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TRUMPAI APIE ŠIĄ ATASKAITĄ

Susidūrus su precedento neturinčiomis krizėmis ir didžiuliais poreikiais, nėra prasmės vykdyti veiklą 
taip, kaip įprasta. Atsakas turi būti inovatyvus. Jis turi atverti naujus sprendimus, nukreiptus 
į kitokią ateitį. 

2021 m. Europos investicijų bankas kovojo su dviem didelėmis grėsmėmis – klimato krize ir 
koronaviruso pandemija, nors vis aktualesni darėsi vystymosi keliami iššūkiai. ES bankas šiuos 
pavojus pasitiko gerai apsvarstydamas ir sparčiai judėdamas naujomis kryptimis.

Atsakas inovacijomis gali reikšti investavimą į inovatyvią bendrovę. Arba inovatyvios finansinės 
priemonės sukūrimą, kad iki pandemijos pelningai dirbusios įmonės saugiai peršoktų krizės 
laikotarpį. Visgi pirma mintis visada buvo tokia: kaip tai padaryti kitaip, efektyviau, kaip nutiesti kelią 
į tvarią, žalią ir įtraukią ateitį.

Šioje ataskaitoje aprašoma, kaip skubiai reagavome į ekstremalią COVID-19 situaciją, 
pasitelkdami unikalų Europos garantijų fondą, ir kaip rėmėme sveikatos sektoriaus 
bendroves, kuriančias vaistus nuo šios ligos ir jos gydymo metodus. Joje pristatomi įvairūs 
būdai, kaip padedame bendrovėms plėsti kovos su klimato kaita galimybes – kartais net 
kosmose, ir kaip įgyvendiname savo įsipareigojimus sanglaudos investicijomis užtikrinti 
geresnę ateitį visiems europiečiams, o vystymosi projektais – visiems pasaulio žmonėms.

Inovacijos – ateities pagrindas. Trijose pagrindinėse ataskaitos dalyse atskleidžiama, kokią ateitį 
siekiame kurti. Pasaulis bus sveikas. Pasaulis bus žalias. Pasaulis bus įtraukus.

Likusioje ataskaitos dalyje pateikiamas šių investicijų kontekstas. Pradedama strateginėmis 
pirmininko mintimis pratarmėje, toliau aptariami Banko skolinimo ir skolinimosi duomenys ir 
baigiama kitų metų veiklos gairių, įtvirtintų Grupės veiklos plane, apžvalga.

Ataskaitoje pasakojama apie itin svarbią finansų įstaigą, kuri siekia padėti spręsti 
problemas, su kuriomis susiduriame dabar. Įkvėpta sveikos, žalios ir įtraukios 
ateities vizijos.

TRUMPAI APIE ŠIĄ ATASKAITĄ
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E uropos investicijų banko grupė buvo Europos Sąjungos pasaulinio atsako į COVID-19 pandemiją 
priešakyje. Šiuo išskirtiniu metu reagavome skubiais ir lanksčiais veiksmais. Teikėme visokeriopą 

paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir novatoriškiems startuoliams, finansavimą vakcinų 
kūrimui ir viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros projektams.

EIB grupė investavo esant ypatingo neapibrėžtumo situacijai. Mūsų Europos garantijų fondas 
užtikrino atvirus kreditavimo kanalus daugeliui projektų, kurie krizės įkarštyje komerciniams 
bankams atrodė pernelyg rizikingi. Mūsų atlikti ekonominiai tyrimai rodo, kad ši parama padėjo 
įmonėms išvengti didžiulio investicijų mažinimo. Priešingai, jos galėjo toliau investuoti, pavyzdžiui, 
į skaitmeninius sprendimus, ir tai joms leido prisitaikyti prie krizės. Mūsų teikiamas didžiulis gyvybės 
mokslų ir sveikatos srities finansavimas, kuris šiuo metu vargu ar galėtų būti svarbesnis, apima kai 
kuriuos šiomis priemonėmis remiamus projektus.

Žvelgdami į ateitį, esame pasiryžę ir toliau naudoti rizikos pasidalijimo priemones, taikydami šio 
galingo įrankio logiką kitiems didelės socialinės ir ekonominės pridėtinės vertės projektams.

