks mees hukkus tiigrirünnaku tõttu.
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Darchiashvili, kes oli tollal Gruusia linnaarengu
fondi juht, asus koos Thbilisi linnavalitsuse ja teiste riigi valitsusasutuste töötajatega tegutsema,
korraldades katastroofiohvrite abistamist. „Meie
esimene eesmärk oli tagada inimeste ohutus,”
kinnitab 35aastane mees, kes on nüüd piirkondliku arengu ja taristu aseminister. „Pärast seda keskendusime kõik ülesehitusele. Samal ajal otsisime
täiendavaid rahastamisallikaid.”

Mudavoolust taastumine
Üks kiiremaid reageerijaid oli EIP, mis on viimase
paari aasta jooksul Gruusias investeeringuid edendanud. Kui katastroofiuudis ulatus Luksemburgis
panga ametnike kõrvu, tegeles avaliku sektori osakonna Gruusiaga tegeleva meeskonna laenuametnik juba veel ühe tehinguga linna munitsipaaltaristu ajakohastamiseks. Meeskond töötas kiiresti välja
teise rahastamisliini, mida hakati kasutama looduskatastroofi tekitatud kahjudega võitlemiseks. Pangaametnikud lendasid järgmisel nädalal Thbilisisse,

TARISTU Euroopa
ühendusteede jaoks

Thbilisi loomaaiast
pääses pärast
üleujutust jõehobu

et asuda tööle üksikasjade kallal. Nad nägid, et linn on endiselt üleujutuse ja mudavoolu tagajärjel halvatud. „Sillad ja
teed olid kokku varisenud,” meenutab Georgia Koutsiana, kes
on EIP avaliku sektori tehingute eest Gruusias vastutav laenuametnik. „Tavaline elu oli tõsiselt häiritud.”
Tulemuseks oli 2016. aasta veebruaris antud 100 mln euro
suurune laen, mis jaotati kaheks:
• 50 mln eurot üleujutuskahjude kõrvaldamiseks
• 50 mln eurot munitsipaal- ja turismitaristule.
Enamik EIP laene moodustab kuni pool projekti maksumusest. Seetõttu üritab pank julgustada teisi investoreid ühinema, kaasates rohkem raha ja tagades ka kvaliteedimärgi.
Gruusiale antud erakorralise rekonstruktsiooni laenuvahendi
puhul kandis EIP projekti kogumaksumuse, sest tegu oli looduskatastroofile reageerimisega.
EIP sekkumine avaldas kohapeal märkimisväärset mõju, sest
Gruusia ehitati taas üles. „See üleujutus puudutas otseselt
igat meie pealinna elanikku,” sõnab minister Darchiashvili.
„EIP erakorralised vahendid on aidanud taastada teid ja taristut. Vahendeid kasutatakse ka katastroofide tulevikus kordumise riski maandamiseks.”
Pank rahastab ka Gruusia ida-lääne kiirtee olulist lõiku; kiirtee algab Aserbaidžaani piiril idas ja viib Batumini, mis on riigi sadam Mustas meres. „Kiirtee on uue siiditee väga oluline
etapp,” kinnitab EIP töötaja Koutsiana. 2016. aastal antud 50
mln euro suuruse laenu abil renoveeritakse sildu, tunneleid
ja tugiseinu selle piirkondliku ja rahvusvahelise kaubanduse
tuiksoonel.

Öine Kiiev

ELi pank aitab täita Euroopa
lubadust Ukraina ees
EIP käivitas oma Ukraina erimeetme
2014. aastal eesmärgiga eraldada
2016. aasta lõpuks 3 mld eurot taristu,
erasektori arengu ja kliimameetmete
rahastamiseks. See käis käsikäes riigiga
sõlmitud ELi assotsieerimislepinguga.
Detsembris täitis pank selle lubaduse. EIP
laenud on osa Euroopa Liidu 11 mld euro
suurusest toetusest Ukrainale. Projektide
eesmärk on tagada käegakatsutavad
tulemused tavainimese jaoks. Võtame
näiteks 120 mln euro suuruse laenu
energiatõhususe suurendamiseks Ukraina
ülikoolides. Sellega vähendatakse
hoonete keskkonnamõju, parandatakse
majutuskohtade kvaliteeti ja kärbitakse
kulusid. Teine näide on 200 mln euro
suurune EIP laen ühistranspordi
tänapäevastamiseks kuni 20 Ukraina
kohaliku omavalitsuse piirkonnas
muu hulgas uute busside, trammide,
metroovagunite ja trollidega, mis aitavad
kaasa olulisele üleminekule kütusetoitega
transpordilt elektritoitega transpordile.
Projekt peaks ära tasuma energiasäästu,
klientide elukvaliteedi paranemise ja
positiivse keskkonnamõju kaudu.
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16

eurot

d
l
m
,9

keskkonnale

See hõlmab elurikkust,
puhast õhku ja vett,
transpordiohutust,
taastuvenergiat ja
energiatõhusust.

