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Presidendi EESSÕNA

K

ui Euroopa on väljumas kümnendipikkusest ebakindluse ja nõrga kasvu perioodist, peame pöörama tähelepanu majanduse taastamiselt konkurentsivõime
suurendamisele, s.o ELi projekti suurele väärtusele ning selliste töövahendite tugevdamisele, mis teevad liidu
majanduslikult vastupanuvõimelisemaks.
Euroopa Investeerimispanga jaoks tähendab see võtmepositsiooni ehk Euroopa Liidu pangana tegutsemise võimendamist
ning meie üleilmse turuliidri staatuse tugevdamist sellistes
valdkondades nagu kliima, innovatsioon ja põhitaristu.
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See tähendab, et peame jätkuvalt tegema palju tööd, et teha
kindlaks projektid, mis edendavad ELi kodanike elujärge, aga
ka nende inimeste elu, kes elavad väljaspool liitu piirkondades, kus kliimamuutuste negatiivsed mõjud ja majanduslike
võimaluste puudumine on mõnikord suurimad. Ning see aitab
ka luua aluse tugevama, innovatiivsema ja konkurentsivõimelisema Euroopa jaoks.
EIP kui pank rahastab sillaehitusi ja lairibatehnoloogiat, päikeseenergiat ja superkondensaatoreid. Samuti mõtleme sügavalt meie projektide rolli üle Euroopa tulevases õitsengus.

Innovatsioon on midagi palju enamat
kui suurepärane idee. See tugineb eri liiki
rahastamisele, mida on vaja ettevõtte
tegevustsükli konkreetsetes etappides.
2017. aastal oli EIP töö üha rohkem
suunatud nende eri etappide omavahel
ühendamisele.

suurettevõtjad on VKEdest kaks korda suurema tõenäosusega innovaatorid ning innovaatilistel uutel ettevõtetel on 50%
suurema tõenäosusega kui teistel ettevõtjatel krediidipiirangud. Üks suur kitsaskoht on Euroopas praegu see, et isegi
kui väikeettevõtjal tekib innovaatiline idee, on tal raske saada suureks innovaatoriks. Väikeettevõtjad võivad innovaatilise toote turule tuua, aga neil puudub kasvurahastus ning nad
ei suuda praeguses rahastamiskeskkonnas edasi areneda. See
näitab, et innovatsioon on midagi palju enamat kui suurepärane idee. See tugineb eri liiki rahastamisele, mida on vaja ette
võtte tegevustsükli konkreetsetes etappides. 2017. aastal oli
EIP töö aina rohkem suunatud nende eri etappide ühendamisele, et kaasata eri liiki erasektori rahastajaid, kelle investeeringud edendavad innovaatori kasvu. Seepärast kiitsime heaks
näiteks rekordarvul laene, mille keskmine suurus oli palju väiksem kui tavapärastel EIP tehingutel. Tunnistame, et peame
toetama väiksemaid ettevõtjaid väiksemate laenudega, kui
soovime avaldada suuremat mõju Euroopa majandusele laiemas läbilõikes.

Keskendume sellele, millist rada pidi saab innovatsioon toimida inimühiskonna arengu järgmises võidukas etapis. Meile sobivad suured muudatused, aga me ei või lubada neil lasta oma
kodanikel tunda end võõrandununa. Innovatsiooniga peab
kaasnema lubadus, et tänased suured tehnoloogilised muudatused suudavad edendada inimkonna tulevikku ja kaitsta
meie planeeti. Me peame tegema rohkem, et tagada kaasamine, nii et igaüks saaks innovatsioonist kasu.

EIP on mõnes mõttes harjunud toime tulema ebakindluse ja
muutlike aegadega. 2018. aastal tähistame oma kuuekümnendat tegevusaastat. Meie asutajad tegutsesid kontinendil, mis
tegeles veel ülesehitustööga pärast teist maailmasõda külma
sõja varjus. Sellest ajast saadik on EIP-l olnud tähtis roll aidata
Euroopal täita oma kodanike ees lubadus saavutada õitseng.
Praegused poliitilised murranguhetked pakuvad meile valikuid meie järgmiseks kuuekümneks aastaks. Peame muutma
tuleviku innovaatiliseks, kui soovime toime tulla rahvastikuprobleemidega liidus ja olla konkurentsivõimelisemad. Selles
aruandes näidatakse, kuidas püüab EIP hoida peamistes strateegilistes sektorites Euroopa tugevana, kindlustades tema
positsiooni üleilmse innovatsiooni hakul.

EIP ökonomistid avaldasid novembris põhjaliku aruande Euroopas tehtud investeeringute kohta. Nad leidsid järgmist:

Werner Hoyer
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2017 TIPPHETKED
Euroopa Investeerimispanga Grupp on maailma suurim
mitmepoolne vahendite koguja ja laenuandja, kes finantseerib
jätkusuutlikku investeerimist ja pakub sellealast nõustamist
kogu maailmas. ELi pangana kuulub ta ELi liikmesriikidele ja
esindab nende huve ELi poliitika rakendamisel.

2

018. aastal tähistab pank oma kuuekümnendat aastapäeva. Tema tegevus 2017. aastal, mille kohta saab käesolevast aruandest lugeda, näitas EIP Grupi võimet vastata suurematele uutele väljakutsetele.

• Kogu aasta töötas pank selle nimel, et laiendada oma tegevusulatust majanduse vastupanuvõime algatuses, millega
on kavas suurendada finantseeringuid ELi lõunapoolsetele
naaberriikidele ja Lääne-Balkani maadele viie aastaga 6 miljardi euro võrra.
• Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), mille
alusel teeb pank ELi eelarvetagatisega investeeringuid Euroopa majanduse edendamiseks, ületas algsed ootused,
kui Euroopa Parlament hääletas detsembris selle rahastu
laiendamise ja suurendamise poolt. See viib EFSI, mis loodi Euroopa investeerimiskava osana kümme aastat tagasi finantskriisi ajal ilmnenud turutõrgetele reageerimiseks, 2020.
aasta lõpuks toetust saavate investeeringute mahu kavandatud 500 miljardi euro tasemele.

Euroopa investeerimiskava
2017. aastal

21 mld euro ulatuses rahastamist
heaks kiidetud 295 tehingut
heaks kiidetud

EFSIga seotud investeeringutesse
kaasatud

93 mld eurot

2020. aasta lõpuks kavatsetakse toetada

500 mld euro ulatuses investeeringuid
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EIP Grupp

Christos Pierdas sclerosis multiplex'i teraapias, mida
viib läbi Küprose neuroloogia- ja geneetikainstituudi
füsioterapeut Maria Charalampous. Vt lugu lk 16.
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EIP mõtted

Kes maksab küberkuritegevuse vastu
võitlemise eest?

A

nders Bohlin armastab võrrelda küberkuritegevuse
ohte linnaga, kus ehitatakse palju teid — aga unustatakse paigaldada valgusfoorid.

„Just see on küberturbe valdkonnas juhtunud. Oleme unustanud paigaldada valgusfoorid ning
nüüd on käimas kõik need pahatahtlikud rünnakud,“ sõnab Euroopa Investeerimispanga digispetsialist Bohlin,
kes teeb koostööd info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ettevõtetega.
Mõne viimase aasta jooksul on küberründed ohustanud
tuhandeid ettevõtteid ja miljardite inimeste isikuandmeid
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ELi pank investeerib uutesse
küberturbe ettevõtetesse, mis
teavad, kuidas peatada
küberkuritegevus.

kogu maailmas. WannaCry rünnak viis rivist välja haiglate
ja ettevõtete arvuteid kogu maailmas. Häkkerid varastasid
andmeid miljarditelt Uberi ja Yahoo kasutajatelt. Venemaad
süüdistati küberkuritegevuse kasutamises, et sekkuda valimistesse USAs ja Euroopas.
Aga miks muretseda nii väga selle pärast, kuidas küberkuritegevust peatada? Vastus on lihtne – lisaks meie isikuandmeid ähvardavatele ohtudele põhjustavad küberründed
miljardites dollarites kahjumit maailmamajandusele. Euroopa Komisjoni sõnul toimus Euroopas 2017. aastal rohkem kui
4000 küberrünnet päevas ning 80% Euroopa ettevõtjatel
esines küberturbe intsidente.

„Keegi peab selle eest
maksma ja selle nimel
võitlema“
Pank andis Nexusele 29 miljonit eurot laenu, et aidata kiirendada tema tuvastus- ja juurdepääsuhaldustoodete arendust. Nexuse Smart ID tehnoloogia võimaldab inimestel
end visuaalselt tuvastada, logida sisse, avada uksi, sõlmida
elektrooniliselt tehinguid ja teha makseid kaardi või muu
mobiilse vahendiga.
Nexuse tegevjuht Lars Pettersson kinnitab, et tema Smart
ID tehnoloogia on küberohtude vastane püha graal, sest
see ühendab füüsilise ja digitaalse maailma ühe seadmega,
mis võimaldab kasutajale juurdepääsu kodule, kontorile, arvutile, e-posti kontodele, pilveteenustele, garaažile jne.
Clavisteri abistamiseks andis EIP 20 miljoni euro suuruse
laenu. Selle ettevõtte tulemüüritooted kaitsevad arvutivõrkude sissepääsupunkte ja blokeerivad häkkerid enne nende
rünnet. Ettevõte on üks küberturbevaldkonna tipptegijaid
maailmas.
2017. aasta oktoobris sõlmis pank ka 20 miljoni euro suuruse tehingu Prantsuse ettevõtjaga CS Communication &
Systèmes, mis aitab eri sektoritel küberründeid tuvastada ja
ära hoida. EIP andis 25 miljoni euro suuruse laenu Prantsuse-Saksa ettevõtjale Qwant, kes on välja töötanud otsingumootori, mis kaitseb kasutajate isikuandmeid.

Küberturvalisus muutub prioriteediks
Suurenevatele riskidele reageerides on EIP võtnud küberturbeinvesteeringud prioriteediks.
„Oleme aktiivselt püüdnud abistada küberturbesektorit,“
kinnitab alustavatesse ja innovaatilistesse ettevõtjatesse
investeerimise pangaüksuse juht Jussi Hätönen. „Mis tahes
valdkonda me ka ei vaataks, kõik liigub digiteerimise suunas. Sellega toimub andmehulga plahvatuslik kasv ja neid
andmeid tuleb hoida turvaliselt.“
Pank viis hiljuti lõpule mitu tehingut küberkuritegevuse
vallas. Ta andis 2017. aasta detsembris kaks laenu Rootsi ettevõtjatele Nexus Group ja Clavister, et töötada välja kõrgtehnoloogilisem küberturbetarkvara ning luua paremad
identimissüsteemid. Mõlemad tehingud on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi osa. Selle algatuse eesmärk
on suurendada kasvu ELis, töötades uuemate ja innovatiivsemate ettevõtjatega.