Be abejo, COVID-19 yra ne vienintelis didelis iššūkis, su kuriuo susiduria pasaulis. Vis labiau aktualėja 
klimato krizė, o mes, kaip ES klimato bankas, esame Europos pastangų tapti neutralaus anglies 
dioksido poveikio žemynu flagmanas. Esame įsipareigoję iki šio dešimtmečio pabaigos paremti 
1 trilijoną eurų investicijų į kovos su klimato kaita veiksmus ir aplinkos tvarumą. Didelė šių investicijų 
dalis turi būti skiriama inovacijoms: susiduriame su precedento neturinčiu iššūkiu ir privalome jį 
spręsti pasitelkdami naujas komercines idėjas. Mūsų Klimato banko veiksmų planas pradėtas 
įgyvendinti 2021 m. Tapome pirmuoju daugiašaliu plėtros banku, kurio finansavimas visiškai atitinka 
Paryžiaus susitarimo tikslus. Tai apima ir visišką paramos iškastinio kuro energetikos projektams, 
įskaitant gamtines dujas, nutraukimą. Į mūsų naująjį prisitaikymo prie klimato kaitos planą, apie kurį 
paskelbta COP26, įtrauktos priemonės, grindžiamos veiksmų planu, taip pat įdiegėme sistemą, kuria 
siekiama užtikrinti, kad mūsų sandorių šalys imtųsi savo versle mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro. Kovos su klimato kaita srityje peržengėme savo pagrindinio vaidmens ribas ir ne tik 
finansuojame naujas ir brandžias technologijas, bet ir pristatome Banką kaip žinių centrą, kuriuo gali 
remtis visos rinkos. Tai matyti iš mūsų bendradarbiavimo, pavyzdžiui, partnerystės su Europos 
Komisija ir su Bilo Gateso programa „Proveržio energijos katalizatorius“ (angl. Breakthrough Energy 
Catalyst), remiančia žaliąsias technologijas, kad jos būtų diegiamos visame pasaulyje.

Kalbant apie klimato krizę, tiesa yra tai, kad, nors kai kurioms valstybėms kyla didesnė grėsmė nei 
kitoms, šiandien visi gyvename pereinamosios ekonomikos šalyse. Turime kartu kurti inovacijas, 
kurios mūsų šalis paverstų žaliosios ekonomikos šalimis. Ir turime užtikrinti, kad ši pertvarka būtų 
teisinga. 2021 m. didinome vystymo veiklą, įsteigdami naują centrą Nairobyje, nors jau buvo 
baigiama kurti naujo direktorato – „EIB pasaulyje“ struktūra. Šis direktoratas – mūsų naujasis 
vystymo padalinys, pradėsiantis veikti 2022 m. Iš kitų daugiašalių plėtros bankų išsiskiriame tuo, kad 
veiksmingai eksportuojame Europos technologijas ir praktinę patirtį į kitas pasaulio šalis. Tai suteikia 
galimybę vystytis aplenkiant aplinką teršiančius pramonės augimo etapus ir iš karto pereinant prie 
žaliosios, švarios ekonomikos. Mūsų projektų ekspertai užtikrina, kad viskas, ką finansuojame, būtų 
tvaru, ir šio verslo modelio nekeisime. Tiesą sakant, gruodžio mėnesį, kai G7 šalių vadovai nustatė, 

PRATARMĖ
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Werner Hoyer

“ Kalbant apie klimato krizę, tiesa yra tai, kad, nors 
kai kurioms valstybėms kyla didesnė grėsmė nei kitoms, 

visi gyvename pereinamosios ekonomikos šalyse. 
Turime kartu kurti inovacijas, kurios mūsų šalis paverstų 

žaliosios ekonomikos šalimis. Ir turime užtikrinti, 
kad ši pertvarka būtų teisinga. ”

kokių pokyčių reikia, kad būtų modernizuojama infrastruktūra ir padedama besivystančioms šalims 
rasti trilijonines sumas lėšų, reikalingų ateities iššūkiams įveikti, jų pareiškime buvo pabrėžta, kad 
Europos investicijų bankas dalyvauja daugiau projektų nei bet kuri kita tarptautinė finansų įstaiga.

Mūsų vystymo padalinys padės mums toliau gerinti šiuos įspūdingus rezultatus, nes turėsime 
daugiau vietinių darbuotojų, kurie rengs naujus projektus ir juos įgyvendins. Esame vienas iš 
pagrindinių Europos komandos dalyvių ir tikimės dalyvauti Europos Komisijos 300 mlrd. eurų vertės 
projekte Global Gateway, kuriuo siekiama visame pasaulyje skatinti tokią infrastruktūrą, kuri 
užtikrintų Europos savarankiškumą ir nepriklausomybę. Žaliųjų, skaitmeninių technologijų srityje 
Europos Sąjunga turi 75 proc. daugiau patentų nei JAV ir keturis kartus daugiau nei Kinija, todėl ji yra 
pasaulio lyderė, galinti pasidalyti patirtimi tokiose srityse kaip atsinaujinančioji energija, 
prisitaikymas prie klimato kaitos, potvynių kontrolė, pažangios orų prognozavimo priemonės, 
atspari infrastruktūra ir kt.