Ginkgo töötaja Bruno Farber
Mont-Saint-Guibert'i ehitusplatsil

Pank keskendub kliimameetmete laenudele, mis moodustavad rohkem kui
25% panga kõikide poliitikavaldkondade kogulaenumahust
2016. aastal rahastas EIP kliimameetmeid 19,6 mld euroga

See on 26,3% rahastamise kogumahust
 Energiatõhusus 3,6 mld eurot
 Taastuvenergia 3,9 mld eurot
 Väiksem süsinikuheide ja kliimasõbralik transport ligikaudu 8 mld eurot
 Teadus- ja arendustöö ning innovatsioon 1,8 mld eurot
 
Leevendusmeetmed metsastamise, jäätmete, reovee ja muudes sektorites
1,1 mld eurot
 Kliimamuutustega kohanemine 1,2 mld eurot

34

Tegevusaruanne

2016

KLIIMA ja KESKKOND
meie kõigi tuleviku hüvanguks

Roheline vastus
valglinnastumisele
Innovaatiline fond aitab muuta linna vanad tööstuspiirkonnad
heaks elu- ja töökeskkonnaks

Puhastustööde rahastamine

E

hitajad, ekskavaatorijuhid ja kaevandajad alustavad aprillis Brüsseli kaguosas asuva MontSaint-Guibert’i üheksateistkümnenda sajandi
paberitehase asukohas 300 korteri ja eluaseme ehitamist. Veidi hiljem hakkavad hooned kerkima Pariisi
Choisy-le-Rois’ linnaosas asuval endise valukoja alal
ning seejärel Lyoni südalinnas Brandti kunagise pesumasinatehase krundil.
Kõiki neid projekte ühendab tõsiasi, et maa oleks
seisnud tühjana, kui seda ei oleks saastest puhastanud ja taasarendanud murranguline investeerimisfond, mis kasutab uusimat keskkonnatehnoloogiat tegevuse lõpetanud tööstuste mürgiste
jälgede koristamiseks. Niisugune saastest puhastamine on oluline Euroopa linnade tuleviku jaoks;
neis linnades seisab 3,5 miljonit endist tööstuskrunti tühjalt. Valglinnastumisega võitlemiseks
peavad linnad vanad tööstuspiirkonnad korda tegema ja elamiskõlblikuks muutma. „Prantsusmaal
hõivab valglinnastumine iga kümne aasta jooksul
ühe departemangu jagu maad.,” kinnitab saastest
puhastamise fondi Ginkgo Advisor tegevdirektor
Bruno Farber. „Lahenduseks on linnaehitus linna
enda aladel.”

Farberi Ginkgo fond hankis 80 mln eurot saastest
puhastamise ja taasarenduse projektide jaoks Belgias ja Prantsusmaal. Kõik projektid on töös ja krundid saavad ehitustööde alustamiseks korda 2018.
aasta lõpuks. Fond kaasas EIP-lt 15,6 mln eurot.
Ginkgo edust ajendatuna hakkas Farber otsima vahendeid Ginkgo II jaoks, mis võimaldaks fondi tegevust laiendada Ühendkuningriiki, Luksemburgi ja
Hispaaniasse.
EIP investeerimisspetsialistid olid taas valmis kaasa
lööma. Ent ilma Euroopa investeerimiskava ELi eelarvegarantiita poleks EIP saanud investeerida Ginkgo II nii suurt summat, nagu ta investeeris. Garantii
loodi innovaatilistesse projektidesse investeerimise
kiirendamiseks. EIP kasutab seda selliste investeeringute tegemiseks, mida ta oleks muul juhul teinud
teisiti. See tähendab näiteks suuremat osalust projektis ja investeeringute kiirendamist.
Ginkgo II mahub kindlasti investeerimiskava eelarvesse. Ginkgo tehinguid juhtinud EIP kliimamuutuste ja keskkonna osakonna juhtiv nõunik James
Ranaivoson märkis, et Ginkgo I tegevus on sujunud hästi. Tänu ELi eelarvegarantiile suutis ta kiiresti alustada tööd teise fondiga ja hankida suurema
summa, kui ta muidu oleks suutnud. Pank eraldas
veebruaris Ginkgo II jaoks 30 mln eurot. „Näeme
juba praegu, kui hästi Ginkgo I-l läheb,” kinnitab Ranaivoson. „Väga oluline on jätkata kohe Ginkgo sihiks olevate investeeringute toetamist teise fondi
abil. Euroopa investeerimiskava aitab sellele kiirendusele kaasa.”
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Investeerimiskava kui nurgakivi
EIP osalus oli väga oluline, et veenda teisi investoreid paigutama raha esimesse Ginkgo fondi. See
on olnud nii ka Ginkgo II puhul. „EIP rolli tuleb esile
tõsta,” kinnitab Farber. „See, et EIP oli põhiinvestor,
näitas teistele institutsioonidele, et läbi on viidud
tegelik ja põhjalik hoolsuskohustuse audit ning
fondi eelkäijat on keerukates majandustingimustes
hästi juhitud.”
Tänu sellele, et ELi eelarvegarantii võimaldas EIP-l
koos Caisse des Dépôts’ga (mõlematele kuulub
veerand Ginkgo II-st) eraldada rohkem vahendeid,
õnnestus Farberil saavutada oma 140 miljoni euro
suurune rahastamiseesmärk oluliselt kiiremini, sest
teised investorid olid varmamad selliste oluliste investorite toetatud projektiga ühinema.