„Igaüks peab olema hoolikas“
Bohlin ei räägi sellest meelsasti, ent ka tema on olnud küberkuritegevuse ohver. Neliteist aastat tagasi Rootsi
tehnoloogiaettevõttes töötades avastas ta ühel päeval, et
häkkerid on nn Zombie rünnaku käigus tunginud tema isiklikku arvutisse ja saadavad selle kaudu kaugteel rämpskirju.
„See oli väga ebameeldiv ning ma sain õppetunni, et igaüks
peab olema hoolas, mitte ainult ettevõtted,“ kinnitab Bohlin.
EIP ekspertide kinnitusel muutub küberkuritegevuse vastane võitlus järgmisel aastakümnel raskemaks, sest tehnoloogia areneb ja läheb keerukamaks. Selles lahingus ei tule võit
lihtsalt.
„Lõppkokkuvõttes tekitab küberkuritegevus tohutut kahju mitte ainult ettevõtjatele, vaid ka üksikisikutele,“ kinnitab Hätönen. „Keegi peab selle eest maksma ja selle nimel
võitlema.“
EIP tegutseb koos nendega esirindel.
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EIP tegevus
Euroopa majandus vajas raputust, et
taastada oma mõningane erksus pärast
finantskriisi. Selle tõuke pidi andma
Euroopa Investeerimiskava.
Meie majanduslikud mudelid näitavad,
et see toimib.

Mõju
töökohtadele ja
kasvule

E

IP ökonomistid kasutasid läbiproovitud majanduslikku
mudelit, et hinnata tulevast mõju, mida avaldavad investeeringud, mida on toetanud panga kogu tegevus
aastatel 2015–2016, samuti laenud, mida pank on andnud eelkõige investeerimiskava Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi alusel. Nad leidsid, et EIP Grupi antud laenud
avaldavad tõenäoliselt suurt mõju Euroopa majandusele.
Aastaks 2020 tagavad ELis aastatel 2015–2016 EIP Grupi
poolt heaks kiidetud rahastamisvahendid järgmise:
• toetus investeeringutele summas 544 mld eurot;
• SKP 2,3% kasv;
• 2,25 miljonit uut töökohta.
Aastaks 2020 tagavad 2016. aasta lõpuks investeerimiskava
alusel heaks kiidetud EIP Grupi laenud järgmise:
• toetus investeeringutele summas 161 mld eurot;
• ELi SKP 0,7% kasv;
• 690 000 uut töökohta.

544 mld eurot

2,0

Edu võitluses turutõrgete vastu
EIP Grupi jaoks on oluline hinnata oma töö mõju, et ta saaks
tagada oma rahastamise tõhususe ELi kodanike heaks. Investeerimiskava alusel ELi panga antud laene on juba tunnustatud Brüsselis, kus seda programmi on laiendatud ja
selle mahtu suurendatud. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, mida EIP haldab, alustas tööd 2015. aasta keskel. Seda toetab ELi eelarvest antud garantii ning
selle esialgne eesmärk oli algatada kolme aasta jooksul

EIP Grupi aastatel 2015–2016
tehtud investeeringute

EFSI

161mld eurot

PIKAAJALINE
MÕJU SKP-le

2020 EFSI
+2,3% 0,7%
sh

SKP kasv protsentides

2,5

sh

EIP Grupi toetatud
investeeringud (heaks kiidetud)

EIP uurimistulemused näitavad, et EIP Grupi laenud – mis
on antud kas majanduse headel või halbadel aegadel – on
pikaajalise kasvu alus ning samal ajal ergutavad majandust
vahetult. „Meie peamine eesmärk on parandada ELi konkurentsivõimet ja pikaajalist kasvu,“ kinnitab panga majandusosakonna direktor Debora Revoltella. „Need tulemused
näitavad, et majandustsüklist olenemata on meil pikas perspektiivis oluliselt suurem Euroopa majandus.“
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„Investeerimiskava on pannud majanduse liikuma ning see liikumine
on jätkusuutlik“

investeeringuid 315 mld euro ulatuses. Seda summat on
2020. aastaks suurendatud 500 mld euroni.
Eesmärk on toetada ettevõtjaid, kellel oleks muidu olnud
raskusi leida pangafinantseeringuid, ning selles keskendutakse peamistele innovatsioonivaldkondadele ja väikeettevõtjatele. „Lõime selle programmi, et reageerida kriisile, kui
esines konkreetseid turutõrkeid,“ kinnitab EIP majanduspoliitika ja strateegia osakonna juhataja Natacha Valla. „See
uuring näitab, et me suudame midagi ära teha.“

Konservatiivsed eeldused
Fondi mõju mõõtmiseks pidid EIP ökonomistid arvesse
võtma panga tehingute ja muu majandusliku tegevuse
keerulist vastasmõju. Ökonomistid tegutsesid koos Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse meeskonnaga
Sevillas ning töötasid majandusliku mudeliga RHOMOLO,
mida kasutati selleks, et arvutada välja, kas aina väiksemas
mahus avaliku sektori rahastamist kasutatakse tõhusalt.
„Kasutasime mudelis konservatiivseid eeldusi,“ kinnitab
uuringus töötanud EIP ökonomist Georg Weiers ning lisab,
et mõju tulemused on siiski väga ulatuslikud.“

Kui esialgne majandusele antud hoog vaibub, avaldab uuringu kohaselt investeerimiskava majandusele jätkuvalt
suurt struktuurset mõju pika aja jooksul, samamoodi nagu
EIP Grupi teised laenud.
2036. aastal tagavad 2016. aasta lõpuks investeerimiskava
alusel heaks kiidetud EIP Grupi laenudega toetatud investeeringud järgmise:
• SKP 0,4% kasv;
• 344 000 uut töökohta.
Samal ajavahemikul ehk aastatel 2015–2016 EIP Grupis
heaks kiidetud laenudega toetatud investeeringud kokku
avaldavad 20 aasta pärast veelgi suuremat mõju. Need tagavad järgmise:
• SKP 1,5% kasv;
• 1,3 miljonit uut töökohta.
„Mõju on suur ja jääb aja jooksul püsima,“ kinnitab Valla. „Ka
kahekümne aasta pärast leidub töökohti, mis on nende investeeringute tulemus. See on investeerimiskava ja panga
kogu tegevuse peamine positiivne tulemus.“
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Innovatsioon konkurentsivõime
heaks
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13,8 mld

eurot

innovatsioonile ja
oskustele

•7
 ,44 miljonit uut ja ajakohastatud ülikiiret
digiühendust
• paremad õpitingimused 1,1 miljonile
õpilasele ja üliõpilasele

Skeletoni
kaasasutajad
Taavi Madiberk
(vasakul)
quibus
audanda
explant iossit
dolorpor rero
ja Oliver Ahlberg
quaecabo.
Voluptis secaboreptat quis et qui
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia

2017

TEGEVUSARUANNE

13

Superkondensaatorid või
kookospähklid

„

Energiat salvestavate võimsate seadmete
peamine koostisosa on olnud söestatud
kookospähkel. Ent nüüd on põhjamaises
Eestis tegutsev ettevõte leidnud viisi,
kuidas toota superkondensaatoreid ilma
selle troopilise puuviljata.

Kookospähkli koorte probleem on looduslikult see, et nende pooride jaotus ja suurus on väga varieeruv,“ kinnitab ettevõtte Skeleton Technologies tegevjuht Taavi
Madiberk. Ettevõte on asutatud Eestis, kus võiks
eeldada, et peamine kookospähklitega kaasnev
probleem on pigem nende leidmise väike tõenäosus kui koorte omadused. Mis on tõeliselt üllatav, on see, et üks ettevõte selles põhjapoolses
riigis lahendab väga olulise kookoseprobleemi.

Kookos on tegelikult mitu miljardit eurot väärt
kõva pähkel, kui võtta arvesse energia salvestamiseks kasutatavate superkondensaatorite
turu mahtu. 2024. aastaks eeldatakse selle kasvu 6 miljardi euroni. Siiani on neid valmistatud
aktiveeritud süsinikust, mida saadakse söestatud kookospähklikoortest. Ent nüüd on Skeleton Technologies välja töötanud anorgaanilise
– ja palju tõhusama – alternatiivi. Ettevõte sai
2017. aastal EIP-lt 15 miljoni euro suuruse laenu
teadus- ja arendustöö jätkamiseks ning laenu
tagati ELi eelarvest antud Euroopa investeerimiskava garantiiga.

Miks mitte lihtsalt
kookospähkleid edasi
kasutada?
Kookospähkli söestamisel tekib süsinik, mis
õhukese kihina fooliumlehele kantult ja kokkupuutel elektriliselt laetud ioonidega suudab
oma poorides ioone talletada. Mida tihedamalt
on süsinik kaetud õige suurusega pooridega,
seda rohkem energiat suudab see vastava materjaligrammi kohta salvestada. Probleem on
selles, et olenevalt ilmast ja kookospähkli korjamise ajast võib söestatud kookospähklil olla
erinev pooride tihedus.
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„Ultrakondensaatorid on
energiasüsteemi selgroog,
kondikava.“

Skeleton Technologies suudab enda loodud tehnoloogiaga, millega saadakse anorgaanilistest karbiididest süsinikku, poore kohandada. Tulemuseks on lainelised lehed, mis
on ühe aatomi paksused ja mille üks gramm sisaldab ligi
2000 ruutmeetrit ühtlaselt poorset pinda, millesse ioone
paigutada. Meetodil, millega Skeleton kannab seejärel süsiniku alumiiniumfooliumile ning kuhjab või rullib need lehed

tihedalt kütuseelementideks, toodetakse superkondensaatoreid, millel on neljakordne võimsustihedus võrreldes
konkureerivate kookose baasil valmistatud toodetega. Nimi
Skeleton tuleneb muide sellest, et mikroskoobi all sarnaneb ettevõtte loodud materjal inimskeletiga. Madiberk lisab: „Ultrakondensaatorid on energiasüsteemi selgroog ja
kondikava.“
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Geenid
ühendavad
jagatud Küprose

Küprose neuroloogia- ja
geneetikainstituut edendab oma
teadusuuringuid ja patsientide ravi
Kreeka ja Türgi küproslaste jaoks.