Europos investicijų bankas yra labai svarbus verslo ir visuomenės pertvarkai, kuri yra būtina norint 
įveikti dabarties iššūkius. Kad sukurtume tvarų pasaulį, visi turime atrasti tai, ką turime savyje 
geriausio. Su kiekvienu finansuojamu inovacijų sandoriu Europos investicijų bankas padeda siekti 
šio tikslo.
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2021 M. SVARBIAUSI RODIKLIAI

PATVIRTINTA PROJEKTŲ 55,8 mlrd. EUR
Europos Sąjungoje

Už ES ribų
51,3 mlrd. EUR
4,5 mlrd. EUR

PASIRAŠYTA SUTARČIŲ 65,4 mlrd. EUR
Europos Sąjungoje

Už ES ribų
57,9 mlrd. EUR
7,5 mlrd. EUR

IŠMOKĖJIMAI 41,6 mlrd. EUR
Europos Sąjungoje

Už ES ribų
35,3 mlrd. EUR
6,3 mlrd. EUR

PRITRAUKTA LĖŠŲ 55,2 mlrd. EUR
(PRIEŠ APSIKEITIMO SANDORIUS) 

Pagrindinėmis valiutomis (EUR, GBP, USD)
Kitomis valiutomis

48,4 mlrd. EUR
6,8 mlrd. EUR

PASIRAŠYTA 
SUTARČIŲ 30,5 mlrd. EUR

Nuosavas kapitalas
Garantijos

Įtraukieji finansai

5,2 mlrd. EUR
25,1 mlrd. EUR
0,2 mlrd. EUR

EIB GRUPĖ

IŠ VISO 
PASIRAŠYTA 

PASKOLŲ 
DĖL 

COVID-19

33,26 mlrd. EUR

Europos investicijų fondo (EIF), EIB grupės nario, 
specializacija – rizikos finansai, skirti labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti, taip pat 
augimui ir inovacijoms skatinti visoje Europoje. Jis 
teikia finansinę paramą ir ekspertinę pagalbą 
perspektyvioms, tvarioms investavimo ir garantijų 
operacijoms. EIF akcininkai yra EIB, Europos Komisija, 
viešieji ir privatieji bankai ir finansų įstaigos.

EUROPOS  
INVESTICIJŲ BANKO

2021 M. VEIKLA

EUROPOS  
INVESTICIJŲ FONDO

2021 M. VEIKLA

2021 M. SVARBIAUSI RODIKLIAI DUOMENYS APIE SKOLINIMĄ IR POVEIKĮ
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431 000   4,5 mln.   

6,8 mln.   3,5 mln.   

94,3 mln.   12 mln.   10 mln.   3,8 mln.   

783 mln.   

8,1 mln.

826 000   170 000   6 300   346 mln.   

163 000

11 400 MW
99,7% iš 

atsinaujinančiųjų 
išteklių

Paramą gavusių MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių skaičius*

Namų ūkių, kurie gali būti 
aprūpinami energija, skaičius

Gyventojų, kurie 
naudojasi geresne 

infrastruktūra, skaičius

Žmonių, gaunančių 
geresnes sveikatos 
priežiūros paslaugas 
(įskaitant vakcinas nuo 
COVID-19), skaičius

Gyventojų, kuriems 
sumažėjo potvynių 

rizika, skaičius

Išlaikyta darbo vietų MVĮ ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonėse*

Namų ūkių, įsikūrusių naujuose ar 
atnaujintuose energiją 

tausojančiuose būstuose, skaičius

Gyventojų, kurie naudojasi 
naujomis atliekų surinkimo 

sistemomis, skaičius

Nupirkta ar atnaujinta 
riedmenų

Elektros energijos 
gamybos pajėgumai

Naujų abonentų, turinčių 
5G paslaugų planą, skaičius

Gyventojų, kuriems tiekiamas 
saugesnis geriamasis vanduo, 

skaičius

Papildomų kelionių EIB 
finansuotu viešuoju 
transportu skaičius

Įrengtų arba modernizuotų 
elektros linijų ilgis

Namų ūkių, turinčių fiksuotą 
optinio kabelio jungtį, skaičius

Gyventojų, kuriems sudarytos 
geresnės sanitarijos sąlygos, 

skaičius

EIB finansinę paramą 
gavusių mokymo įstaigų 

studentų skaičius

82 200 km

Skaičiai rodo naujų EIB finansuojamų operacijų, pirmą kartą pasirašytų 2021 m., numatomus 
rezultatus pagal šiame etape turimus duomenis. Visi duomenys neaudituoti ir tik preliminarūs.

* Skaičiai rodo, kiek MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių gavo EIB paramą 2021 m. arba EIF 
paramą nuo 2020 m. spalio iki 2021 m. rugsėjo pagal su tarpininkais pasirašytas sutartis, 
galiojančias iki 2021 m. pabaigos.

