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ŠĪ PĀRSKATA STRUKTŪRA
Eiropas Investīciju banka ir lielākā daudzpusējā finanšu institūcija pasaulē. Ja vēlaties
iepazīties ar vispārīgu informāciju par to, ko tas nozīmē aizdevumu apjoma ziņā, aicinām
izlasīt 2018. GADA NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI UN EIB GRUPA JŪSU VALSTĪ. Papildus
tam izlasot PRIEKŠSĒDĒTĀJA PRIEKŠVĀRDU, kur Verners Hoijers izklāsta stratēģiju un
idejas, uz kurām balstītas EIB darbības 2018. gadā, jūs iegūsiet skaidru priekšstatu par
bankas milzīgo ietekmi un darbības motīviem.
Tomēr mūsu stāsts ietver vairāk nekā aizdevumu apjomu. Tāpēc mēs šo pārskatu rakstījām
tā, lai ietvertu trīs sadaļas, kas katra vērsta uz kādu no mūsu mērķu galvenajiem aspektiem:
NODARBINĀTĪBU UN IZAUGSMI, ILGTSPĒJĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBU. Katrā

no trim sadaļām par nodarbinātību un ilgtspējību stāsti ir balstīti uz finansējuma avotu, kas
abos gadījumos ir individuālais pensiju fonda ieguldītājs, un tad ar lieliskā obligāciju emisijas
un aizdevumu procesa palīdzību mēs nonākam pie gala saņēmēja. Tur jūs satiksiet kādu
sievieti Horvātijā, kuras inženieres darbs tika radīts tieši ar šo komplekso mehānismu, kā arī
iedvesmojošu mikrofinansējuma līderi, kuras darbība uz vietas Senegālā veicina būtiskas
pārmaiņas. Dzimumu līdztiesības sadaļā atradīsiet virkni projektu, un katrs no tiem veicina
sieviešu drošību un izaugsmes iespējas EIB darījumos no Indijas līdz Īrijai.
Tam visam pamatā ir mūsu vēlme pastāstīt jums par EIB ilgtspējīgo pieeju, radot iespējas ES
pilsoņiem un jaunattīstības valstu iedzīvotājiem. Šis ir stāsts par to, ko mēs apņēmāmies
paveikt 2018. gadā. Atskatoties uz paveikto, varam ar pārliecību un lepnumu teikt:
IESPĒJAS IR ĪSTENOTAS.
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E

iropas Investīciju banka 60. darbības gadā saskārās ar vides problēmām, kam nepieciešams spēcīgs
Eiropas atbalsts un stabilitātes signāli. Eiropas vērtības un multilaterālismu asi kritizēja šaura
nacionālisma pārstāvji. Tajā pašā laikā bankai bija jāreaģē uz mainīgo ekonomisko situāciju, Eiropas
konkurētspējas pasliktināšanos un inovācijas finansējuma trūkumu.
Esmu lepns par to, ka EIB grupa ir spējusi ātri pielāgoties un reaģēt uz šiem riskiem, kas parasti nav
raksturīgi tādām lielām un stabilām institūcijām. Šis pārskats parāda, kā EIB gada laikā ir ietekmējusi
šodienas svarīgākos jautājumus, piemēram, konkurētspēju, nodarbinātību, dzimumu līdztiesību un
ilgtspējību. Mēs ieguvām jaunus partnerus, meklējām jaunus klientus un izpētījām jaunas idejas. Savā
darbā mēs izjutām pastāvīgu spiedienu, ko radījuši ārēji apstākļi, piemēram, Brexit un ar to saistītā nepieciešamība nodrošināt mūsu kapitāla prasības. EIB šo gadu ir pabeigusi spēcīgāka nekā jebkad agrāk, tā
ir veikusi jaunus ieguldījumus, kas turpmākajās desmitgadēs radīs jaunas darbavietas un ilgtspējīgu
izaugsmi. Mēs turpināsim ieguldīt Eiropas nākotnē.
Nodarbinātība un izaugsme ir galvenie Investīciju plāna Eiropai mērķi, un 2018. gadā EIB pārspēja tai
noteiktos mērķus attiecībā uz abiem šī plāna pīlāriem, par kuriem ES banka ir uzņēmusies atbildību. Jau
pirms noteiktā trīs gadu termiņa Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) sasniedza savu mērķi piesaistīt ieguldījumus 315 miljardu € apmērā. Tas tika paveikts, ievērojot reģionālo līdzsvaru visā ES. Tā lielākā
tiešā ietekme ir valstīs, kuras finanšu krīze skārusi vissmagāk. Mūsu ekonomiskā analīze apliecina, ka
kohēzijas reģionos ESIF ir milzīga ilgtermiņa ietekme, kas veicina konkurētspēju un paātrina nākotnes
ekonomisko izaugsmi.
ESIF novērsa ieguldījumu riskus un darbojās kā privātā finansējuma piesaistītājs: Eiropas Komisija nodrošināja garantiju, kas EIB grupai ļāva izmantot pašas līdzekļus, lai izsniegtu aizdevumus riskantākiem projektiem, nekā tā spētu ierastos apstākļos, un arī lai piesaistītu privātā sektora ieguldītājus. ESIF koncentrējās uz novatoriskām nozarēm un mazajiem uzņēmumiem, kur bija vislielākā nepieciešamība. (Saistībā
ar ESIF es atsaucos uz EIB grupas sniegumu, jo Eiropas Investīciju fondam bija spēcīga ietekme, sniedzot
atbalstu svarīgajai mazo un vidējo uzņēmumu nozarei Investīciju plāna Eiropai ietvaros.) ESIF turpinās
strādāt tajās nozarēs un reģionos, kur tas ir visvairāk nepieciešams, un mēs esam sākuši virzīties uz
nākamo mērķi — līdz 2020. gadam piesaistīt ieguldījumus 500 miljardu € vērtībā.
Otrā Investīciju plāna pīlāra, t. i., Konsultāciju pakalpojumu ieguldījums Eiropas nākotnes izaugsmē un
inovācijā 2018. gadā bija vēl lielāks un arvien būtiskāks. Konsultāciju pakalpojumi 2018. gadā strādāja ar
528 jauniem uzdevumiem saistībā ar projektiem, kas saskaņā ar aprēķiniem atbalstīs ieguldījumus
45 miljardu € apmērā. Galvenais bankas darba aspekts šajā jomā, protams, ir agrīnā stadija, kurā Konsultāciju pakalpojumi sniedz speciālās zināšanas, palīdzot novatoriskiem projektiem tikt tālāk par rasējumu
dēli, lai tos varētu realizēt.
Lai to panāktu, EIB grupa ir mainījusies. Kaut gan svarīgākā ir ESIF gala ietekme uz ES pilsoņiem, esmu
lepns, ka mūsu baņķieri, juristi, ekonomisti, riska pārvaldītāji un inženieri ir spējuši tik veiksmīgi pielāgot
savu darbu šiem jaunajiem izaicinājumiem. Banka sāka pievērsties mazākiem, novatoriskiem
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EIB šo gadu ir pabeigusi spēcīgāka nekā jebkad agrāk,
“
tā ir veikusi jaunus ieguldījumus, kas turpmākajās desmitgadēs
radīs jaunas darbavietas un ilgtspējīgu izaugsmi.

”

 zņēmumiem un jaunuzņēmumiem, kam patiesi nepieciešams finansējums. Šī nozare nodrošina lielu
u
potenciālo nodarbinātības izaugsmi, un tā ir ārkārtīgi vērtīga Eiropas globālās konkurētspējas nodrošināšanā. Mūsu mērķis bija noslēgt vairāk darījumu nevis iegūt lielāku apjomu, un tāpēc katra no šī
pārskata sadaļām stāsta par konkrētiem mūsu projektu labuma guvējiem.
Rezultātā ir pieaudzis jauno klientu skaits un par 14 % samazinājies vidējais aizdevuma lielums, kamdēļ
ir pieaugušas prasības EIB darbiniekiem padziļinātas izpētes, juridiskās analīzes un ziņošanas jomā. Mēs
turpināsim pielāgot savu uzņēmējdarbības modeli, lai varētu izpildīt arvien pieaugošās ES ekonomikas
prasības. Plānojam, ka 2019. gadā puse mūsu aizdevumu tiks parakstīti ar jauniem klientiem, no kuriem
80 % būs jauni produkti un iniciatīvas augstāka riska segmentā.
EIB grupa nepārtraukti stiprina savus procesus un izpildi, lai varētu izturēt ekonomiskos un politiskos
triecienus. Grupa īsteno patiesi efektīvu daudzpusēju sadarbību jautājumos, sākot ar klimata pārmaiņām
līdz migrācijai. Bankas 60. gadadiena bija kā patīkams atgādinājums par to, kāda ir bijusi mūsu darba
ietekme ES pilsoņu dzīvē jau vairākus gadu desmitus. Mēs vēlreiz apliecinām savu apņēmību ieguldīt
Eiropas nākotnē un būvēt pārtikušu un ilgtspējīgu izaugsmes ceļu ES pilsoņiem.
Verners Hoijers

PRIEKŠVĀRDS
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EIB GRUPAS REZULTĀTI
EIROPAS INVESTĪCIJU BANKA
(EIB) FINANSĒJUMS

parakstīti 55,63 mljrd. €

EIROPAS INVESTĪCIJU FONDS
(EIF) FINANSĒJUMS

parakstīti 10,06 mljrd. €

EIB GRUPAS FINANSĒJUMS2
PARAKSTĪTO OPERĀCIJU SKAITS
KOPĒJIE ATBALSTĪTIE
IEGULDĪJUMI (INDIKATĪVI)
KOPĒJIE EIB PIESAISTĪTIE
LĪDZEKĻI

64,19 mljrd.€
854
aptuveni 230 mljrd. €
60 mljrd.€

PRIORITĀRĀS JOMAS
MVU UN UZŅĒMUMI AR
VIDĒJI LIELU KAPITĀLU

23,27 mljrd.€

INOVĀCIJA

13,52 mljrd.€
12,25 mljrd.€
15,15 mljrd.€
>29 % kopējā
finansējuma

INFRASTRUKTŪRA
VIDE
KLIMATS (EIB)
EKONOMISKĀ UN
SOCIĀLĀ KOHĒZIJA UN
KONVERĢENCE
(EIB, EIROPA)

31,8 % kopējā
finansējuma

INVESTĪCIJU
PLĀNS EIROPAI
APSTIPRINĀTAIS ESIF
FINANSĒJUMS
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70,4 mljrd.€

APSTIPRINĀTO OPERĀCIJU
SKAITS

1031

KOPĒJIE AR ESIF SAISTĪTIE
IEGULDĪJUMI

375,5 mljrd.€

% NO 500 MILJARDU € MĒRĶA

1 Dati nav revidēti un ir provizoriski. Visi dati attiecas uz EIB grupu, ja vien nav norādīts citādi.
2	EIB grupas kopējā finansējuma datos nav iekļauta neliela datu pārklāšanās, kas radusies kopēju
EIB un EIF darījumu rezultātā.
3 Dati atspoguļo periodu no Investīciju plāna Eiropai uzsākšanas līdz 2018. gada decembrim.