Saasteprobleemi lahendus
Ginkgo II puhul kavatseb Farber võtta partneriks
ka teiste riikide arendajad ja linnaplaneerijad. Lausa 30% uue fondi vahenditest investeeritakse väljaspool Belgiat ja Prantsusmaad, millele esimene
Ginkgo fond keskendus.
Leidub üllatavalt vähe ettevõtteid, mis tegelevad
tööstuspaikade saastest puhastamise ja taasarendamisega. Kõige sagedamini kaevatakse saastunud materjalid üles ja viiakse kuhugi mujale või
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maetakse hiiglaslike betoonikamakate alla. Kumbki tehnoloogia ei ole saaste puhul õige lahendus.
Ginkgo kasutab kestlikumat lähenemisviisi, mille puhul töödeldakse saastatud materjali samas
kohas seni, kuni seda on võimalik uues projektis
taaskasutada.
Ginkgo II abil viiakse tehniline oskusteave näiteks
Ühendkuningriiki, kus pole praegu ühtegi saastest
puhastamise fondi, mis sellesse sektorisse investeeringuid tooks. Farber on seadnud sihiks Leedsis,
Bristolis ja Glasgows asuvad tööstuskrundid, samuti endised terasetehased Luxembourgis ja projektid
Barcelonas. „Euroopa tuleviku jaoks on oluline seda
tehnoloogiat edendada,” kinnitab Ginkgo tehinguga tegelenud EIP investeerimisspetsialist Martin
Berg. „Euroopa investeerimiskava võimaldab meil
rohkem ära teha ja kiiremini tegutseda.”

Euroopa tuleviku
jaoks on oluline seda
tehnoloogiat edendada.
Martin Berg, EIP
investeerimisspetsialist

KLIIMA ja KESKKOND
meie kõigi tuleviku hüvanguks

Parem Lissabon
peredele ja ettevõtetele
Seistes silmitsi üleujutuste,
elanike arvu vähenemise ning
ajast ja arust infrastruktuuriga,
tegeleb Lissabon oma
linnakeskkonna
ümberkujundamisega.

L

issaboni elanike arv on alates 1960ndatest aastatest vähenenud. Inimesed lahkusid linnast,
otsides taskukohasemaid eluasemeid eeslinnades, ning jätsid maha mitmed vananenud taristuga piirkonnad. Linna elanikearv on vähenenud 800
000-lt elanikult 1960ndatel aastatel 513 000 elanikuni praegu. Ent linnapea Fernando Medinal on visioon, mille järgi tuleb tegutseda ulatuslikumalt kui
probleemide ükshaaval lahendamine. Tema sõnul
on tema eesmärk muuta seda, kuidas inimesed linnas elavad. Ta usub, et Lissabonist võib taas saada
koht, kus inimesed soovivad elada ja töötada – ning
ka külastajate jaoks atraktiivne paik.
Ent Medina vajas meeles mõlkuvate pikaajaliste
taristuprojektide jaoks ka õiget liiki rahastamist.
Portugali pangad ei ole finantskriisist saadik suutnud pikaajalisi infrastruktuuri projekte rahastada.
See turulünk tähendas, et EIP sai Euroopa investeerimiskava alusel kasutada ELi eelarvegarantiid
ja oma vahendeid, et muuta Lissabon esimeseks
kohalikuks omavalitsuseks ELis, kes saab kava alusel otsetoetust. Lissabonile anti 30 aastaks 250 mln
euro suurune laen.
Lissaboni teatud piirkondades, sealhulgas mõnes
vanalinna osas on üleujutused tavaliseks muutunud. 2014. aastal näitasid mõne nädala jooksul toimunud kaks suuremat üleujutust vajadust selle järele, et linn kohaneks kliimamuutuste mõjudega.