EIB POVEIKIS
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EIB GRUPĖ JŪSŲ ŠALYJE

       

ISPANIJA

PORTUGALIJA

PRANCŪZIJA

BELGIJA

LIUKSEMBURGAS

NYDERLANDAI

DANIJA

AIRIJA
1,14 mlrd. EUR 0,27 BVP, %

13,92 mlrd. EUR 0,56 BVP, %

1,34 mlrd. EUR 0,41 BVP, %

0,97 mlrd. EUR 1,39 BVP, %

12,77 mlrd. EUR 1,07 BVP, %

5,32 mlrd. EUR 2,52 BVP, %

3,42 mlrd. EUR 0,69 BVP, %

2,80 mlrd. EUR 0,33 BVP, %

0,90 mlrd. EUR

ES DAUGIAŠALĖS INVESTICIJOS

Tamsesnės spalvos reiškia didesnes investicijas, išreikštas BVP procentine dalimi

EIB GRUPĖ JŪSŲ ŠALYJE SKOLINIMAS PAGAL ŠALIS
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SUOMIJA

ESTIJA

LATVIJA

LIETUVA

LENKIJA

ČEKIJA

SLOVAKIJA

AUSTRIJA
VENGRIJA

RUMUNIJA

BULGARIJA

GRAIKIJA

SLOVĖNIJA
KROATIJA

ITALIJA

VOKIETIJA

ŠVEDIJA

KIPRAS
MALTA

13,53 mlrd. EUR 0,76 BVP, %

4,77 mlrd. EUR 2,70 BVP, %

0,95 mlrd. EUR 1,43 BVP, %

0,91 mlrd. EUR 0,38 BVP, %

0,89 mlrd. EUR 0,59 BVP, %

0,76 mlrd. EUR 1,37 BVP, %

0,26 mlrd. EUR 0,51 BVP, %

0,47 mlrd. EUR 0,48 BVP, %

6,50 mlrd. EUR 1,16 BVP, %

0,45 mlrd. EUR 0,84 BVP, %

0,11 mlrd. EUR 0,35 BVP, %

0,35 mlrd. EUR 1,16 BVP, %

3,01 mlrd. EUR 1,21 BVP, %

2,47 mlrd. EUR 0,47 BVP, %

5,50 mlrd. EUR 0,16 BVP, %

1,26 mlrd. EUR 0,53 BVP, %

1,56 mlrd. EUR 0,39 BVP, %

0,30 mlrd. EUR 1,30 BVP, %

0,11 mlrd. EUR 0,80 BVP, %
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EIB JŪSŲ PASAULYJE

PLĖTROS ŠALYS IR  
ELPA ŠALYS  
1,37 mlrd. EUR

JUNGTINĖ  
KARALYSTĖ  
0,37 mlrd. EUR

PIETINĖS 
KAIMYNINĖS ŠALYS  
2,03 mlrd. EUR

AKR, UŠT  
IR PIETŲ AFRIKA  
2,15 mlrd. EUR

EIB JŪSŲ PASAULYJE SKOLINIMAS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ
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Europos investicijų bankas nepatvirtina, nepalaiko ir nevertina jokios šiame žemėlapyje nurodytos teritorijos, ribų, spalvų, pavadinimų ar informacijos teisinio statuso.
2011 m. lapkričio mėn. ES nustačius sankcijas Sirijai, EIB sustabdė skolinimo ir konsultacinę veiklą šioje šalyje. Tačiau EIB yra vienas iš svarbiausių ES ir JT bendrai vadovaujamos donorų grupės, stebinčios 
situaciją Sirijoje, narių.

RYTINĖS  
KAIMYNĖS 
0,67 mlrd. EUR

AZIJA, ŠIAURĖS  
IR PIETŲ AMERIKA  
1,54 mlrd. EUR

ELPA: Europos laisvosios prekybos asociacija
AKR: Afrika, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionas
UŠT: užjūrio šalys ir teritorijos
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SVEIKAS PASAULIS

“ COVID-19 krizė – precedento neturinti situacija. Lygiai taip pat ir Europos garantijų fondo 
veikla buvo kitokia nei įprastas verslas. Ji buvo netradicinė savo apimtimi, terminais ir 
pagrindinėmis priemonėmis, taip pat valdymu, kuriame dalyvauja Prisidedančiųjų valstybių 
komitetas, atstovaujantis dalyvaujančioms valstybėms narėms kaip garantams. Kaip ir pats 
virusas, COVID-19 ekonominis poveikis nesustoja prie valstybių sienų. Parama nuo ekonominio 
nuosmukio nukentėjusioms įmonėms yra veiksmingesnė, jei ji apima ne tik atskiras šalis. ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, EIB Europos garantijų fondo Įgyvendinimo skyriaus vadovė

“ Gyvybės mokslai yra gyvybiškai svarbus sprendimas siekiant patenkinti neatidėliotinus 
pasaulinius poreikius. Europos investicijų bankas tiesiogiai parėmė 80 ypač inovatyvių 
ankstyvojo etapo Europos biotechnologijų ar medicinos technologijų projektų, kurių vertė – 
daugiau kaip 2 mlrd. eurų: nuo naujų vaistų retoms ir infekcinėms ligoms gydyti, 
imunoonkologinių gydymo metodų iki tikslesnių chirurginių implantų ir sudėtingų diagnostikos 
priemonių kūrimo. Labai svarbi mūsų veiklos sritis – parama atsparioms sveikatos sistemoms, 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir būtiniausių medicinos prekių, įskaitant 
vakcinas, gamybos pajėgumams. ”
Felicitas Riedl, EIB Gyvybės mokslų ir sveikatos skyriaus vadovė

Kaip veikia Europos garantijų fondas1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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Europos investicijų banko gyvybės mokslų ekspertai 
buvo pačiame kovos su COVID-19 ir sveikesnės ateities 
kūrimo pastangų centre. Šioje dalyje rašoma apie tai, ką 
kai kurie iš jų mano apie 2021 m. finansuotas vakcinas ir 
apie jau dabar atliekamą darbą, kad apsisaugotume 
nuo pandemijų ateityje.