K

ui Joseph Ioannou oli kuuekuune, diagnoosisid Nikosias asuva Küprose neuroloogia- ja geneetikainstituudi arstid tal spinaalse lihasatroofia ehk haiguse, mis
kahjustab seljaajus motoorseid närvirakke ja tekitab
lihasnõrkust. Ioannou sündis linnas, mis oli jaotatud kaheks
peaaegu kaks aastakümmet enne tema sündi toimunud sissetungi tõttu, juhtumisi Kreeka küproslasena. Instituudi arstidele see ei lugenud. „Türgi ja Kreeka küproslastel on sarnased
haigused,“ sõnab professor Leonidas Phylactou, kes on geneetik ja instituudi juht. „Meie üks ülesandeid on ravida mõlemat
kogukonda.“

 ajanduselule, hoides inimesi piisavalt tervena selleks,
m
et töötada, ning takistades nende muutumist koormaks
oma perekonnale ja riigile. Näiteks instituudi tehtavad sünnieelsed talasseemiatestid on Phylactou sõnul viinud selle haiguse esinemissageduse vastsündinutel nüüdseks
nullilähedale.
Oma olulise töö edasiarendamiseks viib Küprose neuroloogia- ja geneetikainstituut ellu 40 mln eurot maksvat

Ioannou on saanud instituudis seda eluliselt olulist ravi
29 aastat ning ta on seal neuroloogi, kopsu- ja südamearstide ning toitumisspetsialisti jälgimise all. Lisaks külastab
ta regulaarselt füsioterapeuti. Selle aja jooksul on ta lõpetanud IT-õpingud ja loonud oma ettevõtte, mis parandab
personaalarvuteid. Ta on kihlatud ja unistab perekonna loomisest. „Kui mind poleks instituudis ravitud, oleks minu seisund palju halvem,“ kinnitab ta. „Tänu instituudi juhistele ja
jälgimisele on mul parem elukvaliteet. Ma suudan töötada.
Võin unistada ja teha tulevikuplaane.“
Ioannou on üks 12 000 patsiendist, kellega instituudis tegeletakse. Instituut asub Nikosias mäeküljel rohelise joone
lähedal, mis jaotab saare Küprose Vabariigi kontrolli all olevaks alaks ja alates 1974. aastast Türgi okupeeritud territooriumiks. Instituut teeb igal aastal 40 000 laboritesti, võideldes kogu maailmas tuntud geneetiliste haigustega, nagu
sclerosis multiplex, samuti mõnede Küprosel eriti levinud
haigustega, näiteks verehaigusega, mida tuntakse talasseemia nime all. See 1990. aastal asutatud instituut tegutseb ka
nende haiguste ravi alaste teadusuuringute keskusena. Kõige olulisem on aga see, et instituut aitab päästa elusid. „Parimal juhul oleks nende inimeste elu ilma instituudi abita
väga-väga keeruline,“ kinnitab Phylactou, kes on 47aastane.
„Julgen öelda, et mõni neist poleks enam elus.“

Lisaks tervisele ka sotsiaalne mõju
Nagu mitmete oluliste raviasutuste puhul, on instituudi mõju patsientide tervisest kaugemale ulatuv. Instituut avaldab väga suurt mõju Küprose ühiskondlikule ja
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„Türgi ja Kreeka
küproslastel on sarnased
haigused. Meie üks
ülesandeid on ravida
mõlemat kogukonda.“

laienemisprogrammi, mille käigus suurendatakse teadus
uuringute suutlikkust ning renoveeritakse ravi- ja taastusravirajatised. EIP rahastab programmi 26 mln euroga, andes
laenu, mille eesmärk on toetada peamiselt instituudi teadus- ja arendustööd. „See on väga oluline teadusuuringute
keskus,“ sõnab EIP Küprose piirkonna laenuametnik Nicos
Yiambides. „Lisaks on väga hea, et instituut tegeleb mõlema Küprose kogukonnaga.“

dusuuringutele suunatud laene, taristu rahastamist ning
väikeettevõtjatele mõeldud laene. Ainuüksi 2017. aasta laenumaht ulatus kokku 333 mln euroni, mis võrdub 1,8%ga
saare SKPst – suurim osakaal ELi riikide seas.

EIP kui ELi pank on rahastanud mitmeid meditsiini- ja teadusrajatisi Küprosel suurema kampaania raames, millega
edendati saare 2012. ja 2013. aasta panganduskriisist räsitud
majandust. See hõlmab Saksa onkoloogiakeskust, mis avati
2017. aasta sügisel Limassolis ja mida rahastas EIP kohaliku
vahendaja kaudu.

Vt lisainfot EIP
innovatsioonitegevuse kohta veebis

EIP Grupp on viimase viie aasta jooksul eraldanud Küprosele 1,7 mld eurot finantseeringuid, sealhulgas suuri tea-

• Läti südameravišokolaad eib.org/cardiac-chocolate
• Diagnostikatestid, mis võtavad kolme päeva asemel vaid
kolm tundi aega eib.org/molecular-diagnostics
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Suured investeeringud
VÄIKESTESSE ettevõtetesse
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29,6 mld

eurot

väikestele ja keskmise
suurusega ettevõtetele
• toetust on saanud 285 800 VKEd ja
keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtet
• säilitatud on 3,9 miljonit töökohta
VKEdes ja keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtetes
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Raketid ja
dinosaurused,
mis teevad lapsed
targemaks

K

ui tegevus on limane, kärarikas, veider või kummalise
lõhnaga, siis lapsed armastavad seda.

Just seda tõdes Miguel Pina Martins kümme aastat
tagasi, kui ta otsis uut väljakutset. Ta tundis, et lapsed ei leia teadusmänguasjadest seda, mida nad vajavad,
ning lahkus oma paljutõotavalt töökohalt finantsvaldkonnas ja asutas ettevõtte, et pakkuda midagi teistsugust. „Panin kogu oma raha uue projekti alla,“ sõnab Martins.
Tänaseks toodab tema ettevõte Science4You Lissaboni lähistel sadu mänguasju ja selles töötab üle 200 inimese.
2008. aastal oli ettevõtte käive 54 000 eurot. 2017. aastal
prognoositi 20 mln euro suurust käivet.

Teadusmänguasjade piiride
katsetamine
Mida siis Martins teistmoodi tegi? Ta muutis teadusmänguasjad lõbusamaks ja lisas neile mõne viguri. Ta pani mänguasjakomplektidele nimed, näiteks Plahvatav Teadus,
Raketitehas või Limatehase Libedad Limukad. Tema kontseptsioon kasvas välja Lissaboni ülikooli lõputööprojektist, mille ülesandeks oli leida uus turg teadusmänguasjade
jaoks. „Proovisime leida tegevusi, mis võiksid lastele meeldida, näiteks seebi tegemine, lima valmistamine, raketi ehitamine, kommi tegemine või plahvatuse korraldamine, ning
näidata neile seejärel ka võimalusi, kuidas teha neid asju
uutmoodi,“ kinnitab ta.
Martinsi mänguasjad on lõbusad ja isegi veidi naljakad, ent
õpetavad lastele ka näiteks keemiat ja füüsikat, arendades
samal ajal loovust ja sotsiaalseid oskusi. Mängud innustavad ka olema uudishimulik ja suurendavad lapse teadlikkust
ümbritsevast. Ettevõte peab ka väikese teadlase blogi, milles selgitatakse lastele, miks nad haigutavad, miks sääsed
hammustavad või miks on kolmnurgad olulised.
EIP andis Science4You kasvu edendamiseks 10 mln eurot
laenu. Laen on osa Euroopa investeerimiskavast, mille eesmärk on toetada väiksemaid innovatiivsemaid ettevõtteid, mida kommertspangad peavad tundmatuks või liiga
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Portugali ettevõtja, kes loobus oma
finantssektori tööst, et mängida
mänguasjadega

riskantseks. „Science4You on kiirekasvuline ettevõte, mis
sai alguse akadeemilisest projektist, ning on igal aastal kasvanud ja näidanud positiivseid finantstulemusi,“ kinnitab
Francisco Alves da Silva, kes on tehingu sõlminud EIP laenuametnik. Science4You lisab EIP laenule 10 mln eurot oma
vahendeid, et investeerida parematesse mänguasjade kokkupanemise seadmetesse, edendada müüki veebis ja müügiedendustööd ning leida ideid uute mänguasjade jaoks.
Ettevõte müüb 40% oma mänguasjadest Portugalis ning
kasutab rahastamist, et laieneda ka Euroopas ja mujal.

Kognitiivsete võimete suurendamine
Lisaks parfüümidele, seebile ja limale pakub Science4You
mänguasjakomplekte spaade, meditsiini, dinosauruste, keemia, rakettide, plahvatuste, kristallide ja kokanduse teemal.
Iga komplekt põhineb teadusuuringutel ning sellega on
kaasas värvilised üksikasjalikud juhendid, milles selgitatakse eksperimente ja teadustööd.
Ettevõte on isegi oma reklaamides mänguline. Tema parfüümi- või huulepulgatehase või plahvatava teaduse videotes valab teadlane üht vedelikku teise hulka ja tekitab sellega kogu oma laboratooriumis suitsupilve. „Usume, et oleme
leidnud õige tasakaalu õppimise ja meelelahutuse vahel,
kui ema ja isa ostavad hariva mänguasja ning laps seejärel
tõesti soovib sellega mängida,“ sõnab Martins. „Seda tasakaalu on alati väga raske leida.“

„Proovisime leida tegevusi,
mis võiks lastele meeldida,
näiteks seebi tegemine,
lima valmistamine, raketi
ehitamine, kommi tegemine
või plahvatuse korraldamine,
ning näidata neile seejärel ka
võimalusi, kuidas teha neid
asju uutmoodi.“

Science4You töötajad Vera Marques (vasakul) ja
Madalena Ribeiro viivad läbi lõbusat eksperimenti
Carlota Costa sünnipäevapeol.
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Mikrolaen Süüria
põgenikule ja
tangomeistrile

O

lles töötanud aasta Luksemburgi apteegis, kuulis Süüria põgenik Mahmoud Al-Fayyad kohalikust mikrokrediidiettevõttest Microlux. „Olen
alati olnud kirglik kokkaja,“ mõtles ta. „Miks
mitte proovida. Pealegi on kokandus suurepärane võimalus jagada oma kultuuri“. Tema avatud restoranis pakutakse
üksnes kodust toitu, mille on valmistanud Süüria naispõgenikud. Restoranis Syriously on 100 kohta ning see asub majas, mille annetas sümboolse ühe euro eest kinnisvaraomanik, kes kohtas Mahmoudi Luksemburgi Punase Risti kaudu.
Restoran on õhtuti tihti täielikult reserveeritud.
„Mul on praegu kaheksa töötajat ning otsustasin laenu
kahe aasta jooksul tagasi maksta,“ kinnitab ta. „See mikrokrediit aitas mul alustada uut elu ning panustada uue kodumaa majandusse. Olen väga tänulik kõikidele inimestele,
kes on mind algusest saadik usaldanud ja toetanud.“
Alates 2016. aasta märtsist on Euroopa Investeerimisfondi
toetatav mikrokrediidiettevõte andnud tänu ELi tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programmile lootust Luksemburgi
väikeettevõtjatele. Ehkki Luksemburg on rikas riik, kus on
tugev majanduskasv, esineb ka seal tööalast ebakindlust ja
vaesust. Ükski kohalik mikrokrediidiettevõte ei ole varem
Luksemburgile keskendunud.
EIP Grupi osaks oleva EIFi hinnangul on Luksemburgis potentsiaalne laenutaotluste arv viie aasta jooksul 400. See
on oluline, nagu kinnitab Karin Schintgen, kes esindab Microluxi peamist aktsionäri BGL BNP Paribas, sest „Euroopas
on 30% uutest mikro- ja väikeettevõtetest töötute loodud“.

Kirg tango vastu
Microluxilt saadud 10 000 euro suuruse laenu abil sai
Rodolfo Aguerrodi võimaluse tutvustada oma kodulinnast
Buenos Airesest pärit tangot ja asutada Dance Factory Luksemburgis, kus ta on juba kolm aastat elanud. „Alustasin
tundide andmisega Euroopa institutsioonide spordiklubides, ent peagi tundsin, et peaksin hakkama professionaalsemalt tegutsema,“ ütleb Aguerrodi.
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Microlux pakub sotsiaalselt
tõrjutud inimestele Luksemburgis
võimalust asutada oma ettevõte.

Tema laenumakse on 258 eurot kuus. See on väike summa,
aga just sellised laenud hoiavad Euroopa majandust korras.
„Oleksime ka ilma laenuta hakkama saanud, aga see võimaldas meil end vee peal hoida ja oma põhitegevusele keskenduda,“ kinnitab Aguerrodi.

eesmärk on pakkuda teraapiat Parkinsoni ja Alzheimeri
tõve raviks.
Seega on isegi üldiselt jõukas riigis nagu Luksemburg olemas vajadus mikrorahastamise järele.