EIP rahastatud projekti abil renoveeritakse kanalisatsioonisüsteem ja ehitatakse kaks uut äravoolutunnelit.Tulevikus ei tohiks Lissabonis tavaks saanud tugevad vihmasajud suuri üleujutusi
põhjustada.
EIP vahenditest rahastatakse ka olemasolevate sotsiaalkorterite renoveerimist ja uute eluasemete ehitust, mille kõikide puhul kasutatakse kliimamuutuste mõjude leevendamiseks energiatõhususe
meetmeid. Laenuga rahastatakse ka linnaliikuvuse
edendamise ja nii-öelda nutilinna uuenduste elluviimise meetmeid, samuti väljakute, parkide, tuletõrjejaamade, kultuurirajatiste ja koolide ehitamist.
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Kolm strateegiat riski
vähendamiseks
EIP kaasab kliimameetmete rahastamisse koos
avaliku sektori vahenditega ka erasektori raha

R

ootsis Langmarkenis asuv tuulepark on ainulaadne. Seda mitte turbiinide tõttu – nende
tootja on Taani ettevõte Vestas ning need on
ehituse lõppedes väga sarnased mis tahes muude
turbiinidega. Innovaatiline on 23 MW rannikurajatise rahastamine.
EIP on alates 2014. aastast omanud 40 mln euro
suurust osa Mirova Eurofidemes 3-s. Pärast seda,
kui Prantsuse fond investeeris 2016. aasta märtsis Langmarkenisse, võimaldas EIP kaasrahastust,
mida tagas Euroopa investeerimiskava ELi eelarvegarantii. Pank paigutas tuuleparki otse 16 mln
eurot, seega omab ta koos Mirovaga 90%. See on
suur samm – tavaliselt EIP osalusi ei soeta. EIP eesmärk on tänu riski jagamisele kaasata kliimameetmete projektidesse erasektori raha.
EIP-l on kolm peamist viisi, kuidas seda teha.
• Kaasinvesteeringud, nagu Langmarken, mis võimaldavad erasektori fondijuhtidel tegeleda suuremate projektidega kui nad üksi suudaksid.
• Mitmetasandilise riskiga tehingud, mille puhul
avaliku sektori fondid võtavad projektis suurema
riski ning muudavad seega investeeringud erasektori jaoks atraktiivsemaks. Nii toimis EIP oma
50 miljoni euro suuruse investeeringu puhul, mis
tehti Loodussäästliku Majanduskasvu Fondi. See
on 368 mln euro suurune fond, mis toetab taastuvaid energiaallikaid ja energiatõhusust Lääne-Balkani piirkonnas ja Türgis. Selle tööga saavutatud
süsihappegaasi vähendamine on samaväärne
1,9 miljoni Frankfurdi-Londoni reisilennuga. 2016.
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Langmarkeni
tuulepark

aastal nõustus EIP investeerima veel 25 mln eurot,
et toetada projekte Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.
• Pehme edendamine on termin, mida pank kasutab tehingute puhul, kus EIP osalus näitab, et
projekti on põhjalikult analüüsitud. See võib olla
väga oluline nende investorite jaoks, kellele tehing meeldib, aga kellel puuduvad EIP vahendid
või taristuga seotud ekspertteadmised. Selline
projekt on käimas Senegalis – esimene võrguettevõttega koostööd tegev päikeseelektrijaam.
Investeering viidi lõpule 2016. aasta veebruaris
ning Senergy on esimene Meridiam Infrastructure Africa fondi investeering, milles EIP osaleb
30 miljoni euroga. EIP asus fondi keskkondliku ja
sotsiaalse juhtimissüsteemi edendamisel juhtrolli,
mis aitas kaasata kindlustusseltse, pensionifonde
ja riikliku investeerimisfondi.
Euroopa investeerimiskaval on kõikide nende tahkude puhul kindel roll. Siiani on EIP ELi eelarvegarantii toetusel heaks kiitnud ligikaudu ühe miljardi suurused kliimameetmete investeeringud
fondidesse.

KLIIMA ja KESKKOND
meie kõigi tuleviku hüvanguks

Catalysti päikeseelektrijaam
Jordaania kõrbes

Jordaania valitsuse arukas regulatsioon aitab innovaatilist
taastuvenergia fondi
Kui Araabia gaasijuhtmes toimusid Araabia kevade ajal Egiptuses esimest korda plahvatused,
pidi Jordaania ootamatult hakkama kasutama imporditud raskekütteõli ja diislit, mis tõi kaasa
elektrihinna tõusu. Samal ajal liikus Süüriast Jordaaniasse pagulaste voog, mis muutis sotsiaalsed
ja majanduslikud ressursid napiks. Jordaania lahendus: regulatiivne uuendus, mida nimetatakse
energia ülekandmiseks. See toimib järgmiselt. Kui isik paigaldab oma majale päikesepaneelid, on tal
võimalik edastada enda toodetud energiat võrku ja seeläbi oma elektriarveid tasaarveldada. Isegi
kui päikesepaneele ei saa paigaldada enda maja katusele, lubab ülekanderegulatsioon paigaldada
need mujale, juhtida toodetud elektri võrku ja ikkagi seda oma tarbitud energiaga tasaarveldada.
Tänu sellele otsustas EIP juhitav ülemaailmne energiatõhususe ja taastuvenergia fond investeerida
2016. aastal Catalyst MENA puhta energia fondi. „Jordaania on tänapäevane avatud majandus,” ütleb
fondi vanem-investeerimisjuht Mónica Arévalo. „Riik pakub erasektori investoreile üha rohkem huvi.”
Catalyst rajab koos Prantsuse taastuvenergia arendaja Neoeniga Jordaaniasse viis päikeseelektrijaama
telekommunikatsioonioperaatori Orange jaoks. Kõik jaamad asuvad mitu miili eemal kohtadest, kus
nende 30 MW elektrit tegelikult kasutatakse. Catalyst on juba võitnud ka teise hanke ja sõlmib lepingu
suure majutuskontserniga. „Tänu energiaülekandele saab kasutada odavamat maad ning maad, kus on
paremad tingimused ja rohkem päikest,” kinnitab Catalysti tegevdirektor Ennis Rimawi.