3

75%

KOPĒJIE PARAKSTĪTIE ESIF
IEGULDĪJUMI (EIB)

39,1 mljrd.€

KOPĒJIE PARAKSTĪTIE ESIF
IEGULDĪJUMI (EIF)

14,6 mljrd.€

KOPĒJAIS ESIF
IETVAROS
PARAKSTĪTAIS
EIB GRUPAS
FINANSĒJUMS

53,7 mljrd.€

EIB GRUPAS IETEKME
KOPĒJAIS ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM 2017. GADĀ

232 mljrd.€

JAUNAS DARBAVIETAS,
KAS TIKS RADĪTAS LĪDZ 2021. GADAM

1,2 miljoni

IETEKME UZ ES IKP LĪDZ 2021. GADAM

+ 1,1 %

JAUNAS DARBAVIETAS,
KAS TIKS RADĪTAS LĪDZ 2036. GADAM

650 000

IETEKME UZ ES IKP LĪDZ 2036. GADAM

+ 0,7 %

DETALIZĒTĀKI DATI
ATBALSTĪTO MVU UN UZŅĒMUMU AR
VIDĒJI LIELU KAPITĀLU SKAITS
UZTURĒTO DARBAVIETU SKAITS MVU UN
UZŅĒMUMOS AR VIDĒJI LIELU KAPITĀLU6
ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS JAUDA
JAUNĀS/UZLABOTĀS ELEKTROLĪNIJAS
MĀJSAIMNIECĪBAS, KURAS VAR NODROŠINĀT AR ELEKTRĪBU
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374 000
5 miljoni
15 228 MW, 86,1 % no
atjaunojamiem energoresursiem
26 037 km
34,3 miljoni

ĻOTI ĀTRDARBĪGI DIGITĀLIE SAVIENOJUMI, JAUNI UN
UZLABOTI

29 miljoni

IEDZĪVOTĀJI, KAS SAŅEM DROŠĀKU DZERAMO ŪDENI

PAPILDU PASAŽIERI EIB FINANSĒTAJĀ TRANSPORTĀ

20 miljoni
10 miljoni
1,7 miljoni
290 miljoni

IEDZĪVOTĀJI, KAM UZLABOTI VESELĪBAS APRŪPES
PAKALPOJUMI

27,3 miljoni

IEDZĪVOTĀJI, KAM UZLABOTI SANITĀRIJAS APSTĀKĻI
IEDZĪVOTĀJI, KAM SAMAZINĀTS PLŪDU RISKS

JAUNA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
JAUDA (TONNAS GADĀ)
LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS ZEMES AR
UZLABOTU PĀRVALDĪBU

4
5
6

4

3,9 miljoni
1,45 miljoni hektāru

Pamatojoties uz EIB Ekonomikas nodaļas un Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra izstrādāto modeli, dati par ES operācijām.
Skaitļi atspoguļo 2018. gadā parakstīto jauno finansēto operāciju plānotos rezultātus, kas pirmo reizi balstīti uz šajā laika posmā pieejamiem datiem, un tie attiecas uz EIB, ja vien nav norādīts citādi.
Uzturēto darbavietu skaits MVU attiecas uz darbinieku skaitu MVU un uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu, kuriem 2018. gadā tika piešķirts EIB finansējums, kā arī uz darbinieku skaitu MVU, kuriem no 2017. gada oktobra līdz
2018. gada septembrim tika piešķirts EIF finansējums.
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EIB GRUPA JŪSU
VALSTĪ

NĪDERLANDE

ĪRIJA

2,33 mljrd. € 0,30 % no IKP

0,97 mljrd. € 0,30 % no IKP

APVIENOTĀ
KARALISTE

ES DAUDZVALSTU

1,55 mljrd. € 0,06 % no IKP

0,73 mljrd. € 0,35 % no IKP

BEĻĢIJA
1,73 mljrd. € 0,38 % no IKP

PAPLAŠINĀŠANĀS
UN EBTA* VALSTIS
AUSTRUMU KAIMIŅVALSTIS
VIDUSJŪRAS REĢIONS
ĀKK**, AZT*** UN
DIENVIDĀFRIKA
ĀZIJA, VIDUSĀZIJA UN
LATĪŅAMERIKA

1,9 mljrd.€

FRANCIJA
7,17 mljrd. € 0,30 % no IKP

0,6 mljrd.€
2,2 mljrd.€
1,7 mljrd.€
1,7 mljrd.€

PORTUGĀLE
1,98 mljrd. € 0,98 % no IKP

SPĀNIJA
8,48 mljrd. € 0,70 % no IKP

* Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija
** Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis
*** Aizjūras zemes un teritorijas
Tumšākas krāsas norāda lielākus ieguldījumus procentos no IKP
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SOMIJA
1,93 mljrd. € 0,83 % no IKP

ZVIEDRIJA

IGAUNIJA

1,59 mljrd. € 0,34 % no IKP

0,07 mljrd. € 0,30 % no IKP

DĀNIJA
LATVIJA
0,02 mljrd. € 0,06 % no IKP
0,56 mljrd. € 0,19 % no IKP

LIETUVA
0,37 mljrd. € 0,83 % no IKP

POLIJA

VĀCIJA

4,79 mljrd. € 0,97 % no IKP

5,63 mljrd. € 0,17 % no IKP

ČEHIJA

LUKSEMBURGA

0,71 mljrd. € 0,34 % no IKP

0,09 mljrd. € 0,15 % no IKP

SLOVĀKIJA

0,63 mljrd. € 0,70 % no IKP

AUSTRIJA
1,25 mljrd. € 0,32 % no IKP

SLOVĒNIJA
0,06 mljrd. € 0,14 % no IKP

UNGĀRIJA
0,89 mljrd. € 0,69 % no IKP

HORVĀTIJA

RUMĀNIJA
1,31 mljrd. € 0,64 % no IKP

0,51 mljrd. € 0,98 % no IKP

ITĀLIJA

BULGĀRIJA

8,46 mljrd. € 0,48 % no IKP

0,22 mljrd. € 0,40 % no IKP

GRIEĶIJA
1,87 mljrd. € 1,01 % no IKP

MALTA
– 0 % no IKP

0,21 mljrd. € 1,01 % no IKP

KIPRA

EIB GRUPA JŪSU VALSTĪ
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NODARBINĀTĪBA UN IZAUGSME

SAITES, KAS MŪS VIENO
Kāda ir saikne starp Hariju, vidusskolas skolotāju Santamonikā, Kalifornijā, un
Elizabetu, akumulatoru izstrādes jaunāko inženieri Horvātijā? Atbilde ir ļoti
tieša — obligācijas. Tas ir fiksētu ienākumu finanšu instruments, ko emitējusi
Eiropas Investīciju banka. Aicinām pievienoties ceļojumā, lai redzētu naudas
ceļu no Zelta krasta līdz Adrijas piekrastei un atpakaļ (ar ieguvumu procentos).

Harijs Keilijs strādā par
skolotāju Santamonikā,
Kalifornijā. Katru
mēnesi aptuveni 10 %
viņa algas tiek ieguldīti
pensiju fondā.

1

2

Harija pensiju fonds pērk
finanšu instrumentus visā
pasaulē. Starp tiem ir arī EIB
emitētās obligācijas. Kāpēc
CalSTRS iegulda šajās
obligācijās un, konkrētāk, kāpēc
fonds iegādājas arī EIB zaļās
obligācijas?

4
Kas vēl, neskaitot šādus pensiju
fondus kā CalSTRS, iegādājas EIB
obligācijas un kas veicina šādus
pirkumus?
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3

Viens no EIB instrumentiem, kas
ieguvis nozīmību ar Investīciju plānu
Eiropai, ir riska parāds — aizdevums,
kas uzņemas daļu no riskiem, ar ko
uzņēmēji saskaras, attīstot savu
uzņēmējdarbību. Kāpēc to sauc par
kvazikapitālu?

5

6

7

EIB apvieno līdzekļus, kas
iegūti no obligāciju emisijas,
ar citiem instrumentiem, lai
radītu dažādus finanšu
produktus. Viens no šādiem
instrumentiem ir ES budžeta
garantija, kas atbalsta
Eiropas Stratēģisko
investīciju fondu. Šis fonds
ir daļa no Investīciju plāna
Eiropai, un tas ļauj EIB
ieguldīt mazākos,
riskantākos un jaunākos
uzņēmumos. Kā tam līdz šim
ir veicies?

9

Banka koncentrējas uz četrām
galvenajām ieguldījumu jomām.
Inovācija ir viena no tām. Kad mēs
ieguldām inovācijā, ko mēs
patiesībā finansējam?

Inovācija autobūves
nozarē pašlaik ir virzīta uz
divām jomām:
elektrifikāciju un
autonomo braukšanu.
Kādā veidā pasaulē
ātrākās elektriskās sporta
automašīnas, kuras var
sasniegt 410 km/h lielu
ātrumu, palīdz mums
visiem izmantot videi
draudzīgāku transportu?

8

Uzziniet, kā
Elizabeta Žalaca,
akumulatoru
izstrādes jaunākā
inženiere, atrada
darbu Rimac un
tagad mēģina
mainīt pasauli.

Rimac, Horvātijas uzņēmums,
kuru EIB finansēja 2018. gadā,
ražo pasaulē ātrākās
elektriskās sporta
automašīnas, un tas ir
sasniedzis lielu progresu
akumulatoru tehnoloģijās.
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SKOLOTĀJS AR GLOBĀLU
VĒRIENU

K

ad Harijs Keilijs pirms aptuveni 30 gadiem uzsāka skolotāja gaitas, viņš vidusskolēniem pasniedza
ekonomiku un pārvaldību. Tomēr tas, kā ieguldīt līdzekļus un pārvaldīt finanšu lietas, nebija skolas
programmā. “Tas noteikti ir kas tāds, pēc kā ir liela nepieciešamība visā Amerikā,” viņš tagad uzskata.
Harijs ir viens no tūkstošiem pedagogu Kalifornijā, kuru pensiju uzkrājumus pārvalda Kalifornijas štata
Skolotāju pensiju sistēma (CalSTRS). Standarta pensiju plāns, kurā automātiski tiek iesaistīti visi Kalifornijas
pedagogi, veic kolektīvus ieguldījumus visu skolotāju vārdā. Harijs šajā fondā ir pieteicies arī uz izvēles
papildu plānu.
“Skolotāji ne ar ko neatšķiras no vairuma amerikāņu — strādīgi vidusšķiras cilvēki. Tomēr ir arī dažas unikālas iezīmes: viņi visi ir profesionāļi ar koledžas izglītību, vairumā gadījumu ar augstākā līmeņa diplomiem,” stāsta Keilijs. “Tomēr, ja runa ir par papildu pensiju kontiem, skolotājiem tiek piedāvāts tik daudz
iespēju un variantu, kur starp fonda un skolotāju interesēm ir diezgan liela plaisa. Skolotāji dažkārt pieņem lēmumus, kas ne vienmēr ir viņiem izdevīgi.”

Kad ASV pensiju fonds
nopērk EIB obligāciju,
tas ir drošs finanšu
darījums, kā arī
ieguldījums Eiropā,
kura citādi, iespējams,
nebūtu bijis.

Keilijs uzskata, ka CalSTRS ar to atšķiras no pārējiem: pensiju plāna mazās nodevas
nozīmē to, ka skolotājiem ir iespēja paturēt lielāku peļņu no saviem ieguldījumiem.
Turklāt piedāvātie varianti, piemēram, tas, vai papildu pensiju ieguldījumi tiek
veikti pārsvarā obligācijās vai privātā kapitāla ieguldījumos jaunietekmes tirgos,
skolotājiem, kuri bieži vien nav izglītoti finansiālos jautājumos, nešķiet tik svarīgi.
“Tā kā es plānoju strādāt vēl vairākus gadus, kā arī ceru saglabāt veselību un darbspējas, pašlaik savam papildu plānam esmu izvēlējies agresīvāku pieeju. Ja es būtu
vecāks, varbūt izvēlētos konservatīvāku ieguldījumu stratēģiju. Bet šo izvēli varu
izdarīt es pats.”

Keilijs Santamonikas vidusskolā apmāca skolēnus, kas nodarbojas ar sportu. Tas nozīmē, ka parasto mācību
stundu vietā viņš strādā individuāli ar skolēniem, kuri nopietni nodarbojas ar amerikāņu futbolu, basketbolu,
Eiropas futbolu un beisbolu. “Es viņiem palīdzu izveidot instrumentu komplektu, kas palielinās viņu iespējas
gūt panākumus klasē, sporta laukumā un pēc tam dzīvē,” viņš stāsta. Viena no prasmēm šajā instrumentu
komplektā ir savu finanšu pārvaldība — joma, kurā Keilijs gūst plašu pieredzi, iesaistoties CalSTRS.