Už Europos Sąjungos ribų mūsų vystomoji veikla apima 
projektus, kuriais siekiama, kad skiepijimas būtų 
teisingas ir visuotinis.

EIB grupė rėmė mažąsias ir vidutinės kapitalizacijos 
įmones pasitelkdama Europos garantijų fondą. 
Pateikiame istorijas apie verslo įmones, gavusias joms 
taip reikalingą finansavimą per COVID-19 krizę – nuo 
restorano Kroatijoje iki banko Suomijoje.
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KODĖL PER KRIZĘ NAUDINGA 
IMTIS RIZIKINGŲ IDĖJŲ

Jei norime, kad ši pandemija baigtųsi ir išvengtume krizių ateityje, turime 
prisiimti didesnę riziką ir didinti inovacijas kuriant COVID-19 vakcinas ir 
vykdant visų rūšių gyvybės mokslų tyrimus

Cristina Niculescu ir Nadya Velikova

G alima sakyti, kad vakcinos tapo savo pačių sėkmės aukomis. COVID-19 vakcinos buvo sukurtos 
per rekordiškai trumpą laiką, tačiau buvo sunku gauti visuotinį pritarimą jų naudojimui. Per 

daugelį dešimtmečių pripratome prie skiepų. Tačiau taip pat ėmėme daug labiau nerimauti dėl 
vakcinų saugumo. Šiandien daug žmonių yra linkę pamiršti skiepijimo programų naudą arba tai laiko 
savaime suprantamu dalyku. Dėl melagingų naujienų ir lengvai prieinamos per socialinius tinklus 
įvairios informacijos žmonės nebepasitiki gydytojais ir mokslu taip, kaip pasitikėjo prieš 50 metų.

Turtingose šalyse vakcinos ir masinio skiepijimo programos padėjo kai kurias ligas išnaikinti. 
Šiandien daug praeities infekcinių ligų yra retos ir beveik pamirštos. Vaikų skiepijimas padėjo 
išnaikinti raupus ir beveik išnaikino difteriją, B tipo Haemophilus influenza sukeliamą meningitą, 
tymus, kiaulytę, poliomielitą, raudonukę ir stabligę. Besivystančiame pasaulyje dėl vakcinų trūkumo 
vis dar miršta vaikai, o išsivysčiusiose šalyse turime vakcinų, bet vis dažniau atsisakome skiepytis. Šis 
pasipriešinimas kelia pavojų laimėjimams, pasiektiems per dešimtmečius trukusį sunkų medikų 
bendruomenės, mokslininkų ir vyriausybių darbą.

Nepaisant užkrečiamųjų ligų keliamos grėsmės visuomenės sveikatai, pastaraisiais metais naujų 
vakcinų kūrimas vėlavo, nes kūrėjams ir gamintojams, dalyvaujantiems moksliniuose tyrimuose ir 
gamyboje, trūko investicijų. Didelės kūrimo sąnaudos, maža investicijų grąža ir visi su vakcinų 
kūrimu ir gamyba susiję verslo iššūkiai privertė kai kurias biofarmacijos bendroves pasitraukti iš 
vakcinų kūrimo srities. Visos šios problemos jau daug metų trukdo kurti vakcinas.

Visos turimos priemonės

Kai tapo aišku, kad koronavirusas sukels didelę krizę, Europos investicijų bankas nusprendė 
panaudoti visas savo finansavimo priemones ir visas mokslo siūlomas technologijas, kad padėtų 
įmonėms ir visuomenei. Nesusitelkėme į vieną įmonę ar vieną technologiją. Susisiekėme su įprastų 
ir naujų vakcinų kūrėjais, pavyzdžiui, Vokietijos įmone BioNTech, sukūrusia vieną iš geriausių iRNR 
vakcinų. iRNR yra nauja technologija, galinti atverti kelią daugelio kitų ligų, įskaitant vėžį, prevencijai 
skirtoms vakcinoms.

Ne visi per krizę Banko remti projektai buvo sėkmingi, bet neturėjome privilegijos tikėtis, kad vienas 
sprendimas tiks visiems, ar prabangos skirti daug laiko atrankai ir remti tik geriausius. Tiesiog 
priimdavome drąsius ir kartais rizikingus sprendimus. Dabar turime daug vakcinų, darančių gerą 
darbą visame pasaulyje.