Transpordivaldkond on säästva
arengu liider
Kui linnade elanikearv kasvab kiiresti, võib
transporditaristu muutuda ülerahvastatuks ja
ebaturvaliseks ning suurendada õhusaastet. Lucknow
metroo võitleb selliste tagajärgedega, suurendades
ühistransporti kasutavate elanike osakaalu 10%-lt
27%ni. EIP 450 mln euro suurune laen liini esimese
23 km jaoks on panga suurim laen Indias. Liin
teenindab 22 jaama ja 100 miljonit reisijat aastas.
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laene väljaspool ELi

Kandidaatriigid või potentsiaalsed kandidaatriigid ja EFTA


3,35 mld eurot




Idapoolsed naaberriigid 1,65 mld eurot

Vahemere piirkonna riigid 1,63 mld eurot



Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid 0,77 mld

eurot



Aasia ja Ladina-Ameerika 0,98 mld eurot

Töökohad aitavad
kontinenti arendada
Investeeringud Aafrikas tähendavad selliste
töökohtade loomist, mis ei sunni inimesi kodust ja
pere juurest lahkuma

M

ichel Lo töötas 14 aastat kaugel kodust
tillukeses külas Senegali jõe kaldal SaintLouis’ lähedal Senegali põhjapiiril. Ta sai
endale lubada reisi koju oma perekonna juurde vaid
kord aastas.

Olukord muutus 2016. aastal, kui Compagnie Agricole de Saint-Louis hakkas niisutama põllumaad
tema küla lähedal. Ettevõtte eesmärk on toota
65 000 tonni riisi igal aastal, reageerides Senegali
suurele toidujulgeoleku vajadusele. Ettevõte loob
töökohti ka sadade kohalike elanike jaoks, kes oleks
vastasel korral olnud sunnitud kolima pealinna
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Dakari 320 km kaugusel või migreeruma isegi
Euroopasse.
38aastane Lo sai tööd töödejuhatajana uues projektis , kus kaevatakse riisiväljadesse niisutuskaeve.
„Nüüd saan iga päeva lõpus pöörduda koju ja olla
koos lähedastega,” kinnitab ta. „Tänu sellele ettevõttele saan elada koos oma perega.”
Kogu Aafrikas on ligikaudu 15 miljonit inimest kodudest lahkunud, et leida tööd kodust kaugel Euroopas, Pärsia lahe piirkonnas või Ameerikas. EIP
investeerib projektidesse, mille eesmärk on aidata

ÜLEILMNE
osaline

Võib anda mis tahes abi, aga eelkõige
peame suurendama töötajale kasutada
jäävat tulu oma riikides.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Töölised riisiistanduses Saint-Louis’
lähedal Senegalis
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Euroopasse rändajatena saabuvaid inimesi. Samas
rahastab ELi pank ka Aafrikas asuvaid ettevõtteid,
luues töökohti, mis võimaldavad töötajatel jääda
koju oma perekondade juurde. Sellised projektid
nagu Saint-Louis’ riisifarm, mis on saanud 15,7 mln
suuruse EIP laenu, kujundavad Aafrika tulevikku,
luues elujõulisi erasektori ettevõtteid.

Areng tähendab investeeringuid,
mitte üksnes abi
„Aafrikas on arengut nähtud tavaliselt läbi abi prisma – eeldatakse, et selleks, et Aafrika riikidel läheks
paremini, peavad eelkõige ülemerepiirkondade valitsused ja vabaühendused tegema neile kapitalisüsti,” kinnitab Kongos sündinud ja Senegalis töötav fondijuht Patrice Backer. „Meie näeme erakapitali
lihtsalt kui üht arengu tahku, mis on muidugi väga
oluline. „Võib anda mis tahes abi, aga eelkõige peame suurendama töötajale kasutada jäävat tulu oma
riikides.”
Backer on Advanced Finance & Investment Groupi
tegevjuht. Kontsern sai EIP-lt 2008. aastal 15,6 mln
eurot investeeringuid. Ettevõtte investeeringutel
on läinud piisavalt hästi ning EIP sõlmis 2016. aasta juulis AFIGiga uue 18 mln euro suuruse tehingu.
Üks Aafrika ettevõtteid, kuhu AFIG on investeerinud,
on Senbus Industries. 2001. aastal asutatud Senbusi eesmärk oli luua Senegali kodumaine autotööstus.
Ettevõte sai AFIGilt 3,4 mln euro suuruse laenu.
Pape Mbodji on 35aastane töötaja, kes kannab sinist
kiivrit ja tunkesid ning juhib 20liikmelist meeskonda
Senbusi koosteliinil. Mbodji teenib elatist oma sünnilinnas. Samuti pakub talle rahulolu tema roll Senegali majanduslikus tulevikus.
„Armastan oma tööd,” kinnitab ta. „Mul on võimalus
töötada Senegali tippettevõttes, mis monteerib busse. See on suur rõõm. Samuti aitan väga palju kaasa
oma riigi arengule.”