Harijs Keilijs
Skolotājs Santamonikas vidusskolā Kalifornijā
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BANKNOTES, KAS ATBALSTA
ZAĻO DZĪVESVEIDU

K

ad Kalifornijas Skolotāju pensiju padome aptuveni reizi mēnesī sanāk uz sēdi, tā aicina skolotājus
piedalīties vai sekot sēdes gaitai internetā. Daudzi skolotāji izmanto iespēju izteikt savu viedokli.
“Par skolotājiem varu teikt to, ka viņi ir ļoti aizrautīgi ieguldītāji, kam patīk iesaistīties,” stāsta Maikls Sisilia,
sabiedrisko lietu stratēģis CalSTRS fondā, kas ir otrs lielākais publiskais pensiju fonds ASV un kuru vada
Kalifornijas Skolotāju pensiju padome.
CalSTRS, kura pārvaldībā 2018. gada jūnija beigās bija 223,8 miljardi $, apkalpo vairāk nekā 910 000 pedagogu, sākot ar bērnudārza skolotājiem līdz koledžas profesoriem. Visi Kalifornijas skolotāji, lai nodrošinātu
sev pensiju, iegulda aptuveni 10 % ienākumu šajā fondā, turklāt darba devējs iegulda vēl 18–19 % no algu
izmaksām, un arī štats veic maksājumus.
Harijs Keilijs ir kas vairāk nekā tikai viens no pedagogiem, kura pensiju uzkrājumi
tiek ieguldīti CalSTRS. Viņš darbojas arī Skolotāju pensiju padomē, kas skolotāju
vārdā pārrauga CalSTRS. “Komiteja atbild par aktīvu sadalījuma stratēģiju, kas
mums palīdz noteikt ieguldījumu portfeļa procentuālo sastāvu un to, cik daudz
jāiegulda katrā aktīvu grupā — nekustamajā īpašumā vai obligācijās, ASV teritorijā vai ārpus tās,” viņš skaidro. “Tomēr konkrētus ieguldījumu lēmumus pieņem
CalSTRS darbinieki.”
Katija Disalvo, CalSTRS portfeļa pārvaldītāja asistente, palīdz pieņemt šos ieguldījumu lēmumus. Viņas vadībā CalSTRS ieguldīja EIB obligācijās. “Kas attiecas uz
EIB un citām pārvalstiskām organizācijām, tās nodrošina riska ziņā labus ieguldījumus, tām ir augsti reitingi, tāpēc ieguldījumi ir stabili un droši,” viņa stāsta. “EIB
nodrošina pat vēl vairāk, jo mēs zinām, ko viņi dara kā Eiropas banka, ka iegulda
ilgtspējībā, nodarbinātībā, mēs labi izprotam EIB veikumu, un tās ir lietas, ko
labprāt atbalstām.”

Tā kā mēs zinām,
“
ko viņi dara kā
Eiropas banka, ka
iegulda ilgtspējībā,
nodarbinātībā...
to mēs labprāt
atbalstām.

”

Disalvo stāsta, ka skolotājiem aktuāls ir fosilais kurināmais un vide. Šajā jomā lieti noder EIB Klimata obligācijas (Climate Awareness Bonds), jo ienākumi no tām tiek izmantoti tikai klimata politikai. CalSTRS
2018. gadā nopirka dažas no šīm obligācijām, kuras tirgū pazīstamas kā zaļās obligācijas. “Ar zaļajām obligācijām mēs cenšamies pārbaudīt projektus, kuriem tiek piešķirti līdzekļi,” saka Disalvo. “Un mēs ziņojam
padomei par dažādiem emitentiem un projektiem.”
Padomē Keilijs ir pārliecināts, ka CalSTRS atrodas vides ieguldījumu pirmajās rindās. “Ne tikai tāpēc, ka
izprotam dažādu ieguldījumu radītos vides riskus, bet arī tāpēc, ka saskatām iespējas, veicot ieguldījumus
vidē,” viņš skaidro.
EIB zaļās obligācijas viņiem palīdz pierādīt sava viedokļa pareizību.

Katija Disalvo
CalSTRS portfeļa pārvaldītāja asistente
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FINANSĒJUMS
ES BANKAI
Eila Kreivi, Eiropas Investīciju bankas kapitāla tirgu nodaļas direktore, zina, ka
labākais laiks naudas piesaistīšanai tirgos ir gada sākums un pēc tam vēlreiz
septembrī vai oktobrī. “Ieguldītāji gada beigās noslēdz rēķinus un tad gada
pēdējās četras līdz sešas nedēļas mierīgi ļauj naudai krāties koferos. Kad sākas
jauns gads, viņiem tā ir pieejama lielā daudzumā, tāpēc viņi steidzas radīt to
rezultātu, kāds no ieguldītājiem tiek gaidīts. Viņi dodas veikt pirkumus,” stāsta
Kreivi. “Naudai ir jāstrādā.”

T

as pats notiek gada vidū, kad ieguldītāji noslēdz kontus un dodas atvaļinājumā, ļaujot naudai krāties,
līdz viņi atgriežas un septembrī atkal sāk ieguldīt.

EIB konsultējas ar savām partnerbankām, lai plānotu lielus obligāciju piedāvājumus, pievēršot īpašu
uzmanību tirgus pieprasījuma rādītājiem, lai lemtu par termiņiem, valūtu un citiem emisijas raksturlielumiem. Kas būs pieprasīts tirgū? Obligācija ar desmit gadu termiņu ASV dolāros vai ar piecu gadu termiņu
eiro? Par bankas vispārējo finansēšanas programmu, tostarp maksimālo summu, kāda jāpiesaista, un principiem, saskaņā ar kuriem tiek veikti ieguldījumi, Direktoru padome vienojas pirms katra gada sākuma.

Naudai ir
“
jāstrādā.  
”

Galvenie EIB obligāciju pircēji ir privātā sektora banku naudas glabātuves, to valstu centrālās
bankas, kas nav ES dalībnieces, kā arī tādi ieguldījumu un pensiju fondi kā CalSTRS. “Banku
pieprasījumu nosaka regulatīvās prasības uzturēt augstas kvalitātes likviditātes rezerves, likvīdus vērtspapīrus, piemēram, EIB obligācijas,” Kreivi skaidro. “Un bankas bilance nosaka to,
kādā valūtā nepieciešamas obligācijas. Ja bilance ir Zviedrijas kronās, viņiem būs jāpērk obligācijas Zviedrijas kronās.”

Kreivi stāsta, ka Eiropā gandrīz visi, kas var nopirkt EIB obligācijas, tās arī nopērk, izņemot Vidusjūras
reģiona valstis, kur valsts obligācijas dod lielāku peļņu, padarot tās konkurētspējīgākas. Ja Itālijas, Grieķijas, Portugāles un Spānijas ekonomika uzlabosies tiktāl, ka ienākumi no valsts obligācijām samazināsies,
pieprasījums pēc EIB obligācijām varētu pieaugt arī tur.
Pašlaik EIB arvien vairāk cenšas piesaistīt līdzekļus ārpus Eiropas. Viens no avotiem ir ārpus Eiropas esošo
valstu centrālo banku valūtas rezerves. Saskaņā ar Māstrihtas līguma nosacījumiem ES centrālās bankas

Eila Kreivi
EIB kapitāla tirgu vadītāja
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nedrīkst pirkt EIB obligācijas primārajā tirgū, tomēr citas centrālās bankas to var darīt. Kreivi stāsta, ka
šādos gadījumos populārākā valūta ir ASV dolārs.
Vēl viens jaunā finansējuma avots ir privātā sektora ieguldītāji. “Mēs vēlamies maksimāli palielināt ieguldītāju skaitu. Neviens, kam ir piesaistāmi lieli līdzekļi, nevēlas paļauties tikai uz vienu avotu,” skaidro Kreivi.
“Un tāpēc mums arī vairāk jāstāsta par sevi pārējai pasaulei. Kāpēc gan lai mēs nevēlētos piesaistīt Eiropai
pārējās pasaules naudu?”

Kopējais finansējums 2018. gadā:

60 mljrd. €
Eiropa

11% 13%

Ziemeļamerika un
12% Dienvidamerika

Āzija

68% 65% 70%

2% 1%

1%

19% 21% 17%

Tuvie Austrumi un Āfrika

2016

2017

2018

SADALĪJUMS PA VALŪTĀM
EUR

USD
43%

GBP
34%

8%

Citas
15%
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VAI TAS IR PUTNS?
VAI TĀ IR LIDMAŠĪNA?
TAS IR RISKA PARĀDS!
Pēc Eiropas ekonomiskās krīzes mazie un vidējie novatoriskie uzņēmumi neva
rēja atrast nepieciešamo kapitālu savu uzņēmumu attīstībai. Situācija bija ļoti
slikta visā kontinentā, tāpēc EIB bija jāizgudro kāds supervaronis, lai to glābtu.
Jauns un drosmīgs finanšu produkts izvēlas ceļu, kur citi instrumenti neuzdrīk
stas doties, un glābj novatoriskus Eiropas uzņēmumus no finansējuma
trūkuma. Riska parāds ir EIB produkts, kam ir gan aizdevuma, gan kapitāla
ieguldījuma īpašības. Noteicošā iezīme ir tāda, ka EIB ieguldījuma atmaksa ir
saskaņota ar uzņēmuma veikumu, nemazinot dibinātāju īpašumtiesību daļas.

“

Runājot ekonomikas valodā, tas ir kā kapitāls,” skaidro Hristo Stoikovs, EIB izaugsmes kapitāla un
inovācijas finansējuma nodaļas vadītājs. “Mēs uzņemamies to pašu risku, ko kapitāla īpašnieki.”

Riska parāds ir pazīstams arī kā kvazikapitāls. “Ja uzņēmumam neveicas, mēs zaudējam līdzekļus gluži
tāpat kā kapitāla īpašnieki. Tomēr, ja tas ir ārkārtīgi veiksmīgs, mēs gūstam daļu no panākumiem,”
stāsta Stoikovs.

“

Nav divu vienādu
darījumu. Tas
attiecas uz ikvienu
darījumu.

”

Šis produkts būtībā ir aizdevums, kuru izsniedz uzņēmumam, kura bilance aizdevuma piešķiršanas brīdī neliecina par uzņēmuma spēju to atmaksāt. EIB spēja ieviest
šo instrumentu pilnā apjomā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros, lai atbal
stītu novatoriskus, strauji augošus uzņēmumus. “Strauji augoši uzņēmumi bankai ir
jauna veida klients, un katrs darījums, ko veicam ar šo instrumentu, tiek noslēgts ar
pilnīgi jaunu bankas klientu,” Stoikovs uzsver. Lai līdzekļi ātrāk nonāktu uzņēmumos,
EIB Direktoru padome ir pilnvarojusi Vadības komiteju parakstīt riska darījumus, ja
vien tie ir saskaņā ar atbilstības kritērijiem, kas noteikti ieguldījumiem inovācijā.

“Mums bija jākļūst ātrākiem šo darījumu apstiprināšanā, jāspēj pielāgoties,” bilst Stoikovs. “Nav divu
vienādu darījumu. Tas attiecas uz ikvienu darījumu.”

Hristo Stoikovs
EIB izaugsmes kapitāla un inovācijas
finansējuma nodaļas vadītājs
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MĒRĶIS SASNIEGTS

Jauni pasākumi var būt riskanti. Galu galā, ja tas nekad nav izmēģināts, neviens
nezina, kas var atgadīties. Šajā jautājumā var palīdzēt Eiropas Stratēģisko
investīciju fonds.

I

nvestīciju plāna Eiropai, saukta arī par Junkera plānu, ietvaros EIB grupa kopā ar Eiropas Komisiju
iedalīja 21 miljardu € Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) garantijas programmai. ESIF atbalsts
ļauj bankai ieguldīt riskantākos, novatoriskākos projektos, t. i., projektos, kam ir nemateriālie aktīvi un maz
pieredzes.
EIB grupa 2018. gadā izpildīja tās pirmo vērienīgo ESIF uzdevumu, pārspējot sākotnējo mērķi trīs gadu
laikā piesaistīt ieguldījumus 315 miljardu € apmērā. Kad jūlijā pienāca termiņš, patiesie rādītāji pārsniedza
334 miljardus €. Paredzams, ka tas līdz 2020. gadam par 1,3 % palielinās ES IKP un radīs 1,4 miljonus
darbavietu. Šiem ieguldījumiem būs arī ilgtermiņa strukturālā ietekme uz produktivitāti un konkurētspēju. Saskaņā ar makroekonomiskās ietekmes analīzi, ko EIB ekonomisti izstrādāja kopā ar Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru, līdz 2036. gadam šīs operācijas būs palielinājušas ES IKP par 0,9 %, radot
800 000 darbavietu.
Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka Eiropas likumdevēji nolēmuši palielināt šo garantiju un pagarināt ESIF
līdz 2020. gadam, nosakot jaunu 500 miljardu € mērķi.