 COVID-19 SPRENDIMAI. KODĖL PER KRIZĘ NAUDINGA IMTIS RIZIKINGŲ IDĖJŲ
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Ir vis dar ieškome naujų sėkmės istorijų. Spalio mėn. patvirtinome 45 mln. eurų paskolą Ispanijos 
įmonei Hipra, kad padėtume jai gaminti COVID-19 vakciną. Ši vakcina, vis dar esanti testavimo etape, 
grindžiama tradicine rekombinantinio baltymo technologija. Ji buvo modifikuota, kad būtų 
veiksmingesnė prieš kitas COVID-19 atmainas. Ją galima laikyti standartiniame šaldytuve – tai 
naudinga besivystančiose šalyse ir tolimuose kraštuose, į kuriuos sunku pristatyti specialius 
šaldiklius, kokių reikia BioNTech vakcinai.

Dabar arba niekada

Kalbant apie vakcinų gamybos ir paskirstymo gerinimą, šiuo metu esame situacijoje, kai reikia 
apsispręsti: dabar arba niekada. Sprendimai, kuriuos Bankas galėtų nagrinėti, apima būtiniausių 
vaistų atsargų kaupimą, paramą vakcinų gamybai kitose vietose, dalijimąsi žiniomis ir 
technologijomis, lanksčių gamybos padalinių kūrimą ir investicijas į pažangesnius gamybos 
metodus. Tikslas – platus, visuotinis vakcinų tiekimas, galintis užtikrinti greitą ir veiksmingą atsaką 
į krizes.

Banke pradedame keisti veiklos kryptį: daugiau laiko skiriame vakcinų platinimui ir 
įmonėms, kurios gali gaminti kitų įmonių sukurtas vakcinas. Reikia ieškoti būdų gaminti 
vakcinas įvairesnėse vietose – tai mums leistų padėti atokesnėms vietovėms, ypač neturtingesnėse 
šalyse. Glaudžiau bendradarbiaujame su Europos Komisija, Pasaulio sveikatos organizacija, 
Pasirengimo epidemijoms inovacijų koalicija (CEPI) ir kitomis sveikatos priežiūros grupėmis, kad 
padidintume vakcinų gamybą.

2021 m. birželį su Belgijos biotechnologijų bendrove Univercells pasirašėme 30 mln. eurų vertės 
pasaulinio vakcinų platinimo sutartį. Bendrovė planuoja smarkiai išplėsti COVID-19 vakcinų gamybos 
apimtį naujoje Belgijos gamykloje ir padėti statyti kitas gamyklas visame pasaulyje, kad būtų galima 
kaupti vakcinų atsargas. O BioNTech ir Europos Sąjunga kartu vertina iRNR vakcinų gamybos vietas 
Afrikoje. Tarp potencialių kandidačių – Ruanda ir Senegalas.

Finansavimas už pažadą

EIB turi ilgą paramos gyvybės mokslų sektoriui istoriją. Šioje srityje investuojame daugiau kaip 
800 mln. eurų per metus. Per pastaruosius dešimt metų sveikatos infrastruktūrai teikėme daugiau 
kaip 1 mlrd. eurų paskolų kasmet. Į mūsų COVID-19 portfelį įeina daugiau nei 20 geriausių Europos 
bendrovių, kuriančių perspektyvias vakcinas, vaistus ir testus, o bendra investicijų suma sudaro apie 
770 mln. eurų.

Būtų puiku, jei per ateinančius kelerius metus gausėtų investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas iš 
platesnės gyvybės mokslų srities, taip pat būtų teikiama daugiau paramos medicininiam švietimui 
ir sveikatos priežiūrai. Yra daugybė sveikatos problemų, kurias reikia spręsti, ne tik COVID-19. Turime 
remti nestandartinį mąstymą ir dažniau rizikuoti. Mus, mokslininkus, šis naujas ryžtas rizikuoti 
jaudina ir verčia sparčiau plakti širdį. Tai padarys pasaulį geresnį ir išgelbės mus nuo būsimų krizių, 
kurių dar net neįsivaizduojame.

Cristina Niculescu ir Nadya Velikova yra Europos investicijų banko gyvybės mokslų specialistės.

“ Kai tapo aišku, kad koronavirusas sukels didelę krizę, Europos investicijų 
bankas nusprendė panaudoti visas savo finansavimo priemones ir visas mokslo 

siūlomas technologijas, kad padėtų įmonėms ir visuomenei. ”
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JEI VĖL KILTŲ PANDEMIJA

Dar prieš įveikiant COVID-19, vyriausybėms, mokslininkams, sveikatos 
sistemoms, finansų ir plėtros institucijoms laikas įvertinti koronaviruso 
pamokas ir nustatyti naujus pasirengimo pandemijoms standartus

Dana Burduja ir Anna Lynch

R eikia pripažinti, kad bus dar ne viena pandemija – tai tiesiog neišvengiama. O sprendimus 
priimantys asmenys natūraliai elgiasi taip, tarsi to niekada neįvyks. Taip yra todėl, kad 

pasirengimas daug kainuoja ir gali ilgai neatsipirkti. Turime pasirūpinti, kad politikos formuotojai 
remtų pasirengimą dabar, kol COVID-19 poveikis dar labai jaučiamas ir dar nepradedamas pamiršti 
(tai būtų taip patogu).