Tema stuudios töötab kaheksa õpetajat ning peaaegu kõik
ajad nädalas on täis. Lisaks antakse seal tantsutunde, m
 ille

„Olen väga tänulik kõikidele
inimestele, kes on mind algusest
saadik usaldanud ja toetanud“
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© MADIS OTS

Vt lisainfot EIP VKEdega seotud
tegevuse kohta veebis

• Vt meie koomiksit „Pesakond“, mille autor
on Eesti karikatuwww.eib.org/smes
rist Madis Ots: eib.org/startup-cartoon
• Loe Rootsi ettevõtte kohta, kes pakub arvete tasumise lahendusi eib.org/izettle
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Taristu Euroopa ühendamiseks
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18mld

eurot

taristule

•1
 0

924 MW uut elektritootmisvõimsust

• sh 99,6% taastuvatest energiaallikatest
• ehitatud või ajakohastatud 76
elektriliine

557 km

•3
 6,8 miljonit nutiarvestit
• elektrivarustus 10,4 miljonile
majapidamisele
• uus või renoveeritud sotsiaalkorter või
taskukohane eluase 572 324 leibkonnale
•7
 35 miljonit lisareisijat EIP rahastatud
transpordivahendites
• paremad tervishoiuteenused 45,7 miljoni
inimese jaoks

Vélibi jalgratas Pariisis
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Pariis teeb
ringiliikumise
kergemaks

L

iikuvus on igapäevane mure David Pena jaoks, kes
elab väikeses jõeäärses linnakeses Pariisist 30 km lääne
pool. „Minu jaoks on tavaline, et lähen jaama ja rong
hilineb või on väljumine tühistatud,“ kinnitab 42aastane helikopteriinsener.

• pakkuda ühendusi eraldatud äärelinnade vahel;
• vähendada igapäevaseid liiklusummikuid, mis tekitavad
sudu;
• siduda äripiirkondi, lennujaamu ja ülikoole;
• ühendada muidu eraldatud äärelinnad Pariisiga.

Pariisi metroo paigutatakse sageli maailma tippmetroode
hulka ning hiljutise üleilmse uuringu kohaselt kuulub Pariis
linnaliikuvuse poolest esikümnesse. Ent Pariisi lähiümbruses
on suuri probleeme. „Pariisi süsteem on väga vana, nagu ka
Londonis,“ ütleb EIP transpordiinsener Caroline Lemoine.
„Võrgu moderniseerimine ja jätkuv laiendamine eesmärgiga parandada teenuste taset ja suurendada juurdepääsetavust nõuab väga suuri investeeringuid ning just sellele aitame meie EIPs kaasa.“

„Suur-Pariisi projekt võtab kaua aega, ent tagab meile ühe
parema transpordivõrgu maailmas,“ kinnitab Debrincat.

Linnas ja selle ümbruses ehk Ile de France'i piirkonnas on
ligikaudu 12 miljonit elanikku ja see arv on viimase sajandi jooksul kolmekordistunud. Pariisi piirkonna transpordivõrgus tehakse iga päev rohkem kui kaheksa miljonit reisi.
Elanike arvu järsk kasv on tinginud kinnisvarahindade kiire
tõusu, sundides paljusid elanikke kolima 40 km linnast välja piirkondadesse, kus on vähem transpordiühendusi. „Me
tegeleme enam kui sajanditaguste probleemidega ning
leiame täna lahendusi,“ sõnab piirkonna transpordivõrku
käitava ettevõtte Ile-De-France Mobilités' Pariisi liikuvuse
spetsialist Laurence Debrincat.

Tuleviku planeerimine
ELi pank on aidanud Pariisil investeerida transporti mitme aastakümne jooksul. Hiljutised suured tehingud on muu hulgas:
• 800 mln eurot EIP laene trammiliikluse taastamiseks;
• 200 mln eurot, et toetada Autolibi elektriautosid;
• kokku 2,5 mld eurot, et rahastada osa ulatuslikust projektist, mida teatakse Grand Paris Expressi nime all; see on
metroo laiendamise kava, mis on üks suuremaid maailmas.
Grand Paris Express kahekordistab metroovõrgu suuruse, lisades 200 kilomeetri ulatuses radasid ja rohkem kui 70 jaama. Projekti eesmärk on:
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See nõuab miljardeid eurosid, aga
Pariis rajab tuleviku transpordivõrku.
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Äärelinnasid teenindavaid linnalähironge (RER) kavatsetakse
ajakohastada, ostes uusi vaguneid ja signaalsüsteeme. RERi
A-liin, mis on üle 100 km pikk, on üks tihedaima liiklusega
Euroopas ning sellel veetakse 1,2 miljonit reisijat päevas. See
liin, mis kulgeb läbi Pariisi kesklinna lääne- ja idapoolsetesse
eeslinnadesse, renoveeritakse aastatel 2015–2020. Projekti
käigus asendatakse 24 kilomeetri jagu rööpaid.
„Esineb tõeliselt suur vajadus säilitada linnalähiraudteede
võrk,“ kinnitab Debrincat. „Raudteede ja elektrilise signaal-

süsteemi muutmine läheb maksma miljardeid eurosid, kuid
me oleme pidanud seda tegema juba aastaid.“
Pariisis toimib ka üks maailma edukamaid jalgrattalaenutuse projekte. Linna 1230 laenutuspunktis on ligikaudu
14 500 jalgratast. Pariis on suurendanud oma jalgrattateede
hulka alates 1990ndate lõpust ning praegu on seal ligikaudu 700 kilomeetrit rattateid.
Linn laiendab ka oma elektribussiliine, mille eesmärgiks on,
et 2025. aastaks on 80% busse elektrilised ning ülejäänud
kasutavad biogaasi. Pariisis asub juba üks üleni elektriline
liin, mida teenindab 23 bussi.
Unustada ei tohiks ka Autolibi elektriautode jagamise teenust, mis sai alguse 2011. aastal ning mille raames pakutakse ligi 4000 elektriautot Pariisi piirkonnas rohkem kui
100 000 registreeritud kasutajale. ELi pank rahastas Autolibi autoakude uurimise ja arendamise tööd ning teenuse
käivitamist.
Läänepoolses äärelinnas elav Pena kinnitab, et ta on Pariisi tulevase liikuvuse ja enda igapäevaste sõitude suhtes
optimistlik. Kavakohaselt jõuavad linnalähirongid ka tema
väikelinna. „Prantsusmaa on uue tehnoloogia eeliste kasutamisel kindlasti esirinnas“ kinnitab ta ning leiab, et „see
valdkond vajab veel täiustamist.“

„Suur-Pariisi projektiga
tagatakse, et meil on üks
paremaid transpordivõrke
maailmas.“
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Juba kanaliseeritud investeeringud torustike
parandamiseks Itaalias

2

017. aasta kevadel ja suvel ei sadanud Roomas peaaegu üldse. Madal sademete tase ja kõrged temperatuurid tähendasid vähem vett Rooma elanike jaoks,
kes kartsid samasuguseid veetarbimise piiranguid,
nagu mitmes Kesk-Itaalia linnas juba rakendati.

Ent suve kuumalained ei ole veehädade ainus põhjus. Vananenud veevõrgu tõttu läheb keskmiselt 35% vett torustikes kaduma, enne kui see kraani jõuab. Kiiresti on vaja uuendusi, aga
väikestel Itaalia veevärgiettevõtjatel on raske laenu saada.
Seepärast tuli appi EIP 200 miljoni euro suuruse programmilaenuga, et toetada investeeringuid vee- ja kanalisatsioonitaristusse kogu Itaalias. Ta rahastab nelja kuni kaheksat vee
projekti väärtusega 30–100 miljonit eurot igaüks. „Väikeseid
veevarustusettevõtteid peetakse otse laenu andmiseks liiga riskantseks,“ ütleb tehingu eest vastutav EIP laenuametnik Despina Tomadaki, „aga Euroopa investeerimiskava teeb
selle rahastamise võimalikuks. See on esimene seda laadi tehing, mille sihtrühmaks on väikesed ja keskmise suurusega
veevarustusettevõtted.“
Itaalias reguleerib veevarustusteenuseid riik ja sektor on jaotatud 64 teeninduspiirkonnaks. Enam kui 2700 ettevõtjat pakub teenuseid umbes 7700 omavalitsusüksusele. Üksikud
suured turuosalised teenindavad ligikaudu 50% elanikkonnast. Valdav osa ettevõtjatest on siiski väikesed, nii et neil on
raske laenu saamiseks kvalifitseeruda. Tulemuseks on see, et
investeerimislõhe Itaalia veesektoris vajaliku töö ja tehtud
töö vahel on aastaid kasvanud. Tänaseks on see ligikaudu
3 miljardit eurot aastas. EIP programmilaen aitab seda lõhet
vähendada.
Mõnel Itaalia piirkonnal on laenu saamine eriti raske. „Programmilaenu sihtrühmaks on need Kesk- ja Lõuna-Itaalia ettevõtted, kus investeerimisvajadused on kõige suuremad,“
ütleb EIP ökonomist Patricia Castellarnau, kes tegeles selle
tehinguga.
Programmilaen peaks eelduste kohaselt toetama ligi 2000 uut
töökohta, aidates veelgi kohalikke elanikke ja ettevõtjaid.
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Itaalia veevärgiettevõtjaid
rahastades uuendatakse
lekkivaid veehoidlaid ja
vanu torustikke.

Aasta lõpuks sõlmiti selle programmilaenu raames kaks alltehingut: 50 miljoni euro suurune laen Brianzacquele,
mis tegutseb Monzas ja Brianzas Lombardia maakonnas, ja 20 miljoni euro
suurune laen Palermo kommunaalettevõtjale AMAP.

Vt lisainfot EIP infrastruktuuritegevuse kohta veebis
• Vt lähemalt, mis on metroguagua Las Palmases eib.org/metroguagua
• Vaata, kuidas uuendatakse Bratislava ajaloolisi hooneid
eib.org/bratislava-urban-renewal
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Kliima ja keskkond
KESTLIKU tuleviku nimel
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16,7 mld

eurot

keskkonnale

See hõlmab elurikkust, puhast õhku, puhast
vett, transpordiohutust, taastuvenergiat ja
energiatõhusust.
Pank keskendub kliimameetmete
laenudele, mis moodustavad enam kui 25%
panga kõikide poliitikavaldkondade kogu
laenumahust.
2017. aastal rahastas EIP kliimameetmeid
19,4 miljardi euroga.
See on 28,2% rahastamise kogumahust.
• Taastuvenergia – 4,4 miljardit eurot
• Energiatõhusus – 4,8 miljardit eurot
• Väiksem süsinikuheide ja kliimasõbralik
transport – üle 7,1 miljardi euro
• Teadus- ja arendustöö ning innovatsioon –
1 miljard eurot
• Leevendusmeetmed metsastamise, jäätmete
ja heitvee valdkonnas – 0,5 miljardit eurot
• Leevendusmeetmed teistes sektorites –
0,7 miljardit eurot
• Kliimamuutustega kohanemine –
0,8 miljardit eurot
* Ülaltoodud näitajaid kontrollitakse välisauditi raames.