REĀLS ĶĒDES EFEKTS

Debora Revoltella
Ekonomikas nodaļas direktore

Tomēr kāda ir bankas vispārējā ietekme?
“Ja tiek izveidots platjoslas tīkls, lai nodrošinātu ātrāku internetu, tiek pieņemti darbā ne tikai cilvēki, kas uzrok ceļu un ievieto
kabeli zemē, bet arī cilvēki, kuri ražo optiskās šķiedras kabeļus, tāpat arī tiek ietekmēts to preču tirgus, kuras šie cilvēki iegādājas
par nopelnīto naudu,” skaidro Debora Revoltella, EIB galvenā ekonomiste. “Ilgtermiņā tiek ne tikai radītas darbavietas
būvstrādniekiem un izejmateriālu ražotājiem, bet ātrāks interneta savienojums var gan veicināt jaunu pakalpojumu izveidi, gan
radīt problēmas esošajiem. Tas sekmē konkurētspēju un vispārējo ekonomisko aktivitāti.”
Šādai ekonomiskai aktivitātei ir tālejoša ilgtermiņa ietekme, kuru var arī nepamanīt, ja raugās tikai uz pašu projektu, bet šī
ietekme veicina ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. EIB ekonomisti sadarbojās ar Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības
centru, lai izstrādātu modeli šīs ietekmes novērtēšanai. Katrs EIB grupas ES projekts tiek izstrādāts saskaņā ar šo modeli,
iekļaujot detalizētu informāciju par projektu, piemēram, par ieguldījuma apmēru, projekta un aizdevuma termiņu un tās
nozares raksturojumu, kurā ieguldījums ir veikts. Jaunākie dati par 2017. gadā parakstītajiem ieguldījumiem liecina, ka šiem
projektiem līdz 2036. gadam vajadzētu palielināt ES IKP par 0,7 %, radot 650 000 darbavietu, un tas viss nodrošina ilgtermiņa
ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Īstermiņā ķēdes efekts ir pat lielāks. Ir gaidāms, ka līdz 2021. gadam EIB grupas 2017. gadā
atbalstītie ieguldījumi būs palielinājuši ES IKP par 1,1 % un radījuši gandrīz 1,2 miljonus darbavietu.
SAITES, KAS MŪS VIENO
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KUR VAR NOPIRKT
INOVĀCIJU?
Finanšu tirgos piesaistītos līdzekļus EIB iegulda četrās galvenajās jomās:
infrastruktūrā, vidē, mazos un vidējos uzņēmumos un inovācijā. Tomēr kas īsti
ir inovācija un kā finansējums to veicina?

“

Ja pasper soli atpakaļ, inovācija ir saistīta ar pētniecības ideju pārvēršanu tehnoloģijās, produktos vai
procesos, tātad jārada kas tāds, ko var aizsargāt, piemēram, ar patenta pieteikumu,” stāsta Felisitas
Rīdla, EIB dzīvības zinātņu nodaļas vadītāja. “Pēc tam ir svarīgi, lai iegūtais intelektuālais īpašums tiktu
izmantots. Nepietiek tikai demonstrēt kaut ko jaunu, tam ir jākalpo kādam mērķim.”
Šis mērķis var būt ļoti dažāds. Tie var būt zīdaiņi, kas uzaug ar piena maisījumu un kļūst veselīgāki, pateicoties dabiskajām piedevām, kas ražotas Jennewein uzņēmumā, kuru EIB finansēja pagājušā gadā. Tās var
būt arī elektriskās automašīnas, kuras tik ātri neizlādējas, pateicoties vēl viena mūsu aizdevuma saņēmēja
Rimac izstrādātajiem akumulatoriem. Plašākā mērogā mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi,

DARBS KLIMATA UN KOHĒZIJAS JOMĀ
Papildus tam, ka EIB koncentrējas uz četrām politikas jomām, kas ietver infrastruktūru, vidi,
MVU un inovāciju, bankai ir arī divas prioritātes, kas ir aktuālas visās politikas jomās —
klimata politika un kohēzija. Klimata politika ir saistīta ar centieniem ierobežot oglekļa
dioksīda emisijas, kā arī palīdzēt sabiedrībai un ekosistēmām pielāgoties klimata
pārmaiņām. Kohēzija ir saistīta ar ES sākotnējo mērķi palīdzēt mazāk turīgiem Eiropas
reģioniem panākt pārējos dzīves līmeņa ziņā. Ir projekti, kas vienlaicīgi apvieno daudzus no
šiem mērķiem. Piemēram, EIB 2012. gadā, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī
vidēji liela kapitāla uzņēmumus, finansēja Horvātijas uzņēmumu Rimac, izmantojot
starpniecības aizdevumu Horvātijas Nacionālajai attīstības bankai HBOR. Tad 2018. gadā EIB
izsniedza tiešo aizdevumu Rimac pētniecības un izstrādes darbību paplašināšanai, tādējādi
atbalstot inovāciju. Tā kā uzņēmuma darbība veicina elektrotransporta izmantošanu,
aizdevums izsniegts klimata politikas jomā. Turklāt šis ir arī kohēzijas aizdevums, jo rada
darbavietas Horvātijā.
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ieguldīt cilvēku labklājībā un radīt darbavietas. Inovācija palīdz gan radīt darbavietas augsti kvalificētiem
speciālistiem, gan arī palielina netiešo nodarbinātību, pateicoties plašākai ietekmei. “Mums jānovērš
“smadzeņu aizplūšana” no Eiropas,” saka Rīdla.
Tāpēc inovācijas finansējums ļoti bieži ir saistīts ar to cilvēku finansēšanu, kam
ir jaunas idejas un risinājumi. “Mēs finansējam kapitāla izdevumus, piemēram,
laboratoriju aprīkojumu vai ieguldījumus, kas paredzēti ražošanas izmēģinājuma telpu izveidei,” Rīdla skaidro. “Tomēr parasti lielākās inovācijas un projekta izpētes un izstrādes izmaksas ir saistītas ar ideju ģenerēšanu galvā, tātad
ar algu maksājumiem.”

Mēs vēlamies, lai ES
“
ir gan ideju ģeneratore,
gan īstenotāja.

”

Grāmatvedības valodā runājot, smadzenes un intelektuālais īpašums ir “nemateriālie aktīvi”, kuru vērtību
ir grūti noteikt un aizsargāt. Šī iemesla dēļ bankas nevēlas izmantot nemateriālos aktīvus kā nodrošinājumu aizdevumam, kamdēļ novatoriskiem uzņēmumiem ir grūti atrast finansējumu. EIB novērš šo
trūkumu Eiropā. ES bankai ir plašs finanšu produktu portfelis, kas paredzēts dažādiem inovācijas
posmiem, sākot ar aizdevumiem, kuri palīdz universitātēm veidot pētniecības infrastruktūru, līdz finansējumam jaunuzņēmumiem un līdzekļiem, kas palīdz lieliem uzņēmumiem attīstīt inovāciju.
“Eiropas valdības bieži izmanto publiskos līdzekļus, lai samaksātu par pirmajiem pētniecības posmiem,
bet tad daudz labu ideju tiek novirzīts citur, jo, pieaugot finansējuma prasībām, inovācijas ekosistēma
neatbalsta šo lielisko pētījumu realizēšanu dzīvē,” secina Rīdla. “Ieguvumi nonāk ārzemēs, kur iespējams
atrast nepieciešamos līdzekļus.”
“Mēs vēlamies, lai ES ir gan ideju ģeneratore, gan īstenotāja,” viņa saka. “Lai tās atmaksātos mūsu sabiedrībai.”

Felisitas Rīdla
EIB dzīvības zinātņu nodaļas vadītāja
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KAS IR PIRMAIS — VISTA VAI
AKUMULATORS?
Aris Pofantis, EIB digitalizācijas un mazo uzņēmumu nodaļas vadošais inže
nieris, uzskata, ka šobrīd autobūves nozari raksturo divi vadošie attīstības
virzieni. Tā ir elektrifikācija un autonomā braukšana.

A

r elektrifikāciju automašīnas kļūst vienkāršākas. Elektriskajām automašīnām ir mazāk sastāvdaļu
nekā tām, kas aprīkotas ar iekšdedzes dzinēju, un gandrīz visu šo sastāvdaļu tehnoloģijas ir pilnveidojušās. Izņemot vienu — akumulatorus.
“Akumulators mūsdienās ir galvenais ierobežojošais faktors, kas elektriskajām automašīnām neļauj
sasniegt masveida tirdzniecības apjomu. Akumulatori netika izstrādāti masveida, komerciālai automašīnu
izmantošanai, un to izmaksas joprojām ir ļoti augstas,” skaidro Pofantis. Turklāt šādu automašīnu akumulatoru enerģijas jauda (tātad arī darbības laiks) joprojām ir ierobežota, radot patērētājos bailes par
nobraukto attālumu, jo viņi satraucas, ka var palikt ceļa malā bez jebkādas iespējas sasniegt uzlādes
staciju.
Pofantis stāta, ka tas rada klasisko vistas un olas situāciju, jo bez pietiekama skaita elektrisko automašīnu
uz ceļiem nav lielas ekonomiskās motivācijas veidot uzlādes staciju tīklu. Tajā pašā laikā, ja nav pietiekams
uzlādes staciju skaits, cilvēki nevēlas pirkt elektriskās automašīnas. Tomēr viss pamazām sāk kustēties. EIB
2018. gadā parakstīja pirmo 115 miljonu € aizdevuma daļu Itālijas uzņēmumam Enel X, kas visā valstī būvē
elektrisko automašīnu uzlādes stacijas.
“Mēs sākām veidot infrastruktūru, jo uzskatījām, ka tas palīdzēs iekustināt šo tirgu. Un tieši tā arī notika,”
stāsta Enel X elektrisko transportlīdzekļu mobilitātes vadītājs Alberto Pilja. “Elektrisko automašīnu tirdzniecības apjoms dažu mēnešu laikā dubultojās.”

“

Es vēlos iedvesmot
pārmaiņām un straujai
Eiropas izaugsmei.

”

Gandrīz visi elektrisko automašīnu akumulatori tiek ražoti ārpus ES, padarot Eiropu
atkarīgu no Japānas, Ķīnas un Korejas. Northvolt uzņēmums Zviedrijā cenšas to mainīt. EIB 2018. gadā parakstīja 52,5 miljonu € aizdevumu uzņēmumam Northvolt
demonstrācijas rūpnīcas izveidei, kas ļautu uzņēmuma rūpnieciskajiem partneriem
testēt litija jonu baterijas. Gigafactory strādās 2500 cilvēku.

Northvolt dibinātājs Peters Karlsons 2017. gadā atgriezās Zviedrijā pēc tam, kad v airāk nekā piecus gadus
bija pavadījis Paloalto, Kalifornijā, kur strādāja par Tesla piegādes ķēdes galveno vadītāju. “Es vēlos iedvesmot pārmaiņām un straujai Eiropas izaugsmei,” saka Karlsons.
Zviedrija ir izdevīga vieta uzņēmumam Northvolt, jo tur atrodamas galvenās izejvielas, kas nepieciešamas
akumulatoru ražošanai, piemēram, grafīts un niķelis. Turklāt tur ir pieejama lēta hidroenerģija, kā arī
daudz mūsdienīgu ostu akumulatoru eksportam uz Eiropu un citām valstīm. Uzņēmums pat cer pārstrādāt vecos akumulatorus, samazinot nepieciešamību pēc citiem minerāliem, piemēram, kobalta.
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PASAULĒ ĀTRĀKĀ
ELEKTRISKĀ AUTOMAŠĪNA —
RATIŅKRĒSLS?

“Kad es sāku ar to nodarboties, elektriskās automašīnas uzskatīja par neglītām
un lēnām,” stāsta Mate Rimacs. “Tāpēc es vēlējos pierādīt, ka tās var būt
interesantas, aizraujošas un ātras, pat ātrākas nekā iekšdedzes dzinēju
automašīnas, un tā es nodomāju: vēlos uzbūvēt pats savu auto.”

R

imacs patiešām radīja savu automašīnu un arī savu autobūves uzņēmumu. Rimac ir Horvātijas vienīgais vietējais automašīnu ražotājs, un tajā tiek ražoti jaunāko tehnoloģiju akumulatori. Rimaca automašīna Concept One, kuru prezentēja 2011. gadā, tolaik bija pasaulē jaudīgākā elektriskā automašīna, kas
ir gatava braukšanai un kas var uzņemt ātrumu no 0 līdz 100 km/h vien 2,5 sekundēs.
Jau agrīnā vecumā Rimacs aizrāvās ar elektroniku un automašīnām, un tagad viņš
savu garāžas jaunuzņēmumu ir padarījis par e-komercijas un akumulatoru tehnoloģiju celmlauzi. Sākumā Rimac, kas atrodas nelielā pilsētiņā pie Zagrebas, veidoja
sešu cilvēku komanda, bet tagad tur strādā 400 darbinieku no 26 valstīm, un tas
joprojām strauji aug.
Šādai straujai izaugsmei bija nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Sākotnēji EIB
atbalstīja Rimac ar aizdevumu, kuru izsniedza Horvātijas Nacionālajai attīstības
bankai HBOR, kas aizdod tālāk EIB līdzekļus maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Tad 2018. gada decembrī EIB parakstīja 30 miljonu € kvazikapitāla aizdevumu
Rimac, lai finansētu uzņēmuma pētniecību un izstrādi. Kaut gan EIB nefinansē konkrētu automašīnu modeļu izstrādi, tā finansē vispārējas nozīmes tehnoloģijas
tīram transportam.