Žinoma, COVID-19 dar neišnyko. Galime tikėtis pandemijos pabaigos, tačiau liga liks su mumis ir 
galbūt taps endeminė. Vis dėlto jos poveikis gyvenimui, visuomenei ir ekonomikai yra didžiulis. Jei 
norime užtikrinti, kad kita pandemija neturėtų tokio epochinio ir katastrofiško poveikio, 
mokslininkai ir politikos formuotojai turi susitelkti ir pasirengti naujai, jau kitokiai 
sveikatos krizei. Negalime tiksliai numatyti, kokia liga gali užklupti, tačiau per šią 
pandemiją įgijome patirties, kurią galime pritaikyti planuodami ateitį – dabar.

Ekstremaliųjų situacijų institucijos inkubatorius

Europos Sąjunga pradeda naują didelį projektą, apimantį planavimą, susijusį su kita pandemija, ir 
vadina jį Europos biologinės gynybos parengties planu. Vasario mėn. vykusiame Europos valstybių 
vadovų susitikime pradėtas kurti Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo 
į jas institucijos (HERA) inkubatorius, kuriuo siekiama sutelkti nacionalinius dalyvius koordinuotoms 
pastangoms. Kūrimo procese jis gali būti vystomas įvairiomis kryptimis. Vienas iš jo tikslų – grėsmių 
vertinimo ir dalijimosi žiniomis koordinavimo stiprinimas. Be to, inkubatorius galėtų tapti 
savarankiška institucija, kuri užtikrintų ES iniciatyvų ir tarpvalstybinių grėsmių sveikatai 
įgyvendinimo supaprastinimą. Kitas jo tikslas – spręsti susiskaldymo problemą, kuri darė neigiamą 
poveikį pastangoms visoje Europos Sąjungoje, taip pat numatyti būsimas grėsmes, vertinti riziką, 
modeliuoti, stebėti poreikius ir vykdyti priežiūrą. Stebėsena bus labai svarbi kylant kitai pandemijai, 
nes leis greičiau reaguoti ir kovoti su liga. HERA taip pat rengs ir finansuos atsakomąsias priemones, 
taikytinas ekstremalių situacijų metu.

Europos investicijų bankas ir Europos Komisija aptarė geriausią galimą HERA finansavimo modelį, 
kuris gali apimti InvestEU, specializuotas priemones, tokias kaip InnovFin kovos su užkrečiamosiomis 
ligomis finansavimo priemonė, ir kitas inovatyvias priemones. Užduotis yra gan sudėtinga. 
Nepakanka rasti finansuotiną projektą ir tiesiog skirti pinigų. Svarbu nustatyti geriausią būdą, kaip 
panaudoti finansavimą, pritraukiant privačių investicijų. Mes teikiame finansavimą, kai rinkoje jo 
trūksta, skatindami alternatyvias investicijas ir užtikrindami papildomą naudą, kurią lemia socialinis 
ir ekonominis poveikis.

COVID-19 SPRENDIMAI. JEI VĖL KILTŲ PANDEMIJA
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“ Kai remiame įmonę, visada galime įžvelgti 
revoliucinių pokyčių potencialą. ”

Vis dėlto vaistų ar vakcinų kūrimas paprastai trunka dešimt ar dvylika metų. Yra pavojus, kad, jei 
nustosime kreipti dėmesį į šią problemą, dėmesys – ir lėšos moksliniams tyrimams – nukryps kitur, 
kai tik COVID-19 taps nemaloniu prisiminimu.

Kitos grėsmės

Žinoma, kitą pandemiją nebūtinai sukels virusas.

Reali grėsmė, kuri gali tapti kita pasauline problema, yra atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms. Vis dėlto labai nedaug bendrovių investuoja į antimikrobinių medžiagų 
mokslinius tyrimus arba turi tiek turto, kad galėtų kurti naujus inovatyvius antibiotikus. 
Europos investicijų bankas remia antimikrobinių medžiagų mokslinius tyrimus per Įgyto atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų fondą, prie kurio steigimo ES bankas prisidėjo 
investuodamas 20 mln. eurų.

Steigdami fondą dirbome su Tarptautine vaistų gamintojų ir asociacijų federacija, farmacijos 
įmonėmis ir Pasaulio sveikatos organizacija. Įnašus į fondą įnešė 20 didžiųjų farmacijos bendrovių, 
pavyzdžiui, Eli Lilly, Roche ir Teva, taip pat fondas Wellcome. Fondo tikslas – iki 2030 m. pateikti rinkai 
nuo dviejų iki keturių antimikrobinių preparatų. Tai sunkus darbas, nes visos šios didelės pastangos 
skirtos kurti produktui, kuris, kaip visi tikisi, niekada nebus naudojamas.