Rhodope mäed Bulgaarias Euroopa metsiku looduse
taastamise looduskaitsekatseprojekti paigas.
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Intress
metshobustes

Uus elurikkuse lahendus toob tagasi
muistsed loomad.

R

hodope mäed Bulgaarias kõrguvad üle 2000 meetri ning katavad koos sügavate jõekurude ja järskude
kaljudega ligi 15 000 ruutkilomeetrit. Need on üks
tähtsamaid pesitsuspaiku kogu maailmas väljasuremisohus raipekotkastele ja ainus kaeluskotkaste pesitsuskoht
kogu maal.
Rhodope mäed on üks kaheksast katseprojekti paigast uue
nägemusega loodushoiu võrgustiku jaoks, mille eesmärk on
Euroopa metsiku looduse taastamine (Rewilding Europe).
Kuna inimesed koonduvad üha enam linnapiirkondadesse,
võtab see võrgustik ette maapiirkonnad, kus elanikkond väheneb, ja muudab need uuesti metsikuks, taastades isetoimivad ökosüsteemid, mis on eluliselt vajalikud elurikkuse jaoks,
ja arendades samal ajal looduspõhiseid majandusi.
Selgub, et võrgustikul on äriplaan, mida EIP toetab 6 miljoni euroga looduskapitali rahastamisvahendi kaudu, mille EIP
asutas koos Euroopa Komisjoniga. „Üha enam tunnistatakse, et riiklikest toetustest ei piisa loodushoiu nimel tehtavate pingutuste kulude katmiseks,“ ütleb EIP keskkonna- ja kliimainvesteeringute finantseerimise ametnik Jane 
Feehan.
„Euroopa metsiku looduse taastamise võrgustiku südames on loodus, kuid see ehitab üles ka tugeva ärimudeli ja
on nüüd võimeline võtma laenuvahendeid oma tegevuse
laiendamiseks.”
Bulgaaria Rhodope mägedes toimub see kohalike ettevõtjatega koostöös, et edendada väikesemahulist loodusturismi, parandades loodusfotograafide varjeid, andes väljaõpet
kohalikele ettevõtjatele ja demonstreerides metsiku looduse majanduslikku väärtust. Lõppeesmärk on finantseerida
piirkonna metsiku looduse taastamist ning lõpetada mürgitamine, salaküttimine ja elektriliinidel elektrilöögi tõttu
hukkumised, mis on vähendanud kaeluskotkaste arvu ainult
kümne paarini.
Euroopa metsiku looduse taastamise võrgustik on kotkaid
ohustavate objektide avastamiseks kasutusele võtnud mürgitusvastase koerteüksuse. Projekti aktivistid ehitavad pesi, et
meelitada raisakotkaid uusi kolooniaid asutama, ja töötavad
koos kohalike elektrivõrguettevõtjatega, et isoleerida nende
elektriliine. Samal ajal kui kohalikud kasutasid mürgisööta, et
vähendada huntide arvukust, tõi Euroopa metsiku looduse
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taastamise võrgustik sisse kabe- ja punahirved, et huntidel
oleks rohkem looduslikke saakloomi. See on kotkaste ligimeelitamise võti, sest linnud toituvad sellest, mis korjustest
järele jääb, kui hundid on söömise lõpetanud.
Kuidas siis kohalikud sellele reageerivad? „Me muidugi kaasame neid sellesse uude lähenemisviisi,“ ütleb võrgustiku Rewilding Europe metsiku looduse taastamise juht Wouter Helmer.
„Selles piirkonnas on üha vähem karjuseid. Need, kes on alles
jäänud, mõistavad, et kui toome hirved sisse, siis hoiame ka
hundid nende lammastest ja karjast eemal, sest huntidel on
alati lihtsam jahtida metsloomi.“
Kohalikud mõistavad ka seda, et töö metsiku looduse taastamiseks aitab neil mitmekesistada oma tuluallikaid, muutes
paiga köitvaks pealinnast Sofiast ja väljastpoolt riiki pärit turistide jaoks. See tähendab äri kodumajutuste jaoks, lisaks kariloomade majandamisele. „Nad mõistavad, et hunt on neile
elusalt rohkem väärt kui surnult,“ ütleb Helmer. „Seega aitab
meie töö neil oma suhet loodusega ümber mõtestada.“

Seni väljasurnud muistsete liikide
tagasitoomine
Turismivõimalused Rhodope mägedes ei piirdu ainult fotograafivarjetega. Euroopa metsiku looduse taastamise võrgustik on nimelt käima pannud loodusturismiettevõtte European
Safari Company. Mida võiks safariga harilikult seostuvate
Aafrika loomadega võrreldes küll Euroopa faunas nii põnevat olla? Kuidas oleks ürgveistega? Need on kodukariloomade suuresarvilised kuni 1,80 meetrit kõrged ja üle tonni kaaluvad eellased, keda on kujutatud koopamaalingutel. Kreeka
müüdis võttis Zeus sõnni kuju, et võrgutada ja röövida kaunis
printsess Europe, asutades nii Euroopa.
Ürgveised arenesid niinimetatud pleistotseeni ajastul ja surid
välja umbes 400 aastat tagasi, kuid nende geenid on mõnes
vanas kariloomatõus veel elus ja terved. Osa Euroopa metsiku
looduse taastamise võrgustiku tööst on kasutada neid vanu
kariloomi, et aretada ürgveise tüüpi metsveise liik Taurus, mis
on võimeline ise ellu jääma. Mis teeb selle nii oluliseks? „Elurikkus nõuab maastike mitmekesisust,“ ütleb Helmer. „Mitte
ainult metsi, vaid ka avatumaid alasid. Oleme esimest korda

Auhinnaga pärjatud
mesinik Sanjin Zarkovic
oma mesindustalus
Melnices Horvaatias, osa
Euroopa metsiku looduse
taastamise projektist

„Metsiku looduse
taastamine aitab neil oma
suhet loodusega ümber
mõtestada.“
ajaloos jõudnud olukorda, kus paljudes kohtades karjatamist
enam ei ole, nii et looduslike rohumaade mitmekesisust nende lillede, lindude ja liblikatega ei säilita enam selle looduslikud arhitektid.“

vastupidavam veis, kes suudaks iseseisvalt toime tulla. Praegu
kasvatatakse mitutsada loomatõugu ja nende metsikusse loodusesse viimise varajased tulemused on paljutõotavad.

Algselt olid ürgveised üks põhilistest liikidest, kes selle eest
hoolt kandsid. Koos nendega ja eriti viimasel aastatuhandel
on seda ülesannet osaliselt täidetud talunike ja nende kariloomade abiga, mis on vähemalt selle traditsioonilise rohumaadel karjatamise viisina kiiresti kadumas. Nüüd, kui vähem
maainimesi tahab teha talutööd, on suured alad, kus looduslikud karjamaade kujundajad, nagu ürgveised, on välja surnud
ja ka kodustatud kariloomade arv on kahanemas. „Otsustasime püüda algupärased karjamaade kujundajad tagasi tuua,“
ütleb Helmer.

Rhodope mägedes vabadusse lastud metshobused, nagu ka
uued ürgveiste moodi Tauruse metsveised ja Euroopa piison
on kõik osa taas ühest uuendusest, mille on Euroopa ürglooduse taastamise võrgustik kaasa toonud: Euroopa Eluslooduse Pank. See on peaaegu nagu päris pank, ütleb Helmer.
Maaomanikud saavad laenata ürghobuseid, et karjatada neid
oma maadel, ja viie aasta pärast annavad nad tagasi pool
oma karjast. Kuna karja suurus kasvab tavaliselt 25% aastas,
saab pank tagasi suurema hulga hobuseid, kui ta laenuks andis, ja maaomanikule jääb sama suur arv. „Seda võib pidada
väga heaks intressiks,“ ütleb Helmer.

Ta selgitab, et 99% algupäraste karjamaa kujundajate geenidest on kodustatud tõugude geenides täna veel alles, seega on
Taurose programm kasutanud mitmeid ürgseid tõuge, et luua

Kui maaomanikud näitavad, et nad on suurendanud metshobuste jaoks vaba karjamaa ala, võivad nad rohkem hobuseid
veel viieks aastaks endale jätta.
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Must valgel kirjas
rohelise linna
kava

Essen oli tööstussaaste sünonüüm. Nüüd
on see nimetatud Euroopa roheliseks
pealinnaks. Siin on selle Saksa linna saladus keskkonnarevolutsiooniks.

S

aksamaa taasühinemise ajal juhiti kaks kolmandikku
Esseni kanalisatsioonist Emscheri jõkke. Tapamajad
ja valukojad heitsid sinna rapped ja jäätmed ning jõgi
oli raskemetallide ja fekaalide hoidla. Vanim veemajandusasutus Emschergenossenschaft, 19 linnavalitsust ja hulk
ettevõtjaid asutasid 1899. aastal Saksamaa esimese reoveekäitlusühingu ning koostasid ambitsioonika plaani jõe taastamiseks selle looduslikus seisundis. See oli suur töö, kuid
see toimis.

Emschergenossenschafti tegevjuht Uli Paetzel viib nüüd
oma lapsi rohetavatele mänguplatsidele jõekaldal. „See
on Euroopa suurim katse taastada täielik jõemaastik ja olla
struktuurilise muutuse eestvedaja,“ ütleb ta. „Me anname
jõe selle elanikele tagasi.“
2017. aastal nimetas Euroopa Komisjon Esseni Euroopa roheliseks pealinnaks – see tiitel antakse igal aastal ühele
linnale keskkonnasõbraliku linnaelu esirinnas. Selle endise söekaevanduslinna tunnuseks on nüüd 23 hektari suurune avalik park, kvaliteetne vesi ja kesklinna liikluspiirangud. „Tahm, mustus, hais ja tossavad korstnad on see, mida
inimesed mujal ikka veel seostavad Esseniga,“ ütles linna
keskkonnaosakonna juhataja Matthias Sinn. „Aga Essen on
kaunim ja rohelisem kui te arvate. Kõik pargid ja veteväljad
annavad sulle tõelise elutahte.“
Keskkonnasaavutuste hulgas, mis tõid Essenile rohelise pealinna auhinna, olid:
• 13 000 töökohta uuenduslikus rohelises sektoris
• 95% elanike elukoht on nüüd 300 m raadiuses linna
haljasaladest
• 376 km jalgrattateid
• 128 000 m2 spetsiaalse mürataset vähendava asfaldiga
kaetud teid
Essen seab endale ambitsioonikaid eesmärke:
• aastaks 2020 vähendada CO2 heitkoguseid 40%
• aastaks 2035 teha 25% kõigist sõitudest jalgrattaga
• aastaks 2025 luua keskkonnasektoris 20 000 töökohta
• aastaks 2020 võtta ringlusse 65% kõigist jäätmetest
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Esseni roheliseks muutmine hõlmab projekti ehitada
400 km uusi maa-aluseid kanalisatsioonisüsteeme ja taastada jõekallaste loodus 350 km ulatuses. „Selle projekti juures
torkab silma selle massiivne piirkondlik mastaap, kõrgetasemeline projekteerimine, suurenenud elurikkus“ ütleb EIP
ökonomist Sebastian Hyzyk.
Tööde maksumus on 5,3 miljardit eurot, millest EIP rahastab ligikaudu 30%. Pärast kahte varasemat laenu andis pank projekti jätkamiseks 2017. aastal veel 450 miljonit
eurot laenu.