Alternatiiv rändele
Keenias Rift Valley provintsis tegelevad Migotiyo istandiku töötajad sisali hooldamise ja töötlemisega.
Sellest taimest saadakse kiudu, millest valmistatakse vaipu ja katuseid. Mehed ja naised kõplavad põldudel kuuma päikese käes pikki sisalivagusid, eemaldades okkaliste põlvekõrguste taimede vahelt
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Pape Mbodji, Senbusi tehase
töödejuhataja Senegalis

umbrohtu. Töö koormab selga, ent see on hea töökoht, mis võimaldab neil hoiduda ebakindlusest ja
ohtudest, mis kaasnevad rändaja eluga.
Põllumajandusettevõte sai EIP-lt toetust 2,3 mln
euro suuruse laenu kaudu, mida vahendas kohalik
NIC pank. Ettevõte toodab iga kuu 100 tonni kiudu,
mis eksporditakse Araabia riikidesse ja Nigeeriasse. Igalt tonnilt teenib 2000 USA dollarit kasumit,
kinnitas 34aastane omanik Peter Gashoka. „See on
üsna kasumlik projekt.”
Rasketest oludest hoolimata on Samuel Gruto oma
töö üle õnnelik. „Kui seda põllumajandusettevõtet
ei eksisteeriks,” sõnab lähedal asuvast külast pärit
mees, „läheksin kuhugi mujale, näiteks Nairobisse
või Keeniast väljapoole. Läheksin Euroopasse.”

ÜLEILMNE
osaline

Doktor Sharon Ogimda
kontrollib Rose Kagali
sündimata beebit

Lubadus täidetud
Kibuga Karithi täidab oma surevale abikaasale antud lubaduse ja
muudab Keenia piirkonnas tervishoiuteenused kättesaadavaks

K

ibuga Karithi abikaasa suri kolm aastat tagasi vähki, sest haigus avastati liiga hilja. Mees lubas tuua
Keeniasse paremad meditsiinirajatised, et sellised
patsiendid nagu tema abikaasa ei peaks enam säästma raha, et reisida ravi saamiseks Indiasse. Karithi uuris,
kuidas India haiglad pakuvad tervishoiuteenuseid suhteliselt madala sissetulekuga patsientidele veerandi selle hinna eest, mis sama ravi maksab Keenias. Ta avastas
mudeli, mille ta üritab Keenias kasutusele võtta, tegutsedes äsja renoveeritud ja laiendatud haigla üldjuhina
Kaimosis Lääne-Keenias. Haigla täidab lünga alarahastatud riigihaiglate ja üksnes rikkaimatele keenialastele
kättesaadavate Nairobi raviasutuste vahel.

Ajakohastatud teenustega suudab haigla ravida peaaegu kõiki juhtumeid patsiente kaugemal asuvatesse
haiglatesse edasi saatmata, ütleb Jumuia arst dr Sharon Ogimda. „See on hea ettevõtmine, mis aitab paljusid
siinseid inimesi.”

Esimene haigla avati selles kohas 110 aastat tagasi ning
see teenindab ka Lääne-Keeniat ning mõnesid Uganda
ja Tansaania piirkondi. Sellest sai riiklik haigla 1967. aastal.
Ajaks, mil riigi kirikute nõukogu selle kaks aastat tagasi üle
võttis, oli asutus väga halvas seisukorras,” sõnab Karithi.

Keenia kommertspankade intressimäärad on olnud
ebastabiilsed, seega taotles Karithi EIP-lt rahastamist
Nairobis asuva piirkondliku panga kaudu. EIP laen oli
ka pikema tähtajaga kui kohalike pankade pakutavad
laenud. „EIP rahastamine oli äärmiselt paindlik,” kinnitab ta. „Kõige tähtsam on see, et nad kuulasid ära
idee ja mõistsid, mida me üritame teha – nad toetasid
meid.”

Raske vigastuse või seisundi korral pidid piirkonnas asuvad patsiendid sõitma 340 km kaugusele Nairobisse.

Juba esimesel tööpäeval oktoobris võttis haigla uusi
patsiente vastu. Rose Kagali saabus väikesest külast, sest
tal olid tekkinud enneaegsed tuhud. Dr Ogimda tegi
kindlaks, et Rose ei hakka veel sünnitama, ning lasi tal
ambulatoorses osakonnas taastuda. „See on parim haigla, mis meie lähedale on rajatud,” ütleb Rose. „Inimesed
on selle üle väga õnnelikud.”
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MIKRORAHASTAMINE
EIP mikrorahastamise
vahendid ja tehniline abi on
toonud

300

eurot

mln



rohkem kui 1,5 miljonile abisaajale.

Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide toel on pangal spetsiaalsed rahastud
kogu Aafrikas, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas, samuti ELi
lõunapoolsetes naaberriikides. 2016. aastal kiitis panga juhatus heaks kolm
uut rahastut:
 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna väikeettevõtete rahastu

60 mln eurot
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Lääne-Aafrika mikrorahastamise rahastu 50 mln eurot

Lõunapoolsete naaberriikide mikrorahastamise rahastu 75 mln eurot
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MIKRORAHASTAMINE

Phyllis Muthoni oma
Nairobi kaupluses

„Olen väga õnnelik – väga,
väga õnnelik”
Mikrorahastamise kaudu antud laenud annavad Aafrika
väikeettevõtetele jõudu ja on elumuutvad.

K

itsas tänav Nairobi kesklinnas kihab ostjatest,
kaubaautodest ja toidulettidest. Katusealusel turul on kaubaletid laeni kuhjatud igat liiki
kaupadega, seal leidub pihusteid ja värvilisi tuube,
potte ja panne, rõivaid. Ühe väikese ostuleti juures
paigutab Phyllis Muthoni oma kosmeetikaäri kõrgetele riiulitele juuksegeele ja nahakreeme, andes
kliendile nõu tema välimuse kohta. Turg on nii rahvastatud, et kõik võib tunduda külluslik.
Ent see pole seda. Keenias on rahastamist keeruline leida. Phyllisel vedas. Ta pöördus Faulu mikrorahastamispanka, mis andis talle veidi üle 10 000
euro laenu oma poe rajamiseks. Ettevõtte nimi on
Jophy Cosmetics. „Alates laenu saamisest oleme
teinud kindlalt suuri edusamme,” kinnitab ta. „See
on tõepoolest meie kasumit kasvatanud. Meie teenitav tulu on suurenenud. Teenime kena kasumit.”
Faulu on üks kohalikest mikrorahastamise ettevõtetest, mida EIP toetab. ELi panga investeeringud
Aafrika mikrorahastamisse on avaldanud Phyllise
sarnastele inimestele suurt mõju. Ainuüksi Ida-Aafrikas teeb EIP koostööd 11 mikrorahastamisettevõttega Keenias, Tansaanias, Ugandas ja Rwandas,
pakkudes 278 270 lõplikule abisaajale 125 mln
eurot laenu. Neist 42% on naised ja 29% noored.

Keskmine laen ulatub 5276 euroni ning sellega on
toetatud või loodud rohkem kui 874 000 töökohta.
„Olen väga õnnelik – väga, väga õnnelik, nähes et
äri ei liigu allamäge,” kinnitab 30aastane Phyllis, kes
annab tööd kahele inimesele. „Ilma laenuta oleks
mul olnud rasked ajad. Kui ma poleks Faulult laenu
saanud, ei oleks ma seal, kus ma praegu olen.”
EIP mikrorahastamisvahendid ulatuvad Aafrikas kokku 270 mln euroni ning neil on ligikaudu
1,5 mln sellist abisaajat nagu Phyllis. Rahastamisvahendid on niivõrd edukad, et EIP on asutanud veel
ühe rahastu, et anda 60 mln eurot laenu põllumajanduslikele väikeettevõtetele. Rahastud hõlmavad
ka tehnilist abi, aidates vahendajatel parandada
laenumetoodikat ja jõuda klientideni, samuti koostööd lõplike abisaajatega.
„See aitab tõeliselt Aafrikat, eriti noori, kes vajavad
laenu,” kinnitab Phyllis. „See on olnud väga raske.”
Jophy Cosmeticsit ümbritsevate turulettide ümber
ei ole palju vaba ruumi. Aga Phyllis soovib sellegipoolest laieneda. „Loodan, et Faulu inimesed aitavad mul seda saavutada, sest ma tean, et saan sellega hakkama. Koos nendega ma suudan seda.”
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Vahendite päritolu
Maailma suurim mitmepoolne laenuvõtja ja laenuandja kogus
rahvusvahelistel kapitaliturgudel 2016. aastal 66,4 mld eurot, mis
hõlmas eelrahastamist 2017. aastaks (võrreldes 62,4 mld euroga 2015.
aastal). Sellest summast eraldati 3,8 mld eurot rohelistele võlakirjadele,
mida nimetatakse kliimateadlikkusvõlakirjadeks. Meie emissioonid
jõuavad investoriteni, kes ei pruugi tavaliselt Euroopasse investeerida,
aga kes panustavad otse Euroopa projektidesse, investeerides EIP
võlakirjadesse.