Tās pašas
“
tehnoloģijas var

izmantot ne tikai
sporta automašīnās,
bet arī vilcienos,
autobusos un pat
ratiņkrēslos.

”

Rimac ieguldījums Eiropas elektrisko automašīnu rūpniecībā ir daudz lielāks par šauras nišas sporta automašīnu ražošanu. “Concept One automašīna ir uzņēmuma ienākumu avots, un tā palīdz demonstrēt tehnoloģijas,” stāsta Aris Pofantis. “Ja ir tāda augstas veiktspējas elektriskā automašīna kā Concept One, cilvēki sāks
citādi raudzīties uz elektriskajām automašīnām.”
EIB ieguldījumu speciālists Aleksandars Mihajlovičs uzskata, ka Rimac tehnoloģijām ir vēl plašāks pielietojums: “Tās pašas tehnoloģijas var izmantot ne tikai sporta automašīnās, bet arī vilcienos, autobusos un
pat ratiņkrēslos.”
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ATTĪRĪT ADRIJAS REĢIONU
UN AUTOBŪVES NOZARI
Kad Elizabeta Žalaca piedzima Durdevacas pilsētā Horvātijas ziemeļos, kurā
dzīvo 6000 cilvēku, viņas vecāki joprojām brauca ar padomju laika Ladu. Tagad
viņas darbs saistīts ar vienu no ātrākajām automašīnām pasaulē.

E

lizabeta Zagrebas Universitātē studēja medicīnas aprīkojuma dizainu un arī strādāja šajā jomā, bet
viņa neredzēja daudz iespēju karjeras izaugsmei dzimtajā pusē. “Sākumā es domāju, ka nevarēšu
atrast darbu Horvātijā, it īpaši tāpēc, ka nebija daudz darbavietu jomā, kurā biju specializējusies,” viņa
stāsta. “Tāpēc apsvēru domu pamest valsti, kaut gan patiešām vēlējos palikt H
 orvātijā, kur ir mana
ģimene un draugi.”
Viņa ievēroja sludinājumu akumulatoru sistēmu dokumentācijas inženiera darbam Rimac uzņēmumā. Kaut gan Elizabeta par automašīnām zināja ļoti maz,
nemaz nerunājot par elektriskajām automašīnām, viņa nolēma pamēģināt.
“Man patiešām svarīgs likās uzņēmuma vides aizsardzības aspekts,” saka
Elizabeta.

“

Man patiešām
svarīgs likās
uzņēmuma vides
aizsardzības aspekts.

”

Vide Elizabetai ir svarīga. Galu galā viņa kā niršanas kluba biedre piedalās kampaņā, lai attīrītu Adrijas jūras piekrasti un Horvātijas ezerus.

Rimac personāla atlases darbinieki redzēja, cik apņēmīga viņa bija, un pieņēma viņu darbā. Nodaļā bija
tikai vēl viena sieviete. Viņas pirmais darbs bija ar Spānijas SEAT elektrisko sacīkšu automašīnu akumulatoriem. Viņa šaubījās par darbu nozarē, kurā dominē vīrieši, bet viņas kolēģi izrādījās ļoti atbalstoši. “Es
uzdevu jautājumus, pēc darba mājās mācījos, un drīz vien ar kolēģu palīdzību viss sāka izdoties,”
viņa atceras.
Tagad, kad Elizabeta jau ir paaugstināta par akumulatoru izstrādes jaunāko inženieri, viņa strādā ar Rimac
pusautomātisko sporta automašīnu Concept 2, kura var sasniegt 412 km/h lielu ātrumu. “Esmu patiesi
lepna, ka strādāju uzņēmumā, kas veicina globālas pārmaiņas, uzņēmumā, kuram ir pozitīva ietekme visā
pasaulē un uz apkārtējo vidi,” viņa saka. “Turklāt tas viss notiek mazā pilsētiņā un tik mazā valstī
kā Horvātija.”

Elizabeta Žalaca
Akumulatoru izstrādes jaunākā inženiere
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ILGTSPĒJĪBA

GARAIS UN STEIDZAMAIS CEĻŠ
No mazas saliņas Zviedrijā līdz ciematam Senegālā EIB piedalās cīņā par
klimata politiku un iekļaujošu attīstību, un banka to turpinās, kamēr vien
nebūs nodrošināta ilgtspējīga nākotne.

Helēna Millere uzauga uz mazas
salas Eiropas ziemeļos, un tas
viņu mudināja saistīt savas
dzīves karjeru ar vides un
klimata finansējumu.

1

Alecta, kas ir viens no
lielākajiem EIB ilgtspējas
obligāciju pircējiem, nekad
neveiks ieguldījumus, kas būtiski
kaitē videi.

Mazajās pilsētās
Ēģiptes ziemeļos sliktas
kvalitātes sanitārija
veicina bērnu
saslimstību un liek
piesārņojumam ieplūst
ūdensceļos un jūrā.

2

3
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EIB jaunās ilgtspējas
obligācijas (Sustainability
Awareness Bonds) atbalsta
lielus projektus, kas uzlabo
dzīvi miljoniem cilvēku.

5

Pasaulei jādara vairāk, lai
nodrošinātu ilgtspējīgu
nākotni. Īstenojot savu misiju,
EIB veic lielus ieguldījumus
klimata politikā.

7

6

Lai cīnītos ar nabadzību
un palīdzētu sievietēm,
Grameen Crédit
Agricole fonds izsniedz
nelielus aizdevumus
Āfrikas lauku reģionos.

Kā jauna meitene Soukīna Bâ
kopā ar vecmāmiņu katru dienu
ar kājām pieveica lielus
attālumus, lai palīdzētu
cilvēkiem, kam tas bija
nepieciešams. Tagad viņa cīnās
par sieviešu tiesībām un
ekonomisko neatkarību
Senegālā un ārpus tās.

GARAIS UN STEIDZAMAIS CEĻŠ
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AUGUSI
ĪPAŠĀ VIETĀ
Uzaugusi uz mazās Ēlandes salas Zviedrijā, Helēna Millere atceras, kā skolotāji
brīdināja, ka tuvējā Baltijas jūra tiek arvien vairāk piesārņota ar kanalizāciju,
rūpnieciskajiem atkritumiem un ķimikālijām. “Ja esi uzaudzis tādā īpašā vietā
kā Ēlandes sala, kur visapkārt ir jūra, debesis un daba, šķiet loģiski no sirds
rūpēties par vidi,” uzskata Millere, kura ir pateicīga saviem skolotājiem un
dzīvei uz salas par to, ka viņa izvēlējās saistīt savu profesionālo dzīvi ar vides
finansējumu un ilgtspējību.

M

illere, kura dzīvo netālu no Stokholmas, nesen pameta konsultantes darbu ilgtspējības jomā
grāmatvedības uzņēmumā KPMG, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem izmantot digitālās tehnoloģijas
un darboties ilgtspējīgi. Viņa 2018. gadā palīdzēja dibināt tehnoloģiju jaunuzņēmumu Doconomy. Šis
Zviedrijas uzņēmums izstrādā mobilos banku pakalpojumus, kas ļauj cilvēkiem sekot līdzi savai ietekmei
uz vidi un to kompensēt, ieguldot vides projektos vai uzticot savus uzkrājumus
ilgtspējīgiem fondiem.

Ir grūti neizjust
“
satraukumu par dabu,
ja tā tev ir visapkārt.

”

“Kad runājam par klimata krīzi, manuprāt, ir patiešām svarīgi uzsvērt to, cik ļoti
globālā sasilšana un k limata pārmaiņas ietekmē cilvēkus visā pasaulē,” viņa saka.
“Mēs nodarām kaitējumu ne tikai videi, bet arī citiem cilvēkiem. Katram ir tiesības
uz cilvēka cienīgu dzīvi.”

Millere bija priecīga, kad uzzināja, ka viņas pensiju fonds, kuru vada Zviedrijas fondu pārvaldītājs Alecta,
iegulda EIB vides obligācijās. Alecta ir viens no lielākajiem ES bankas 2018. gadā ieviesto jauno ilgtspējas
obligāciju pircējiem. “Man šķiet lieliski, ka mana pensija tiek pārvaldīta šādi,” viņa saka. “Viens no svarīgākajiem lēmumiem, kādus var pieņemt, lai samazinātu savu negatīvo ietekmi uz planētu, ir ieguldīt
ilgtspējībā, jo tam ir ārkārtīgi liela ietekme.”
Millere uzskata, ka finanšu iestādēm būtu jāziedo vairāk laika sabiedrības izglītošanai par atbildīgiem
ieguldījumiem, un tām būtu jāiepazīstina ar stāstiem, kas slēpjas aiz cipariem.
EIB smagi strādā, lai pierādītu, ka bankas zaļās obligācijas risina klimata pārmaiņu jautājumu un ka
ilgtspējas obligācijas rada pareizo ietekmi. Banka bija pirmais emitents, kas izstrādāja detalizētus noteikumus, kā ziņot par to projektu ietekmi, kas saņem līdzekļus no zaļajām obligācijām, un tās vadībā tika
izstrādāts vienots mehānisms, saskaņā ar kuru visiem zaļo obligāciju emitentiem jāziņo par ietekmi.
“Bankas tik ļoti koncentrējas uz naudu un finansiālo pusi, uz naudas ieguldīšanu,” viņa
saka. “Tās ne vienmēr domā par sabiedrības iesaistīšanu, lai, personalizējot problēmas
un atklājot stāstus, parādītu cilvēkiem, kas notiek.”

Helēna Millere
Vides uzņēmēja
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PIENĀKUMS NOSARGĀT
NĀKOTNI

Zviedrijas pensiju pārvaldītājs Alecta jau vairākus gadu desmitus rūpējas par
atbildīgiem ieguldījumiem, bet pirms trīs gadiem viņi iecēla konkrētu cilvēku,
kas atbild par šiem jautājumiem. Peters Lēvs 15 gadus uzņēmumā Alecta strā
dāja par projektu vadītāju un risku analītiķi, pirms viņš uzņēmās šo jauno lomu.
Lēvs pārliecinās, ka Alecta, apsverot ieguldījumus, vienmēr izvērtē vides un
sociālos faktorus, kā arī ilgtspējību. Tas ir liels darbs. Alecta ir lielākais darbi
nieku pensiju fondu pārvaldītājs Zviedrijā, un tas pārstāv tādus augsta līmeņa
uzņēmumus kā Volvo, ABB un Ericsson.

L

ēvs uzskata, ka naudas pelnīšana klientiem un vides aizsardzība
nav pretrunīgi aspekti. “Mēs par šiem jautājumiem visu laiku diskutējam. Šie divi mērķi viens otru neizslēdz. Fondam, kas ir ilgtermiņa
ieguldītājs šī vārda patiesajā nozīmē, jāņem vērā vairāk nekā tikai
finansiālie rādītāji, ir jādomā par sabiedrību, klimatu, vidi, jo visi šie
jautājumi ietekmēs ieguldījumus.”

Mēs priecājamies,
“
ka mūsu portfelī ir vides
un ilgtspējības aktīvi.

”

Alecta neveic ieguldījumus, ja tie nav ilgtspējīgi vai neatbilst fonda izstrādātajam atbildīgu ieguldījumu
modelim.
“Mēs neesam filantropiska organizācija, tomēr priecājamies, ka mūsu portfelī ir vides un ilgtspējības
aktīvi. Klienti to no mums gaida, un mēs paši to vēlamies,” saka Lēvs.
Alecta pārvalda 85 miljardus € pensiju līdzekļu 2,4 miljoniem privāto klientu un 34 000 korporāciju. Tai ir
3 miljardi € zaļajās obligācijās un 450 miljoni € citos ilgtspējīgos ieguldījumos. Uzņēmums bija viens no
lielākajiem EIB jauno ilgtspējas obligāciju pircējiem, kad septembrī tika veikta pirmā 500 miljonu € emisija.
Alecta, iegādājoties jaunās obligācijas 50 miljonu € vērtībā, ir kļuvusi par galveno ieguldītāju.
“Mēs augstu vērtējam pārredzamību, ko nodrošina EIB,” saka Lēvs.