„Kõik pargid ja veteväljad
annavad sulle tõelise
elutahte“
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Ringlussevõtt
annab Euroopale
väärtusliku
titaanivaru

T

itaan on oma suure tugevuse tõttu nime saanud
Kreeka mütoloogia võimsate Titaanide järgi. Ta on ka
kerge, ei korrodeeru ja paindub murdumata. Need
omadused teevad sellest strateegilise tooraine paljude toodete, sealhulgas lennuki kereosade, rakettide, kosmose
laevade ja kaitsesoomuste jaoks.
Probleem on selles, et Euroopas ei ole kerge titaani osta või
vanametalli majanduslikult ringlusse võtta. Suurettevõtted
nagu Airbus vaatavad USA või Venemaa poole, kui neil on
vaja titaani osta või vanametalli ringlusse võtta. Nüüd lahendab selle probleemi uus Prantsuse tehas EcoTitanium,
mis kasutab kõrgtehnoloogilisi sulatusahjusid ja muud
tehnoloogiat titaani ringlussevõtuks. See protsess aitab
ka keskkonda, vähendades heitkoguseid, sest titaani ringlussevõtus kasutatakse vähem energiat kui titaanimaagi
rafineerimisel.
„Titaan on väärtuslik metall ja me parandame drastiliselt
selle tarnimist,“ ütleb Kesk-Prantsusmaa vulkaanilisse piirkonda EcoTitaniumi ehitanud kaevandus- ja metallikontserni Eramet finantsjuht Thomas Devedjian.
EcoTitanium kasutab uusimat plasmatehnoloogiat ja vaakumahjusid, mis tarbivad vähem energiat kui muud sulatusmeetodid. Plasmatehnoloogia sulatusahi sulatab aineid
kuumutatud gaasiga, samas kui vaakumahi sulatab õhuvabas keskkonnas, et vältida saastumist. Titaan nõuab spetsiaalseid sulatusseadmeid, sest see on nii kuumuskindel.

Soodsam ja vähem raiskav
Titaan ei ole haruldane, kuid see on kulukas, sest seda on
raske rafineerida. Selle tootmine nõuab suurt tööjõudu ja
äärmist kuumust. See on kuus korda kallim kui terase tootmine. Titaani lõiketöötlemine tekitab palju titaanijäätmeid,
mis saadetakse sageli väljapoole Euroopat taaskasutamiseks. Mõne lennukiosa puhul läheb 90% titaanist lõpuks
tootmisjäätmeteks.
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Uus Prantsuse tehas hoiab olulist
ressurssi ja kaitseb kliimat.

Uus ümbertöötlemistehas Saint-Georges-de-Mons’s varustab lennunduskvaliteediga titaanisulamiga, mis on veidi odavam kui uus titaan ja vähem raiskav. Tehas hoiab ära
100 000 tonni süsihappegaasiheidet aastas.

TERVIKLAHENDUS TITAANI
TOOTMISEKS

PLASMAKAARSULATUS

Euroopa Investeerimispank laenas tehasele
Euroopa investeerimiskava tagatisel 30 miljonit eurot. Tehase kogumaksumus oli 48 miljoni
euro ringis.

VANAMETALL
VAR
VALUPLOKID
KÄSNTITAAN

ECOTITANIUM

LÕIKETÖÖTLEMINE

SEPISTAMINE

UKAD
MKAD

METALLIKANGID

VORMSTANTSIMINE

AUBERT & DUVAL

„Euroopa vajab seda tüüpi innovatsiooni,“ ütleb
Euroopa Investeerimispanga laenuosakonna vanemametnik Mariateresa Di Giacomo.
Titaani kasutatakse ka laevakeredes, jalgrattaraamides ja keemiatööstuses. See ühildub hästi
luuga, nii et seda leidub hambaimplantaatides
ja proteesides. Titaandioksiid, mida kasutatakse metalltitaani rafineerimiseks, on suurepärane valgendaja värvide, päikesekaitsevahendi ja
hambapasta jaoks.

TOOTED

„See on suurepärane projekt,“ ütleb Di Giacomo. „Selles on natuke kõike – uut tehnoloogiat,
uusi töökohti, vähem jäätmeid, ringmajandusele kaasa aitamist.“

„Euroopa vajab seda tüüpi
innovatsiooni.“

Vt lisainfot EIP keskkonna
valdkonna kohta veebis
• Rohkem teavet EIP keskkonnaprojektide, sealhulgas murrangulise rahastamise kohta Iirimaa metsandusele leiab aadressilt eib.org/irish-forests
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Üleilmne osaline
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7,91 mld

eurot

uuteks laenudeks
väljaspool ELi

• Idapoolsed naaberriigid 0,88 mld eurot
• Kandidaatriigid ja EFTA 1,62 mld eurot
• Vahemere piirkonna riigid 1,96 miljardit eurot
• Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
riigid, ÜMTd ja Lõuna-Aafrika 1,47 miljardit eurot
• Aasia ja Ladina-Ameerika 1,99 miljardit eurot

Workers on the rice plantation
near Saint-Louis, Senegal
2017

TEGEVUSARUANNE

39

Uus elu
Surnumerele

Iisraellased, palestiinlased ja jordaanlased
ühendavad jõud, et anda vastulöök
piirkondlikule veekriisile.

Ü

ks kord kahe nädala tagant keeravad Jordaania pered kraani lahti ja lasevad neli kuupmeetrit joogivett
oma katusepealsetesse paakidesse. See on ainult kolmandik kogusest, mida nad vajavad – ja see on kõik,
mis nad saavad. „Inimesed kannatavad väga,“ ütles Nabil Zoubi,
projektijuht ambitsioonikas ettevõtmises kasutada Punase mere
vett veepuuduse leevendamiseks ja Surnumere elustamiseks.

Maailma ühes kuivemas riigis, Jordaanias ei jätku piisavalt
magevett oma kasvava elanikkonna ja 1,3 miljoni Süüria pagulase jaoks, kelle ta vastu on võtnud. Vesi on probleem ka
Iisraelis ja Palestiinas ning kliimamuutusega olukord halveneb. Vahepeal on Surnumere toitevee kõrvalejuhtimine
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 annud selle piibliaegse järve kahanema, tekitades põletap
vaid keskkonnaprobleeme.
Kava kohaselt muudetakse Punasest merest saadud merevett
joogiveeks. Soolvesi – suure soolsusega lahus, mis jääb pärast
vee magestamist järele – juhitakse 180 km pikkuse torujuhtme kaudu Surnumerre, vähendades veetaseme langust. Jordaanias saab kraanivett kolm päeva nädalas praeguse kaheksa tunni asemel iga kahe nädala tagant.
Veel üks kasutegur: kuna Surnumeri on maailma madalaim
koht, voolab sinna kanaliseeritav vesi üle 600 meetri alla, tootes 32 megavatti hüdroelektrit aastas.

EIP on projekti jaoks ette valmistanud ELi rahastatava 2 miljonit eurot väärt tehnilise abi kokkuleppe. Projekti edu tagamiseks töötab koos EIPga kestlikku arengut edendav Prantsusmaa valitsusasutus Agence française de développement (AFD).

Veevahetus ja -jagamine
Punasest merest Surnumerre suunduva torujuhtme idee pärineb Iisraeli ja Jordaania vahel 1994. aastal sõlmitud rahuleppe
ajast. Kuid alles 2013. aastal sõlmisid Iisrael, Jordaania ja Palestiina praeguse kava kohta vastastikuse mõistmise memorandumi.
Punase mere ja Surnumere projekt aitab ellu viia EIP majanduse
vastupanuvõime algatust, mis on oluline investeeringute suurendamise programm selles piirkonnas. EIP kaalub ka 60 miljoni
suurust laenu koos Prantsuse, Itaalia ja Hispaania arenguagentuuride finantseeringutega Jordaania valitsusele, et toetada temapoolset panust projekti.
See ELi ühine finantseerimispakett võidakse ühendada 40 miljoni euro suuruse toetusega ELi finantseeritavast naabruspolii-

tika investeerimisrahastust. “EL toetab seda massiivset projekti
terviklähenemisega,“ ütleb ELi suursaadik Jordaanias Andrea
Fontana. „Selleks on ELi toetused, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania panustatud raha ning seda kõike koordineerivad AFD ja
EIP.” Projekt peaks saama ka 100 miljoni USA dollari suuruse toetuse organisatsioonilt USAID.
EIP peaks eeldatavalt andma ka kuni 200 miljoni euro suuruse
laenu ettevõtjale, kes võidab selle projekti hanke.

„Jordaania saab
kraanivett kolm päeva
nädalas praeguse
kaheksa tunni asemel
iga kahe nädala
tagant.“
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Kus Etioopia juhib
Euroopa ees

Miljonid saavad kasutada teenust
M-Birr, mis on edasijõudnum kui
mobiilipangatehnoloogia, mida
kasutab enamik eurooplasi.

A

madi toetab seljaga oma kodu saviseinale ja meenutab päevi, mil tal tuli Etioopia põletava päikese
all sabas seista, et oma sotsiaaltoetuse raha kätte
saada. Sageli lõpuks raha lihtsalt polnudki kohal
ja Amadi, vanem naine, kõmpis ilma rahata mitu tundi tagasi oma kaugesse külla, ainult selleks, et mõni teine päev jälle
sama vaev ette võtta. „Pidevalt oli hädasid. See oli väga raske,“ ütleb ta. „Aga nüüd on meil palju parem.“
Amadi on üks kahest miljonist etiooplasest, kes saab kasutada mobiilipangateenust M-Birr, mille nimi tuleb riigi vääringust birrist. Nüüd makstakse tema valitsuse sotsiaaltoetused iga kuu otse tema M-Birri mobiilikontole piirkondlikus
mikrokrediidiasutuses. Pika retke asemel raha järele käib ta
nüüd lähedal asuvas kontoris raha välja võtmas. „Mind koheldakse lugupidavalt ja ma saan oma raha kätte,“ ütleb ta.
M-Birr sihib Etioopia liidrikohta mobiilsideteenustes, mis
muudab rahaasju tavalise aafriklase jaoks. Keenias liigub üle
40% riigi SKPst M-PESA mobiilimaksesüsteemi kaudu. Peale
mõne riigi, kus mobiilipangandus on maad võtnud, on see
manner veel tugevalt sõltuv sularahamaksetest. Logistika
ei ole Aafrikas lihtne, seega võimaldab mobiilivõrk raha liikumist ohutult ja lihtsalt. „Mobiilside on juba ennast tõestanud tõhusa viisina inimeste rahalise kaasamise suurendamiseks,“ ütleb EIP mikrorahanduse ekspert Hannah Siedek.

Tulemusliku rahastamise vahendi
toetamine
EIP toetab M-Birri laiendamise järgmist etappi 3 miljoni euro
suuruse omakapitaliinvesteeringuga – millele võidakse lisada
veel üks miljon eurot –, mis tehakse 800 miljoni euro suuruse rahastu, nn tulemusliku rahastamise vahendi raames, mis
võimaldab pangal võtta Aafrikas, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas suuremat riski kui projektides tavaliselt. See
on esimene kord, kus EIP on investeerinud finantsteenuste mobiilitehnoloogiasse Aafrikas. Kaasinvesteeringu teeb
Saksamaa arenguabi finantseerimise asutus DEG, mis on Saksa pangakontserni KfW tütarettevõtja.