E

IP on üleilmne finantsturuosaline. 2016. aastal emiteeris pank võlakirju 16 vääringus,
millest enamik olid põhivääringud ehk eurod, USA dollarid ja Inglise naelad. Mitmesugused

allikad ja tähtajad tagavad meie rahastamisstrateegia paindlikkuse. Mitmel vääringul põhinev lähenemisviis võimaldab meil ka mõnes kohalikus
vääringus väljamakseid teha.

2016. aasta rahastamise tippsündmused
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 eli uut eurodes võrdlusvõlakirja tähtajaga 3, 7, 10 ja 16 aastat kokku 17 mld
N
euro väärtuses ning uus 21aastane eurodes kliimateadlikkusvõlakiri, mis on
kõigi aegade kõige pikema tähtajaga eurodes roheline võlakiri.



 PMG avaldas EIP roheliste võlakirjade kohta sõltumatu mõistliku kindluse
K
aruande, kinnitades panga juhtrolli heade turutavade loomisel.



 ank algatas USA dollarites emissioonid, mis olid suunatud Itaalia jaeinvesP
toritele ja milles osales üle 30 000 inimese, ning emiteeris uue 1,5 mld USA
dollari suuruse kliimateadlikkusvõlakirja.



 IP emiteeris oma esimesed kahel börsil noteeritud Poola zlottides võrdlusE
võlakirjad, mille sihtrühmaks olid kodumaised investorid. Seega oli pank
suurim Poola zlottides muude võlakirjade kui riigivõlakirjad emitent.
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korda aastas, et tagada panga juhtimine kooskõlas
ELi aluslepingutega, panga põhikirjaga ja juhatajate nõukogu antud üldsuunistega. Direktorite nõukogusse kuulub 29 liiget, kellest iga liikmesriik nimetab ametisse ühe ja Euroopa Komisjon samuti
ühe. Nõukogul on ka 19 asendusliiget. Direktorite
nõukogu võib erialaste ekspertteadmiste täiendamiseks koopteerida kuus eksperti, kes osalevad
nõukogu koosolekutel hääleõiguseta nõustajatena. Otsuseid tehakse häälteenamusega, mis esindab vähemalt 50% liikmesriikide märgitud kapitalist ja ühte kolmandikku hääleõiguslikest nõukogu
liikmetest, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Direktorite nõukogu esimees on president, kes tegutseb hääleõiguseta.

Juhtimine

E

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

Juhatajate nõukogusse kuuluvad kõigi 28 liikmesriigi valitsuse ministrid, tavaliselt rahandusministrid. Juhatajate nõukogu liikmed määravad kindlaks panga laenupoliitika suunised ja kiidavad kord
aastas heaks raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu otsustab kapitali suurendamised ja panga
osalemise rahastamistehingutes väljaspool ELi. Juhatajate nõukogu nimetab ametisse ka direktorite
nõukogu, halduskomitee ja auditikomisjoni.
Direktorite nõukogu teeb otsuseid laenude ja vahendite hankimise kavade kohta ning muudes rahastamisküsimustes. Nõukogu tuleb kokku kümme

Halduskomitee on alaline otsustusorgan. Halduskomitee vastutab panga jooksva tegevuse eest,
valmistab ette direktorite nõukogu otsuseid ja tagab nende rakendamise. Komitee koguneb kord
nädalas. Halduskomitee töötab panga presidendi alluvuses ja direktorite nõukogu järelevalve
all. Ülejäänud kaheksa liiget on EIP asepresidendid. Komitee liikmed nimetatakse ametisse kuni
kuueks aastaks ametiaja pikendamise võimalusega ning nad vastutavad ainult panga ees. Neljal
suurimal aktsionäril – Saksamaal, Prantsusmaal,
Itaalial ja Ühendkuningriigil – on halduskomitees
alaline koht.
Lisaks on pangal sõltumatu auditikomisjon, mis
allub otse juhatajate nõukogule. Auditikomisjoni ülesanne on auditeerida panga raamatupidamisaruandeid ning kontrollida panga tegevuse
vastavust parimatele pangandustavadele. Auditikomisjoni aruanne esitatakse juhatajate nõukogule
koos direktorite nõukogu aastaaruandega. Auditikomisjonil on kuus liiget, kes nimetatakse ametisse
kuueks järjestikuseks majandusaastaks ilma ametiaja pikendamiseta.

EIP tänab käesoleva aruande illustreerimiseks kasutatud fotode eest järgmisi projektiteostajaid ja tarnijaid:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
Nende fotode reprodutseerimiseks tuleb luba taotleda otse autoriõiguse omajalt.
Kujundus: EIB GraphicTeam. Trükitud Centrale’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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Uued ideed seoses

Euroopa
investeerimiskavaga
EIP Grupp koosneb Euroopa Investeerimispangast ja
Euroopa Investeerimisfondist.

Euroopa Investeerimispank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

+ Kujundame
oma mõju
+ Lahendame
üleilmseid
rändeprobleeme

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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AVALDAME MÕJU,
ET TAGADA

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
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