Peters Lēvs
Atbildīgu ieguldījumu vadītājs, Alecta
GARAIS UN STEIDZAMAIS CEĻŠ
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JAUNAS OBLIGĀCIJAS
ILGTSPĒJĪGAI NĀKOTNEI
Finansējums, kas nodrošina tīru ūdeni miljoniem cilvēku.

Ū

dens ir vērtīgs resurss, bet tā finansēšana izmaksā dārgi, jo jāņem vērā pamata infrastruktūra, kas
nepieciešama tā attīrīšanai un piegādei uz mājām un uzņēmumiem. Viens no EIB jaunākajiem
produktiem — ilgtspējas obligācijas — finansēs ūdensapgādes projektus Eiropā un tādās vietās kā
Austrumāfrika un Ēģiptes ziemeļi, kur lauku reģioni un arī dažas pilsētas saskaras ar saldūdens trūkumu
un sanitārijas problēmām. Ilgtspējas obligācijas ir balstītas uz bankas zaļo obligāciju panākumiem, un tās
veicinās vairāku ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu izpildi.
Pirmās ilgtspējas obligācijas (Sustainability Awareness Bond) EIB emitēja septembrī, piesaistot
500 miljonus €, lai finansētu projektus, kas risina tādus sociālos un vides jautājumus, kas nav saistīti ar
klimata pārmaiņām. Termins “awareness”, kas nozīmē “izpratne”, “apzināšanās”, ir saistīts ar bankas Klimata
obligācijām (Climate Awareness Bonds), kuras tika ieviestas 2007. gadā kā pasaulē pirmās zaļās
obligācijas.
EIB cer, ka ilgtspējas obligācijām būs tādi paši panākumi kā zaļajām obligācijām, kuras vairāk nekā
11 gados ir piesaistījušas vismaz 23 miljardus € un palīdzējušas izveidot globālo zaļo obligāciju tirgu vairāk
nekā 400 miljardu € vērtībā.

Obligācijām
“
nav tiešas ietekmes
uz cilvēku dzīvi.
Projektiem ir.

”

EIB ilgtspējas obligācijas nodrošinās detalizētus ziņojumus, piemēram, par cilvēku
skaitu, kas, pateicoties ieguldījumam, ieguvuši piekļuvi krāna ūdenim. “Malāvijā
varētu būt ap 10 000 cilvēku, kas dzīvo graustos un lieto akas ūdeni,” stāsta EIB
ūdens resursu apsaimniekošanas vadītājs Tomass van Gilsts. “Mēs beidzot varam
nodrošināt ūdens caurules, kas viņu mājas savienos ar centrālo sistēmu, un visas ar
šo savienojumu saistītās izmaksas atbilst ilgtspējas obligāciju finansējumam.”

Viens no pirmajiem ilgtspējas obligāciju finansētajiem EIB projektiem būs saistīts ar notekūdeņu attīrīšanas staciju būvniecību un atjaunošanu Kafr El Šeihas reģionā Ēģiptes ziemeļos, kur daudziem joprojām
nav pieejams publiskais kanalizācijas tīkls. Projekts uzlabos dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi aptuveni
470 000 lauku iedzīvotāju. “Šis projekts Ēģiptē mainīs dzīvi ārkārtīgi lielam skaitam cilvēku,” stāsta EIB
ūdensapgādes ekonomiste Patrīcija Kastelarno.
Nākotnē varētu paplašināt obligāciju darbības lauku, papildus ūdensapgādei ietverot
arī sociālo nozari, piemēram, veselības aprūpi, izglītību un ilgtspējīgu pilsētu
būvniecību.

Patrīcija Kastelarno
EIB ūdensapgādes ekonomiste
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EIB ZAĻĀS OBLIGĀCIJAS 2018. GADĀ
ATBALSTĪJA

44

projektus

1,7

16
valstis

mljrd. € ieguldījumus

ILGTSPĒJAS OBLIGĀCIJU IEGĀDES SADALĪJUMS PA VALSTĪM
Francija
Beļģija, Nīderlande, Luksemburga

Ziemeļvalstis

28%

21%

Apvienotā
Karaliste

Āzija

18%

13%

Itālija

Pārējās 1%

3%3%

AR ILGTSPĒJAS OBLIGĀCIJĀM FINANSĒTO EIB
ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTU MĒRĶI

– Piekļuve ūdenim un sanitārijai
– Piesārņojuma novēršana un kontrole
– Dabas resursu saglabāšana
– Dabas katastrofu riska pārvaldība

GARAIS UN STEIDZAMAIS CEĻŠ
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LABĀKA SANITĀRIJA,
VESELĪGĀKI BĒRNI
Kanalizācijas un dzeramā ūdens apgādes pakalpojumi lielākajās Ēģiptes pilsētās
pēdējo divdesmit gadu laikā ir uzlabojušies, tomēr mazākās pilsētās ir pilnīgi
cits stāsts. Lauku reģionos daudzas mājas nav savienotas ar publisko kanalizā
cijas tīklu. Dažos reģionos šāda tīkla vispār nav. Vairums māju un uzņēmumu
izmanto septiskās tvertnes, kuru saturu dažkārt izgāž kanālos, vai kanalizācijas
bedres. Ierasti kanalizācijas ūdeņi iesūcas zemē vai Vidusjūrā.

Ē

ģiptes lauku reģionos tikai 18 % māju ir savienotas ar publisko kanalizāciju, un 12 līdz 15 % iedzīvotāju
nav krāna ūdens. Sanitārijas problēmas veicina slimības, it īpaši bērniem. Droša ūdens un sanitārijas
trūkuma dēļ Ēģiptes lauku reģionos diareja ir viena no galvenajām veselības problēmām maziem bērniem.
“Ēģipte cenšas mainīties,” stāsta EIB ūdensapgādes inženiere Marija Diamanti. “Tomēr lauku reģionos ir
daudz projektu, tāpēc būs vajadzīgs laiks, lai visur nodrošinātu atbilstošus sanitārijas pakalpojumus. Mēs
uzlabojam dzīvi soli pa solim.”
Viena jauna Ēģiptes projekta ietvaros būvēs un atjaunos notekūdeņu attīrīšanas stacijas Kafr El Šeihas
reģionā Ēģiptes ziemeļos pie Vidusjūras. Ēģiptē tiks uzbūvētas vai paplašinātas piecas notekūdeņu attīrīšanas stacijas un uzstādīti 694 km kanalizācijas cauruļu. Šis darbs uzlabos sanitāriju un nodrošinās ar
apūdeņošanu gandrīz 470 000 cilvēku, kā arī samazinās piesārņojuma apjomu, kas
ietek Nīlas upē, Vidusjūrā un tuvējā Burullus ezerā, kurš atbalsta 70 % valsts zivju
rūpniecības.

Mēs uzlabojam
“
dzīvi soli pa solim.

”

EIB apstiprināja 77 miljonu € aizdevumu 160 miljonus € vērtam projektam. To atbalsta EIB jaunās ilgtspējas obligācijas. Obligācijas pirmo reizi tika emitētas septembrī,
un tās veicina sociālos un vides projektus visā pasaulē. “Ēģiptē kanalizācijas sistēmu
jomā ir milzīgs ieguldījumu trūkums,” stāsta EIB ūdensapgādes ekonomiste Patrīcija Kastelarno. “Šis projekts tūkstošiem cilvēku nodrošinās piekļuvi sanitārijai, bet būs arī daudz citu ieguvumu, kas saistīti ar
apūdeņošanu, piesārņojuma mazināšanu un tīrākiem kanāliem. Vides un sociālā ietekme Ēģiptē būs milzīga, un tieši to mēs vēlamies panākt ar ilgtspējas obligācijām.”

Marija Diamanti
EIB ūdensapgādes inženiere
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ILGTSPĒJĪBA
ILGAM LAIKAM

J

au daudzus gadus EIB darba kārtībā ilgtspējīgai attīstībai ir atvēlēta nozīmīga loma, bet tagad, kad
ANO ir pieņēmusi 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai uzveiktu nabadzību un badu, uzlabotu veselību un izglītību, kā arī cīnītos pret globālo sasilšanu un veicinātu dzimumu līdztiesību, tai tiek pievērsta
vēl lielāka uzmanība. EIB finansējums un tehniskā palīdzība atbalsta ilgtspējīgus projektus vairāk nekā
160 valstīs un piesaista privāto finansējumu, mudinot citus veikt līdzīgus ilgtermiņa ieguldījumus. “Mēs
atbalstām harmonisku cilvēku dzīves ekonomisko, sociālo un vides aspektu attīstību,” stāsta EIB vadošais
inženieris Marko Berū.

“

Mēs smagi
strādājam, lai līdz
2020. gadam visās
mūsu operācijās
sāktu ņemt vērā
klimata pārmaiņas un
lai šīs operācijas būtu
saskaņā ar Parīzes
klimata nolīgumu.

Galvenais veids, kā padarīt mūsu planētu ilgtspējīgāku, ir cīnīties pret klimata
pārmaiņām. EIB ir pasaulē lielākā daudzpusējā zaļā finansējuma nodrošinātāja, kā
arī lielākā zaļo obligāciju emitente. Banka vismaz 25 % sava finansējuma iegulda
klimata politikā. EIB mērķis ir līdz 2020. gadam veltīt vismaz 35 % finansējuma ieguldījumiem, kas risina klimata pārmaiņu problēmu jaunattīstības valstīs. EIB laika
periodā no 2016. līdz 2020. gadam finansēs 100 miljardu $ vērtus ar klimatu saistītus
ieguldījumus, kas ievērojami veicinās Parīzes klimata nolīguma mērķu sasniegšanu.
“Lai sasniegtu šos mērķus, EIB iekļauj klimata politiku visā savā darbībā,” stāsta
Monika Skatasta, EIB vides, klimata un sociālās politikas nodaļas vadītāja. “Mēs
smagi strādājam, lai līdz 2020. gadam visās mūsu operācijās sāktu ņemt vērā
klimata pārmaiņas un lai šīs operācijas būtu saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu.”

Kopējie klimata ieguldījumi

”

16,2 mljrd. €

1,1 mljrd. €

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

4,1 mljrd. €

Atjaunojamie energoresursi

2,7 mljrd. €

Energoefektivitāte

1,1 mljrd. €

Pētniecība, attīstība un inovācija

6,0 mljrd. €

Transports ar mazāku oglekļa emisiju daudzumu

1,2 mljrd. €

Citi klimata pārmaiņas mazinoši pasākumi
Monika Skatasta
EIB vides, klimata un sociālās
politikas nodaļas vadītāja
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AKTĪVISTE
KOPŠ BĒRNĪBAS
Sekojot savas vecmāmiņas pēdās, Soukīna Bâ uzņēmās līderes lomu cīņā par
sieviešu tiesībām.

S

oukīna N’Diaye Bâ zaudēja tēvu, kad viņai bija seši gadi. Viņas mammai nācās atgriezties skolā, lai
atrastu labāku darbu un varētu uzturēt savu vienīgo meitu. Soukīnu pārveda no vienas mājas uz citu
Senegālas lauku ciematos un kopienās, kur viņa dzīvoja pie tantēm un vecvecākiem.
Smagā bērnība iemācīja viņai būt neatkarīgai un strādāt ar ļoti dažādiem cilvēkiem. Tā viņa uzauga par
līderi, kas savā valstī un visā Āfrikā cīnās par sieviešu tiesībām un ilgtspējīgu attīstību. “Kad biju jauna,
kopā ar vecmāmiņu gāju apciemot iedzīvotājus,” atceras 68 gadus vecā Soukīna, kura tagad dzīvo Dakārā.
“Viņa vienmēr palīdzēja citiem un ik dienu pārvarēja lielus attālumus, lai apciemotu cilvēkus. Dažkārt viņa
devās tālās pastaigās tikai tāpēc, lai sasveicinātos. Viņa man iemācīja, cik svarīgi ir
palīdzēt citiem.”

Dzīve mazajiem
“
lauksaimniekiem ir
ļoti

Soukīna jau vairākus gadu desmitus cenšas palīdzēt apkārtējiem. Viņai 1987. gadā
radās ideja izsniegt sievietēm tirgū mazus aizdevumus no savas naudas. Viņa tām
palīdzēja uzsākt ar pārtikas un citu produktu tirdzniecību vai apģērbu šūšanu saissarežģīta.
tītu uzņēmējdarbību. Soukīna tām mācīja par tirdzniecību, peļņu un izdevumiem.
Vēlāk no šīs idejas tapa mikrofinansēšanas institūcija Sieviešu uzņēmējdarbības
attīstībai Āfrikā, kas šodien palīdz sievietēm visā Senegālā, kā arī veido ciešas saites
ar citām mikrofinansēšanas organizācijām. Viņa bija Starptautiskā alternatīvo finansēšanas institūciju tīkla
līdzdibinātāja, kas ir globālās mikrofinansēšanas organizāciju grupa, kura palīdz jaunattīstības valstīm
darīt vairāk sieviešu, trūcīgo un lauku iedzīvotāju labā.