42

TEGEVUSARUANNE

2017

„Mulle meeldib
niimoodi rohkem.“

M-Birri klient Mareh
oma külas Etioopia
maakohas

Enne täielikku käikulaskmist 2015. aastal viis M-Birr läbi üheaastase programmi, mis võimaldas viiel kohaliku mikrokrediidiasutusel osutada mobiilipangateenuseid. Mikrokrediidiasutused pakuvad M-Birri teenuseid rohkem kui 7000 paigas
– M-Birri mikrokrediidiasutuste kontorites ja esindustes poodides, apteekides ja bensiinijaamades kogu Etioopias. See
prantslase ja iirlase asutatud äriühing töötleb tänaseks sotsiaaltoetuse makseid rohkem kui 750 000 leibkonna jaoks,
kus on ligikaudu kolm miljonit toetusesaajat, ning teenindab
280 000 mobiilipanga põhiklienti. See on suur muutus riigi jaoks, kus ainult igal viiendal inimesel on p
 angakonto,

samas kui pooltel kõigist täiskasvanutest on mobiiltelefon. „Meil on suur roll inimeste sotsiaalses kaasamises,“ ütleb
M-Birr tegevjuht Thierry Artaud. „EIP investeering võimaldab
meil äritegevust arendada ja riigil kasvada.“

Juurdepääs mobiilipanga
võimalustele
Poe ees võtab vanem naine Mareh kaela riputatud kotikesest
mobiiltelefoni. Enamik M-Birri kasutajaid ostab telefoni vaid
mõne dollari eest, aga need, kellele ei ole isegi see taskukohane, saavad kraabitava kaardi PIN-koodiga, mille nad sisestavad M-Birri esindaja juures sotsiaaltoetusele järele minnes.
Mareh žestikuleerib elavalt oma telefoniga, kui ta loetleb, kuidas M-Birr on tema elu paremaks teinud.

Samamoodi nagu Amadi oli ka tema tavaliselt rampväsinud pikast käigust maksepunkti valitsuse raha järele, mida
kätte ei saanudki, nagu sageli selgus. „Telefoni kasutamine ei ole minu jaoks kerge, aga esindaja aitab mind ja ma
saan oma raha M-Birri kaudu kätte,“ ütleb ta. „Mulle meeldib
niimoodi rohkem.“
Riigis, mis on sama suur kui Prantsusmaa ja Hispaania kokku,
on laiem võrgustik eluliselt tähtis. „M-Birr ja selle partnerid
avavad Etioopia täiesti uuele mobiilipanga maailmale, millel
on tohutu mõju kasutaja igapäevaelule,“ ütleb EIP digitaalmajanduse osakonna ökonomist Benoît Denis. „See ettevõte
vastab tõesti vajadusele. Nende eesmärk on teha mobiilipanga kasutegurid laiemalt kättesaadavaks kogu majanduses.
Seda me tahamegi aidata neil teha.“

M-Birri harukontor Etioopia külas

2017

TEGEVUSARUANNE

43

Rahastamis
vahendite päritolu
EIP, maailma suurim mitmepoolne vahendite
koguja ja laenuandja, kogus 2017. aastal
rahvusvahelistel kapitaliturgudel
56,4 miljardit eurot lisaks 3,8 miljardile eurole,
mis koguti 2016. aasta lõpus eelfundeerimise
raames. Sellest kogusummast 4,3 miljardit eurot
koguti panga roheliste võlakirjade kujul, mida
nimetatakse kliimateadlikkusvõlakirjadeks.
See sai teoks siis, kui pank tähistas tervet
kümnendit ajast, millal ta sai esimeseks
roheliste võlakirjade emitendiks.
Panga emissioonid jõuavad investoriteni,
kes ei pruugi tavaliselt Euroopasse
investeerida ja kes panustavad kaudselt
Euroopa projektidesse, investeerides
EIP võlakirjadesse.

P

14% 11% 12%

EIP võlakirjade jaotus
vääringu järgi

Euroopa

63% 68% 66%

2% 2% 1%

EIP võlakirjade
jaotus investori
piirkonna järgi
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EUR
47%

USD
33%

ank emiteeris võlakirju 15 vääringus, millest
enamik olid põhivääringud ehk euro, USA
dollar ja Inglise nael. Mitmekesised allikad ja
tähtajad tagavad panga fundeerimisstrateegia paindlikkuse. Mitmes vääringus tegutsemise lähenemisviis võimaldab EIP-le juurdepääsu ka mõnele
kohalikule vääringule, et teha väljamakseid.

Ameerika
riigid

Muu 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%

Aasia

21% 19% 21%

Lähis-Ida
ja Aafrika

2015

2016

2017

Head rohelised
uudised Hiinast

H

ead uudised kliimameetmete jaoks. Roheliste võlakirjade turu kasv peaks eeldatavasti jätkuma nüüd,
kui Hiina on selle ettevõtmisega ühinenud. „Hiinal
on lahendada tohutud keskkonnaprobleemid, mida
tuleb võtta tõsiselt,“ ütleb EIP ekspert Aldo Romani, kes struktureeris esimese rohelise võlakirja täpselt kümme aastat tagasi. „Rohelised võlakirjad on Hiina jaoks viis luua üha tähendusrikkam side rahvusvaheliste turgudega, et aidata lahendada
üleilmseid probleeme.“
EIP ametnikud külastasid sel aastal Hiinat, et rõhutada panga toetust sealsetele kliimaprojektidele. EIP eeldab laenude heakskiitmist paljude kliimaprojektide jaoks kogu Hiinas
linnatranspordi, metsanduse ja energiatõhususe valdkonnas. ELi pank ja Hiina Keskpank leppisid samuti kokku, et
nad töötavad roheliste võlakirjade jagatud raamistiku ja selle nimel, et teha selgemaks, millised projektid kvalifitseeruvad. Mõlemad pooled loodavad, et ühine keel tõstab Hiina
ja rahvusvaheliste investorite usaldust.
Selle töö olulisust tõsteti esile juunis Brüsselis peetud ELi ja
Hiina tippkohtumisel, kus rõhutati ühist pühendumist kliimamuutuste vastases võitluses. Roheliste võlakirjade alal
Hiina keskkonna finantseerimise komiteega koostööd tehes on EIP panustanud Euroopa Komisjoni poolt ELi poliitikas jätkusuutlikkuse edendamise küsimustes nõustamiseks

Peking teeb suure sammu rohelistes
võlakirjades.

loodud foorumi ehk jätkusuutliku rahastamise kõrgetasemelise eksperdirühma töösse.
Kuigi rohelised võlakirjad on nüüd kõrgelt hinnas, ei olnud
see alati selge, et need toimima hakkavad. Romani mäletab
raskeid aegu oma büroos kümme aastat tagasi. Kliimamuutuste probleemi lahendamine oli muutumas tuliste vaidluste
teemaks Euroopas, kuid vähesed arvasid, et rohelise võlakirja
idee võiks olla üks lahendustest. Paljud asjatundjad uskusid,
et oleks liiga raske või vaidlusi tekitav jälgida ja kinnitada, et
nende võlakirjadega kogutavad rahalised vahendid kulutatakse tegelikult selleks, et aidata keskkonda.
„2007. aastal ei olnud kellelgi usku roheliste võlakirjade püsimajäämisse ja inimesed imestasid, miks oli EIP ainus, kes
sellest rääkis,“ ütleb EIP eurodes fundeerimise juht Romani. Nüüd, kui EIP tähistab oma esimeste roheliste võlakirjade
üheteistkümnendat aastapäeva, on see turg üks suurimaid
edulugusid kliimameetmete rahastamises.

Kuula veebis
• Aldo Romani räägib rohelistest võlakirjadest EIP netisaates
Finantssõnaraamat eib.org/green-bonds-podcast
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JUHTIMINE, mis on jätkusuutlik,
reageerimisvalmis ja valvas
EIP juhtimisstruktuur
Aktsionärid

28 ELi liikmesriiki

Juhatajate nõukogu

Liikmesriikide ministrid

Nimetavad
liikmesriigid

Direktorite nõukogu

Auditikomisjon
Sõltumatu

Halduskomitee

- President
- Kaheksa asepresidenti

Jätkusuutliku
rahastamise
liigitamine

E

Jätkusuutlik rahastamine põhineb
investeeringutel, milles võetakse arvesse
keskkonna-, sotsiaalseid ja
juhtimiskaalutlusi. See hõlmab
rahastamisvahendeid kasvuhoonegaaside
heitkogustega tegelemiseks ja saastega
toime tulemiseks, aga ka jäätmetekke
minimeerimiseks ja tõhususe
parandamiseks loodusvarade kasutuses.

IP koordineerib mitmepoolsete arengupankade rühma, et arendada välja „Ühised kliimamuutuste leevendamise rahastamisvahendite jälgimise põhimõtted“,
millesse integreeritakse Pariisi kokkuleppe eesmärgid. Pank võttis enda peale samasuguse põhirolli ka 2017. aastal, kui ta osales Euroopa Komisjoni jätkusuutliku rahastamise
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kõrgetasemelises eksperdirühmas, mis asutati 2016. aasta detsembris. Rühma eesmärk on teha soovitusi ELi kõikehõlmava
strateegia kohta jätkusuutlikus rahastamises. Eksperdirühm
soovitas oma vahearuandes, mis avaldati 2017. aasta juulis, et
EIP peaks koordineerima kliimameetmete rahastamisvahendite klassifikatsioonisüsteemi loomist, alustades kliimamuutuste

leevendamisest. Pärast konsulteerimist peamiste sidusrühmadega koostas EIP ettepaneku kliimamuutuste leevendamise
meetmete taksonoomia eelnõu kohta, panustades eksperdirühma käimasolevasse töösse. Eksperdirühm soovitas oma
lõpparuandes 2018. aasta jaanuaris, et Euroopa Komisjon võtaks vastu täieliku jätkusuutlikkuse taksonoomia 2018.–2019.

aasta tegevuskava. See põhineks esimese sammuna EIP tööl
kliimamuutuse leevendamise alal, millele järgnevad kliimamuutustega kohanemine ning muud keskkonna- ja sotsiaalelemendid. See on oluline samm selguse saamisel, et stimuleerida turgu jätkusuutlike finantstoodete jaoks ja suurendada
toetust avalikele poliitikameetmetele.
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Hääl
kuuldavaks

S

EIP kaebuste lahendamise mehhanism
käsitles 2017. aastal rohkem juhtumeid kui
kunagi varem.

ee tuleneb osaliselt sellest, et panga tegevus on üha
nähtavam, mis suurendab teadlikkust panga keskkonna- ja sotsiaalmõjust ning selle sõltumatust vastutusmehhanismist. See tuleneb ka kasvaval arvul

k eerukatest tehingutest, millesse pank on kaasatud, ja mõnest
suhteliselt laia kõlapinnaga projektist, mille kohta on tulnud
mitmeid kaebusi.