”

“Sievietes Senegālā uzaug ļoti stipras, bet viņas iepriekš nesaņēma finansiālu atbalstu. Tāpēc es izveidoju
savu organizāciju,” stāsta Soukīna. “Es zināju, ka mums jādara vairāk, lai dotu viņām iespēju un reālu piekļuvi finanšu līdzekļiem, kas viņām palīdzētu iekļauties ekonomikā.”
Soukīna ir Grameen Crédit Agricole Foundation valdes locekle, un šī organizācija tic, ka iekļaujošs mikro
finansējums ir labākais veids, kā uzveikt nabadzību un veicināt ekonomikas izaugsmi jaunattīstības valstīs.
EIB atbalsta Grameen ar 12 miljonu € aizdevumu.

Soukīna Bâ
Mikrofinansējuma uzņēmēja
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MIKROKREDĪTU FONDS
PALĪDZ CILVĒKIEM UZVEIKT
NABADZĪBU

Grameen uzlabo veselības aprūpi, ūdensapgādi un sanitāriju lauku kopienās
visā pasaulē.

K

ad Ēriks Kamposs domā par Āfrikas nākotni, vispirms ir ilgs klusums, un tikai tad viņš sāk runāt.
“Āfriku nākotnē var sagaidīt gan panākumi, gan briesmīga neizdošanās,” viņš saka.

Kamposs ir Grameen Crédit Agricole fonda izpilddirektors, un šī organizācija specializējas mikrofinansējuma izsniegšanā nabadzīgākajos pasaules reģionos.
Fonds tic, ka mazie aizdevumi ir viens no labākajiem veidiem, kā jaunattīstības
valstīs uzveikt nabadzību, uzlabot ekonomiku un dot sievietēm vienlīdzīgas tiesības. Fonds īpaši cenšas palīdzēt Āfrikas lauku reģioniem, kur tas veic vairāk
nekā 80 % darījumu.
Fondu 2008. gadā izveidoja Francijas banka Crédit Agricole Group un Grameen
Trust, bezpeļņas organizācija, kuru dibināja Muhamads Junuss, Bangladešas
sociālais uzņēmējs, kurš 2006. gadā kopā ar Grameen Bank saņēma Nobela Miera
prēmiju par ideju uzsākt mikrokredītu izsniegšanu trūcīgajiem.

“

Aizdodot vietējām
institūcijām, kas
sadala naudu tieši
savā teritorijā,
mēs veicinām
cilvēku ekonomisko
neatkarību.

”

Kamposs uzskata, ka veselības aprūpes, ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu uzlabojumi Āfrikas
lauku reģionos ir būtisks atbalsts, bet viņa organizācija vēlas parādīt, ka aizdevumi ar izdevīgiem
nosacījumiem sievietēm un lauksaimniekiem ir viens no labākajiem veidiem, kā padarīt lauku reģionus
ilgtspējīgus. Mazi aizdevumi sievietēm palīdz ģimenēm un bērniem dzīvot veselīgāk. “Finansējums
lauksaimniekiem palīdz visai kopienai,” viņš uzskata.
EIB 12 miljonu € aizdevums Grameen Crédit Agricole fondam finansē aizdevumus mikrofinansēšanas
iestādēm Rietumāfrikā. Fonds aktīvi darbojas 38 valstīs un ir piešķīris vairāk nekā 200 miljonus € aizde
vumos gandrīz 90 mikrofinansēšanas iestādēm visā pasaulē. Lielākā šo mikroaizdevumu saņēmēju daļa
dzīvo lauku reģionos.

Ēriks Kamposs
Grameen Crédit Agricole Foundation
izpilddirektors
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DZIMUMU LĪDZTIESĪBA

NEMĒĢINIET IGNORĒT PUSI
PLANĒTAS!
Dzimumu līdztiesībai ir ekonomiska nozīme visas pasaules ekonomikā.
Saskaņā ar Makkinzija globālā institūta (McKinsey Global Institute) ziņojumu, ja
sievietes tiktu pilnībā iekļautas ekonomikas vidē, pasaules IKP līdz 2025. gadam
varētu pieaugt par papildu 12 triljoniem $. Dzimumu vienlīdzības veicināšana
dara labu sievietēm, viņu ģimenēm, kopienām, kurās viņas dzīvo, kā arī uzņē
mējdarbībai un ekonomikai kopumā. EIB 2018. gadā veicināja dzimumu līdztie
sību un sieviešu ekonomisko neatkarību, īstenojot virkni projektu, iniciatīvu
un partnerību.

Vairāk nekā tikai apģērbs:
modes dizaina skola
Etiopijā veido sieviešu
uzņēmējdarbības tīklu.

1

“

Mums visi projekti ir ļoti rūpīgi jāplāno,
lai ieguvēji būtu gan sievietes, gan vīrieši.
Runa ir arī par pareizās nozares izvēli, jo
dažās no tām veidosies dzimumu līdztiesībai
labvēlīgāka vide.

”

Džūlija Čembersa
EIB vecākā sociālās attīstības speciāliste
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Dzimumu līdztiesība
un klimata pārmaiņas:
(Atjaunojama)
meiteņu enerģija.

2

“

Sievietes ir pārmaiņu vēstneši.
Sieviešu emancipācija palīdzēs mums
risināt būtiskākās šodienas problēmas:
klimata politiku, neregulāro migrāciju
un ilgtspējīgas attīstības mērķu
sasniegšanu.

”

3

Mikrofonds veicina
Jordānijas sieviešu
emancipāciju.

Marija Šova-Baregana
EIB globālo partneru vadītāja

STRATĒĢISKĀ EMANCIPĀCIJA
Ar savu Stratēģiju dzimumu līdztiesības un sieviešu
emancipācijas jomā EIB cenšas padarīt sieviešu un meiteņu
tiesības par savu darbību centrālo aspektu, lai tādā veidā
turpinātu veicināt ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu
2030. gadam un it īpaši tās 5. mērķi, kurš paredz “nodrošināt
dzimumu līdztiesību un emancipēt visas sievietes un
meitenes”.

4
Mākslīgā intelekta un veselības
nozares priekšgalā: peptīdi un
sieviete uzņēmēja.
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NĀKOTNES
DIZAINS

E

tiopijā pat tie, kuri nav kaislīgi modes sekotāji, visticamāk, ir dzirdējuši par Next Fashion Design —
vienu no valsts pirmajām dizaina skolām. Tās panākumu pamatā ir Sāra Mohameda, kura pazīstama
ar to, ka rada unikālas nianses tradicionālajā Etiopijas apģērbā un veicina šuvēju radošumu.
Mohameda, kas no modeles kļuvusi par dizaineri un 2013. gadā izveidojusi Next Fashion Design skolu,
kopš tā laika strādā, lai izveidotu savu nišu modes industrijā. Vēl vairāk, viņa mudina savas studentes darīt
to pašu.

“

Tā ir kā ķēde,
mēs augam kopā.
Ja es dodu iespēju
kādai sievietei, šī
sieviete iedvesmos
kādu citu sievieti,
kura iedvesmos vēl
kādu.

”

Skolas programma ilgst no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem, un 80 % studentu ir
sievietes. 2018. gada rudenī Mohameda saņēma aizdevumu no Etiopijas ENAT bankas,
kuru atbalstīja EIB finansēšanas līnija. “Ja es dodu iespēju kādai sievietei, šī sieviete
iedvesmos kādu citu sievieti, kura iedvesmos vēl kādu,” saka Mohameda. “Tā ir kā ķēde,
mēs augam kopā.”
EIB atbalsta arī Sieviešu uzņēmējdarbības attīstības projektu Etiopijā. Projekts finansē
mazos uzņēmumus un mikrouzņēmumus, kas pilnībā vai daļēji pieder sievietēm.
Projekts, kas aizsākts 2013. gadā ar 50 miljonu $ aizdevumu no Pasaules Bankas, kopš
tā laika ir piesaistījis Itālijas un Japānas valdību finansējumu, un 2018. gada novembrī
iesaistījās arī EIB, izsniedzot 30 miljonu € ilgtermiņa aizdevumu. Projekts “ir piepildījis
šo strauji augošo un nepietiekami apkalpoto segmentu,” stāsta Enriko Pini, EIB ieguldījumu speciālists, kas darbojas ar šo aizdevumu.
Šis ir pirmais šāda veida projekts, gluži kā Sāras modes dizaina skola.

Sāra Mohameda
Next Fashion Design skolas dibinātāja
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(ATJAUNOJAMA)
MEITEŅU ENERĢIJA

Sievietes bieži ir vienas no neaizsargātākajām klimata pārmaiņu ietekmes ziņā.
Tomēr viņas var būt arī vienas no ietekmīgākajām cīņā pret šīm pārmaiņām.
Banka strādā, lai integrētu dzimumu līdztiesību tās esošajos centienos risināt
klimata pārmaiņu problēmas.

E

nerģija Indijas meitenēm. Indijas Telangānas un Āndhra Pradēšas štatu
ciematos mājsaimniecības mēdza saskarties ar elektrības pārtraukumiem
līdz pat 12 stundām dienā. “Mums nebija ne ventilatoru, ne gaismas, bērniem
bija grūti mācīties. Vasarā ir ļoti karsts, bērniem ir grūti izturēt tādu karstumu.
Ventilatori un gaisma lieti noder,” stāsta viena no daudzajām vietējām sievietēm, kas guvušas labumu no EIB 150 miljonu € ilgtermiņa aizdevuma Indijas
Atjaunojamo energoresursu attīstības aģentūrai.

“

D-light
apgaismojums man dod
vairāk stundu darbam
un gaišākus brīžus.

”

Jaunā 150 miljonu € kredītlīnija atbalsta 500 miljonu € ieguldījumus atjaunojamos energoresursos, kā arī
saules un vēja enerģijas parku būvniecībā Indijā. Telangānas un Āndhra Pradēšas štatos šie ieguldījumi
kopienām ir devuši uzticamus atjaunojamos energoresursus un uzlabojuši dzīvi sievietēm un meitenēm.
Labāks ielu apgaismojums ļauj sievietēm vakaros justies drošāk pilsētas ielās un palīdz atrast laiku
mācībām. Projekts arī nodrošina tīru enerģiju vairāk nekā 1,1 miljonam Indijas mājsaimniecību.
Sieviešu drošība ir svarīgs jautājums arī lielajos infrastruktūras projektos. Piemēram, metro Bengalūrā, kas
ir viena no visā pasaulē straujāk augošajām pilsētām. Pilsētas iedzīvotāji ik dienu veic vairāk nekā 400 000
braucienu ar metro, kas gada laikā veido 150 miljonus braucienu. Šīs līnijas popularitāte daļēji saistīta ar
īpašajiem noteikumiem pasažierēm sievietēm, kas tika pieņemti pēc sarunām ar vietējām sievietēm.
Metro katrā vilcienā veltīja divus vagonus tikai pasažierēm sievietēm, kas ir īpaši svarīgi brīžos, kad līnija
ir pārslogota. “Īpaši tad, kad metro dodas Mysore ielas virzienā, tas kļūst pārpildīts, pilnīgi piebāzts.
Sievietes sāk justies nepatīkami,” stāsta kāda pasažiere.