Mombasa sadama sissepääsutee

Mombasa kodud, mille elanikud võidakse
hüvitisekokkuleppest välja jätta

Kaebuste lahendamise mehhanism sai 2017. aasta jaanuaris esimese oma 13 kaebusest parandusmeetmete kava rakendamise kohta Mombasa sadama sissepääsutee projekti raames Keenias. Kava eesmärk oli
maksta hüvitist Jomvu piirkonna 120 ehitiseomanikule, kes olid 2015. aasta mais ilma nõuetekohase menetluseta välja tõstetud. Kuigi mõjutatud isikutele oli
makstud rahalist hüvitist, leidis kaebuste lahendamise
mehhanism, et varade hindamise tulemusi ei olnud läbipaistvalt teatavaks tehtud. Mõned mõjutatud isikud
võidi ka hüvitisest ilma jätta. 2017. aasta detsembris
leppisid kaebajad ja projekti rakendaja kokku, et kaebuste lahendamise mehhanism võimaldab 2018. aastal
vahendusprotsessi, et selgitada hüvitise arvutamiseks
kasutatud hindamismeetodeid ja nende hindamiste tulemused läbi vaadata.
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Aadria mere gaasijuhe
Gaasijuhe, mille nimi on TAP (Trans-Adriatic Pipeline),
kavatsetakse rajada Kreeka ja Türgi piirist Albaania
kaudu Itaaliasse ulatuva Lõuna-Euroopa gaasitransiidikoridori lääneossa. Projektitsükli varajases etapis saabusid panka kaebused, peamiselt sundvõõrandamiste
hindamise kohta Kreekas ja Albaanias. Need kaebused
lasti pangas laenu hindamise ajal analüüsimiseks ringi
käima. Kaebuste lahendamise mehhanism registreeris
hulga Itaalia üksikisikutelt ja kogukondadelt saadud kaebusi, milles väljendati muret projekti keskkonna- ja tööstusriskide pärast. 2017. aastal sai kaebuste lahendamise
mehhanism TAPi kohta 22 uut kaebust, mis teeb kokku
38 kaebust selle kohta.

Euroopa Ombudsman
2017. aastal teatas Euroopa Ombudsman EIPle 11 uuest kaebusest panga tegevuse kohta.
Kolm nendest kaebustest puudutasid hilinemist
pangale juba esitatud kaebustele vastamisel:
Ambatovy niklikaevandus Madagaskaril, Castori maa-alune ladu Hispaanias ja väidetav otsuse väljastamata jätmine huvide konflikti uurimise kohta. Ombudsman lõpetas viimase juhtumi,
sest kaebus sai lahendatud pärast seda, kui kaebaja sai EIP-lt vastuse. Ombudsman viis siiski
Ambatovy ja Castori juhtumites läbi panga failide kontrollid kohapeal. Ombudsmani järeldused
avaldatakse eeldatavasti 2018. aastal. Aasta lõpu
seisuga lahendamata kaebuste arv kokku kahekordistus kümneni.

EIP kaebuste
mehhanism 2017. aastal
• 114 uut kaebust ehk 25 rohkem kui aastal 2016
• 103 vastuvõetavana registreeritud kaebust
ehk 19 võrra rohkem
• 173 käsitletud juhtumit ehk 51 võrra rohkem
• 101 aasta lõpu seisuga lahtist kaebust ehk 59
võrra rohkem

Tegevuspõhimõtete läbivaatamine
Pank algatas 2017. aasta mais pärast Euroopa Ombudsmaniga konsulteerimist avaliku konsulteerimise EIP kaebuste lahendamise poliitika
läbivaatamiseks, esitades kavandatud muudatused avalikkusele juunis ning kogudes täiendavat kirjalikku tagasisidet septembri lõpus. See
perioodiline läbivaatamine äratas märkimisväärset huvi üksikisikutes
ja eriti kodanikuühiskonna organisatsioonides, kes esitasid ühise kirja
põhjalike kommentaaride ja ettepanekutega. Pank vaatab need kommentaarid hoolikalt läbi eesmärgiga muudatused 2018. aasta esimesel
poolel poliitikasse sisse viia.

Kairo metroo
Kaebuste lahendamise mehhanism algatas 2017. aasta detsembris
veel ühe uurimise Kairo metrooliini projekti rakendamise küsimuses. Projekt hõlmas mitme kogukonna, äriettevõtete ja üksikisikute,
sealhulgas El Bohy turu 100 poeomaniku tahtevastast ümberasustamist Imbaba piirkonnas. Kaebuste lahendamise mehhanism oli juba
2016. aastal saanud kaebuse nende sidusrühmade esindajatelt, kuid
olukorda halvendas see, kui turg 2017. aasta augustis lammutati, kuigi kogukond ei olnud hüvitisepaketiga nõustunud. Lammutamise
ajaks oli kaebuste lahendamise mehhanism juba pakkunud vahendamist, milles projekti rakendaja ja sellest mõjutatud isikud nõustusid osalema. Vahendamise ebaõnnestumine tähendaks, et kaebused
tuleb täielikult uuesti läbi vaadata.
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Valvelolek

P

EIP uurijad avastasid 2017. aastal hulga
eeskirjade eiramisi.

anga sõltumatu pettuste uurimise osakond uurib
pettusi, korruptsiooni ja muud keelatud tegevust
panga rahastatavates projektides. Ta viib läbi ennetavaid aususekontrolle, et teha kindlaks juhtumeid,

millest ei ole varem teatatud, ning pakkuda panga töötajatele väljaõpet, suurendades teadlikkust ja nõustades kolleege
pettuste ennetamise ja tõkestamise alal.

Läti korruptsiooni ennetamise ja tõkestamise büroo pidas 2010. aasta juunis kinni mitu ettevõtte Latvenergo ametnikku. Büroo süüdistas ametnikke ametiseisundi kuritarvitamises altkäemaksu võtmiseks ja kuritegelikul teel saadud vara pesuks. Latvenergo oli sõlminud hankelepingu Hispaania äriühinguga Iberdrola Ingeniería y Construcción, mida tuntakse ka nime Iberinco all, Riias
soojuselektrijaama ehitamiseks, mida rahastas EIP. Korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemise
süüdistuses algatatud kriminaaluurimise ja kohtumenetluse tulemusel pärast algseid arreteerimisi
sõlmis pank 2017. aasta detsembris Iberincoga kokkuleppe.
Kokkuleppe kohaselt jäeti Iberinco üheks aastaks EIP rahastatavatest projektidest välja. Iberinco ja
Iberdrola Group arendavad välja ja rakendavad spetsiaalse sponsorlusprogrammi korruptsiooni ja
pettuse vastu võitlemiseks. Kogu uurimise käigus tegi Iberinco eeskirjade rikkumisega seotud küsimuste selgitamises EIPga koostööd. Äriühing astus ka samme töötajate vastutuse tuvastamiseks
ja oma vastavussüsteemide läbivaatamiseks, et tagada, et niisugune rikkumine ei korduks.
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Iberinco
juhtum

SÜÜDISTUSTE TÜÜBID

53,7%

(2017. aastal algatatud juhtumid)

25,5%
10,7%
Pettused

Korruptsioon

Lubamatud
kokkulepped

JUHTUMIKÄSITLUSE KOORMUS
2017. AASTAL (EIP GRUPP)
• UUSI ALGATATUD JUHTUMEID

149

• LÕPETATUD JUHTUMEID KOKKU

126

• KÄSITLETUD JUHTUMEID KOKKU

302

• AKTIIVSEID JUHTUMIUURIMISI
aasta lõpu seisuga

136

6%
EIP nime
väärkasutus
pettuse
eesmärgil

0,7%
Tegevuse
takistamine

Süüdistuste allikad 2017. aastal
(kohaldatav ainult 2017. aastal algatatud juhtumitele)

Ennetav aususekontroll VKE
laenude suhtes
Panga pettuste uurimise osakond viis läbi mitu ennetavat
aususekontrolli laenude suhtes, mida antakse pankadele edasi laenamiseks VKE-dele ELis ja väljapool. Kontrollide
käigus leiti:
•
•

•
•
•
•

viiteid keelatud käitumisele ja kuritegudele,
nagu rahapesu;
suuresummalisi laene laenusaajatele, kes on väidetavalt seotud relvade salakaubanduse ja organiseeritud
kuritegevusega;
riikliku taustaga isikutega seotud variettevõtteid
ja laene;
laene laenusaajatele, kes ei vasta abikõlblikkuse
kriteeriumidele;
sekkumist krediidiotsuste tühistamiseks ilma
äriliste kaalutlusteta;
pangad andsid EIP-le tema vahendite eraldamise heakskiitmise protsessis eksitavat ja valeinfot.

Sisesed

3,4%
Uurimisalane
tugi teistele
talitustele

61%

Välised

39%

Andmepüügi petuskeem
2017. aastal väärkasutasid EIP või tema töötajate ja juhtorganite nime mitmed andmepüügi ja interneti petuskeemid, et
üritada pettuse teel sundida isikuid tasuma haldus- või taotluse esitamise tasusid. EIP kui avalik-õiguslik rahvusvaheline
finantsasutus loomulikult niisuguste teenuste eest tasu ei
nõua. Selliste petuskeemide kontekstis on veelgi olulisem,
et EIP ei anna laene üksikisikutele. Pettus hõlmas EIP logo,
nime ja institutsiooni maine väärkasutamist, eksitavaid
e-kirju ja paralleelsaite. Kui nendest muret tekitavatest asjaoludest teatati, nõudis panga pettuste uurimise osakond
domeeni hostidelt kiiresti saitide kõrvaldamist ja valemeilikontode sulgemist. EIP soovitas kannatanutel pöörduda ka
oma riigi õiguskaitseasutuste uurimisspetsialistide poole.
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Mis
järgmiseks?
•

•

•

•
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Mõned EIP tegevuskavas märgitud olulisemad
eesmärgid 2018. aastaks

Uute laenulepingute sihttase: 67 miljardit eurot. Tehingute arv jääb samaks, kuid väiksemate mahtudega, sest
laenumahust moodustavad jätkuvalt kasvava osakaalu
suurema riskiga eritehingud. Eritehingud: umbes 25%
kogu laenumahust, 17,3 miljardi euro ulatuses.
ELis jätkab EIP ELi poliitikaeesmärkide toetamist eesmärgiga taastada ELi konkurentsivõime ja pikaajaline majanduskasv ning töökohtade loomine, tuginedes
oma finants- ja tehnilistele kogemustele.
Väljaspool ELi on laenuandmise keskmes niisuguse põhiinfrastruktuuri nagu teede, elektrivõrkude ja veevõrkude laiendamine.
Nõustamisteenuste mahtu suurendatakse prognoositava 530 projektiga. Hinnanguliselt toetavad need projektid lõpuks investeeringuid kogumaksumusega 28 miljardit eurot.
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Nüüd on aeg keskenduda struktuurilistele kohandustele,
mis teevad Euroopa majanduslikult vastupidavamaks ja viivad majanduse kindlalt kestliku kasvu teele. EIP Grupp ELi
investeeringute kandjana avaldab jätkuvalt tõendatavat
mõju nii ELis kui ka väljaspool.

Vt veebis
• T äpsemat lisateavet 2018. aasta tegevusraamistiku ja tegevuskava kohta leiab aadressilt www.eib.org/infocentre/publications/all/operational-plan-2018.htm

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