GAIŠĀKI BRĪŽI

Mārgareta Anjango
Pārtikas veikala īpašniece Nairobi

Kad saule norietēja, Mārgaretas Anjango veikals kļuva tukšs. Tagad vairs tā nav. D-light uzņēmuma
saules bateriju komplekts ir padarījis Nairobi veikaliņu redzamu pat no liela attāluma. “Lai cik tālu viņi
atrastos, klienti var redzēt, ka tas joprojām ir atvērts, jo spīd gaisma,” viņa stāsta. D-light nodrošina virkni
ārpustīkla saules enerģijas risinājumu, tostarp saules paneļus, mobilo telefonu lādētājus, saules enerģijas lampas, gaismas
slēdžus, lāpas, FM radio un pat TV. Paneļus ir viegli izmantot, un tie var darboties kā personiskie enerģijas tīkli. Pateicoties
priekšapmaksas sistēmai, tie arī nav dārgi. Līdz šim Kenijā šie komplekti pārdoti 200 000 klientu. D-light 2018. gada martā
saņēma 25 miljonu $ finansējumu no EIB. “D-light apgaismojums man dod vairāk stundu darbam,” stāsta Mārgareta. “Un
gaišākus brīžus.”
NEMĒĢINIET IGNORĒT PUSI PLANĒTAS!
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MIKROAIZDEVUMI
AR BŪTISKU IETEKMI

J

au 20 gadus Mikrofonds sievietēm ir izsniedzis finansējumu Jordānijas uzņēmumiem, kas pieder
sievietēm, un tādējādi novērsis tirgus nepilnību, ko vietējās bankas, kurām nav līdzekļu aizdevumu
izsniegšanai maziem uzņēmumiem, nav spējušas risināt. Mikrofonda klātbūtne maina Jordānijas kultūru.
Tā izsniegtie aizdevumi iedrošina sievietes meklēt darbu un iesaistīties uzņēmējdarbībā, tādējādi mazinot
dzimumu nevienlīdzību.
Jordānijā 70 % no trūkumā nonākušajiem iedzīvotājiem ir sievietes. Viņas pelna mazāk nekā vīrieši, viņām
ir minimālas īpašumu pārvaldības tiesības, turklāt bieži vien jāuzņemas dubulta nasta kā mājsaimniecības
galvenajām aprūpētājām un pelnītājām. Mikrofonds darbojas arī ar Sīrijas bēgļiem, no kuriem 1,4 miljoni
cilvēku Sīrijas pilsoņu kara rezultātā ir apmetušies Jordānijā.

Jordānijā 70 %
no trūkumā
nonākušajiem
iedzīvotājiem ir
sievietes.

Eiropas Investīciju banka Mikrofondam sievietēm nodrošināja 5 miljonu $ kredītlīniju, galvenokārt, lai palīdzētu sievietēm uzņēmējām, pašnodarbinātajiem un mikrouzņēmēju grupām, piemēram, kādai Sīrijas bēgļu grupai. EIB kredītlīnija atbalstīs
aizdevumus 146 000 saņēmēju, no kuriem paredzams, ka 96 % būs sievietes.

Aizdevumu atbalsta Dienvidu kaimiņvalstu mikrofinansēšanas mehānisms. Šis
71,3 miljonu € lielais aizdevumu mehānisms apvieno EIB pašas līdzekļus ar Eiropas Komisijas līdzekļiem,
kas pieejami kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānisma ietvaros. Kredītlīnija ir otrais EIB aizdevums Mikrofondam sievietēm, jo 2014. gadā jau tika sniegts 2 miljonu € finansējums.

EIB kredītlīnija
atbalstīs aizdevumus
146 000 saņēmēju, no
kuriem paredzams, ka
96 % būs sievietes.
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MĀKSLĪGĀ INTELEKTA
UN VESELĪBAS NOZARES
PRIEKŠGALĀ

Tikai 10 % ieguldītāju finansējuma nonāk ES jaunuzņēmumos, kurus vada
sievietes. EIB mērķis ir novērst šo nepilnību, atbalstot šādus uzņēmumus
ikvienā to attīstības posmā.

P

roteīnu fragmenti, ko sauc par peptīdiem, var ierobežot slimību izplatību
cilvēka ķermenī. Tomēr tos ir grūti atrast. Galu galā tie vienā augā veido tikai
dažas molekulas no miljardiem. Tomēr Īrijas uzņēmums Nuritas ir izstrādājis
tehnoloģiju, kas balstīta uz mākslīgo intelektu un ļauj zinātniekiem noteikt peptīdus ātrāk, kā arī palīdz tiem ātrāk nokļūt tirgū, tai pat laikā ievērojami samazinot
izmaksas.

Mūsu mērķis
“
ir globāls, un tas

ir uzlabot dzīvi
miljardiem cilvēku.

”

“Risinājums daudzu slimību novēršanai meklējams pārtikas datos,” skaidro Nora Khaldi, Nuritas dibinātāja
un zinātniskā direktore. Khaldi ir īru un franču izcelsmes, un papildus doktora grādam molekulārajā
evolūcijā un bioinformātikā viņa ir studējusi arī matemātiku. “Mūsu mērķis ir globāls, un tas ir uzlabot dzīvi
miljardiem cilvēku.”
Ar pašdisciplīnu un aizrautību Khaldi savas zināšanas ir realizējusi praksē. Viņas uzņēmums pirmais
izmanto mākslīgo intelektu un DNS analīzes, lai atrastu un atbrīvotu peptīdus no tādiem dabiskiem
avotiem kā pārtika.
Tikai 10 % ieguldītāju finansējuma nonāk ES jaunuzņēmumos, kurus vada sievietes. EIB mērķis ir novērst
šo nepilnību, atbalstot šādus uzņēmumus ikvienā to attīstības posmā. EIB piekrita izsniegt uzņēmumam
Nuritas 30 miljonu € aizdevumu. Šis ir pirmais Īrijas biotehnoloģiju uzņēmums, kuru atbalsta Eiropas
Stratēģisko investīciju fonds Investīciju plāna Eiropai ietvaros, un šis aizdevums paātrinās uzņēmuma
mākslīgā intelekta platformas izstrādi, lai palīdzētu atrast peptīdus, kas var novērst un ārstēt slimības ar
šajā nozarē vēl nepārspētu ātrumu un precizitāti.
“Mūs pārsteidza viņu novatoriskais tehnoloģiju izmantošanas veids un jau sasniegtais globālo darījumu
līmenis,” stāsta Stefano Marcario, EIB ieguldījumu speciālists, kas strādā ar Nuritas. “Mūsu mērķis ir atrast
novatoriskus un strauji augošus uzņēmumus, īpaši tos, kurus vada sievietes. Nuritas perfekti atbilst šīm
prasībām.”

Nora Khaldi
Nuritas dibinātāja un zinātniskā direktore
NEMĒĢINIET IGNORĒT PUSI PLANĒTAS!
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PĀRVALDĪBA
EIB ir ES iestāde, kas ir atbildīga dalībvalstu priekšā, un
banka, kas ievēro labāko banku darbības praksi tās lēmumu
pieņemšanā, pārvaldībā un kontroles darbībās.
Valdes sastāvā ir valdību ministri no visām 28 dalībvalstīm,
kuri parasti ir finanšu ministri. Valdes locekļi nosaka bankas
kredītpolitikas vadlīnijas un reizi gadā apstiprina gada
pārskatus. Viņi lemj par kapitāla palielināšanu un bankas
līdzdalību finanšu operācijās ārpus ES. Valde arī ieceļ
Direktoru padomi, Vadības komiteju un Revīzijas komiteju.
Direktoru padome pieņem lēmumus par aizdevumiem,
līdzekļu piesaistīšanas programmām un citiem finansēšanas
jautājumiem. Tā sanāk kopā desmit reizes gadā, lai
nodrošinātu bankas vadību saskaņā ar ES līgumiem, bankas
statūtiem un Valdes noteiktajiem pamatprincipiem.
Direktoru padomes sastāvā ir 29 direktori, no kuriem vienu
izvirza katra dalībvalsts un vienu Eiropas Komisija. Tiek
iecelti arī 19 direktoru aizstājēji. Lai paplašinātu Direktoru
padomes profesionālo kompetenci, var tikt izraudzīti seši
eksperti, kuri piedalās padomes sēdēs konsultatīvā statusā
bez balsstiesībām. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ko
veido vismaz viena trešdaļa padomes balsstiesīgo locekļu,
kuri pārstāv vismaz 50 % no dalībvalstu parakstītā kapitāla,
ja vien statūtos nav noteikts citādi. Direktoru padomi vada
bankas priekšsēdētājs, kuram nav balsstiesību.
Vadības komiteja ir bankas pastāvīgā lēmumu
pieņemšanas struktūrvienība. Tā pārrauga bankas ikdienas
darbības, sagatavo Direktoru padomes lēmumus un
nodrošina to īstenošanu. Vadības komiteja sanāk kopā
vienreiz nedēļā. Tā strādā priekšsēdētāja pakļautībā un
Direktoru padomes uzraudzībā. Pārējie astoņi locekļi ir EIB
priekšsēdētāja vietnieki. Vadības komitejas locekļi tiek
iecelti uz atjaunojamu sešu gadu termiņu un ir pakļauti
vienīgi bankai.
Turklāt bankai ir neatkarīga Revīzijas komiteja, kas ir
tieši pakļauta Valdei. Tā atbild par bankas pārskatu revīziju,
kā arī pārbauda, vai bankas darbības atbilst labākajai banku
darbības praksei. Revīzijas komitejas ziņojums tiek iesniegts
Valdei kopā ar Direktoru padomes gada pārskatu. Revīzijas
komitejā ietilpst seši locekļi, kurus ieceļ uz sešiem finanšu
gadiem pēc kārtas bez tiesībām uz atkārtotu iecelšanu.

42

2018. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

TURPMĀKIE
PLĀNI

Bankas jaunais parakstīto
aizdevumu mērķis 2019. gadam ir
63 miljardi €. Šis mērķis paredz,
ka tiks aizstāti 3,5 miljardi €
iemaksātā kapitāla, kurus Brexit
rezultātā atsauks Apvienotā
Karaliste.

Bankas darbības pēdējo gadu
laikā ir būtiski attīstījušās, jo
esam uzņēmušies nozīmīgāku
lomu, īstenojot ES politikas
iniciatīvas. Bankas darbs ar
Eiropas Stratēģisko investīciju
fondu, lai mobilizētu privāto
finansējumu nozīmīgākajiem
projektiem, kā arī mūsu centieni
īstenot finansēšanas pilnvaras,
ir būtiski mainījuši EIB grupas
DNS.

EIB nozīmīgākie 2019. gada Darbības plāna aspekti

Bakas augstāka riska “īpašās
darbības”, kas ietver ar Eiropas
Stratēģisko investīciju fondu
saistītus projektus, mudina banku
izvēlēties netradicionālus klientus un
tirgus, un bieži vien šo darbību
īstenošanai nepieciešams lielāks
personāls. Turpinot iepriekšējos
gados uzsākto, liela daļa darījumu —
aptuveni 50 % — tiks noslēgta ar
jauniem klientiem. Šis cipars
sasniegs 80 % jaunajiem produktiem
un iniciatīvām īpašo darbību jomā.

Konsultāciju pakalpojumi joprojām
veidos nozīmīgu mūsu uzņēmējdarbības
daļu. 2019. gadā ir plānoti 528 jauni
uzdevumi, kas ir apmēram tikpat cik
2018. gadā, un šie uzdevumi atbalstīs
45 miljardus € lielus ieguldījumus.
Esam apņēmušies ik gadu veltīt vismaz
25 % mūsu aizdevumu izsniegšanas
jaudas klimata projektiem, kā arī
palielināt no 25 % līdz 35 %
finansējuma daļu, kas tiek izsniegta
jaunattīstības valstīm klimata politikas
vajadzībām. No 2016. līdz 2020. gadam
esam apņēmušies veltīt 100 miljardus $
klimata politikas ieguldījumiem visā
pasaulē. Banka joprojām pievērsīsies
infrastruktūras projektiem, it īpaši
tiem, kas samazina atkritumus un
saglabā resursus.

Bankai joprojām ir vērienīgi mērķi attiecībā uz
aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem
un vidēja kapitāla uzņēmumiem, arvien lielāku
finansējuma daļu tā iegulda novatoriskos
uzņēmumos. Rezultātā atbalstam mazajiem
uzņēmumiem un vidēja kapitāla uzņēmumiem
2019. gadā vajadzētu sasniegt 17,4 miljardus €.
Ja ieskaita arī Eiropas Investīciju fonda
finansējumu, EIB grupas atbalsts maziem
uzņēmumiem 2019. un 2020. gadā varētu
pārsniegt 22 miljardus €.

Banka, kas 2018. gadā svinēja
60. gadadienu, nepārtraukti
mainās. Tomēr tā paliek uzticīga
savam mērķim maksimāli
ietekmēt sociālās kohēzijas,
konkurētspējas un klimata
pārmaiņu jomas, kā arī atbalstīt
ES, nodrošinot stabilitāti
pasaules mērogā.

TURPMĀKIE PLĀNI
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kopā
labākai dzīvei

IESPĒJAS IR
ĪSTENOTAS
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EIB grupu veido Eiropas Investīciju banka un
Eiropas Investīciju fonds.

Eiropas Investīciju banka
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www.eib.org – U info@eib.org
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