Politika svarbesnė už pelną

Žinoma, tokio pobūdžio investicijos būtų neįmanomos be Europos investicijų banko. Kai privatūs 
investuotojai įžvelgia per didelę riziką, mūsų užduotis – nustatyti viešąja politika, o ne pelnu 
grindžiamą poreikį ir teikti finansinę paramą bei inovatyvias fiskalines priemones technologijoms 
kurti, kol privatūs investuotojai turės pakankamai sėkmės tikimybės įrodymų, kad galėtų investuoti 
ir savo pinigus. Pavyzdžiui, prieš pandemiją ES bankas investavo į bendrovės BioNTech vykdomus 
vėžio tyrimus. Siekdami paremti pionierius, stengiamės naudotis savomis priemonėmis arba 
Europos Komisijos remiamomis priemonėmis.

Šie politikos prioritetai nustatomi Europos investicijų banko ir Europos Komisijos susitarimu. Mūsų 
specializuotą gyvybės mokslų komandą sudaro specialistai iš įvairių gyvybės mokslų sektoriaus 
sričių, kiekvienas narys turi jį dominančią sritį ir ryšių iš ankstesnės darbo patirties šiame versle. 
Stebime rinką ir studijuojame mokslinę literatūrą, kad nustatytume, kas turėtų lemti mūsų 
investicijas. Kadangi turėtume dirbti su pionieriais, kai ką laimėsime, kai ką prarasime. Kai remiame 
įmonę, visada galime įžvelgti revoliucinių pokyčių potencialą.

Dana Burduja yra Europos investicijų banko Gyvybės mokslų ir sveikatos skyriaus vyresnioji 
sveikatos ekonomistė, o Anna Lynch yra vyresnioji gyvybės mokslų specialistė 
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SKIEPIJIMAS AFRIKOJE

Afrikietiška COVID-19 vakcinos gamybos įmonė Senegale – tai plano, 
kuriuo siekiama sustiprinti regioninę sveikatos priežiūrą ir sumažinti 
žemyno priklausomybę nuo importuojamų vakcinų, dalis

M ažiau nei 2 proc. iš 3 mlrd. visame pasaulyje suleistų vakcinų dozių buvo suleista Afrikoje. 
Nauja vakcinų gamybos laboratorija Dakaro Pasteuro institute Senegale yra dalis viso žemyno 

strategijos, kuria siekiama užpildyti šią neatidėliotinai naikintiną spragą ir padidinti Afrikos vakcinų 
gamybos pajėgumus. „COVID pandemija išryškino poreikį Afrikoje didinti vakcinaciją, – sako 
instituto direktorius dr. Amadou Sallis. – Jei norime sustabdyti ligos plitimą arba sumažinti jos 
sunkumo laipsnį, turime paskiepyti daugiau žmonių.“

O norėdama didinti skiepijimo apimtį Afrika turi užsitikrinti daugiau dozių. Labai svarbu žemyne 
įrengti naujų gamybos laboratorijų, nes šiuo metu 99 proc. vakcinų Afrika importuoja. Naujojoje 
vakcinos gamybos laboratorijoje Dakaro Pasteuro institute iki 2022 m. pabaigos kas 
mėnesį planuojama pagaminti iki 25 mln. dozių patvirtintos COVID-19 vakcinos. „Afrika yra 
visiškai priklausoma nuo kitų šalių, kurios gamina vakcinas ir pristato jas Afrikos gyventojams, – 
teigia Europos investicijų banko atstovas Senegale Ramonas Ynaraja. – Daugelis Afrikos šalių, net ir 
tos, kurios turi lėšų, paprasčiausiai negali gauti vakcinų rinkoje. Todėl ši gamybos laboratorija 
Senegale, kuri apims visą gamybos grandinę, žemynui itin svarbi.“

Brangus ir sudėtingas procesas

Vakcinų gamybos programos brangios ir sudėtingos net tokioms aukšto lygio organizacijoms kaip 
Dakaro Pasteuro institutas, kuris turi daugiau kaip 80 metų vakcinų kūrimo patirtį ir šiuo metu 
Afrikoje – vienintelę laboratoriją, kurioje gaminama Pasaulio sveikatos organizacijos pripažinta 
vakcina. Neseniai institutas derino su Europos investicijų banku ir Vokietijos plėtros banku KfW 
greitųjų COVID-19 testų, skirtų sveikatos priežiūros darbuotojams, masinę gamybą.

Norėdami paskatinti pradėti naujos laboratorijos kūrimą Bankas ir jo Europos komandos partneriai 
iš Europos Komisijos, Prancūzijos ir Vokietijos skyrė dotacijas, techninę pagalbą, rengė mokymus. 
Kita komandos narė, Belgija, kartu su Senegalu rengia planą, kaip šalį paversti regioniniu vaistų 
gamybos centru, o Valonijos regiono vyriausybė remia Belgijos biotechnologijų bendrovę, kuri 
padės institutui stiprindama gebėjimus ir perduodama tam tikras technologijas. Kiti tarptautiniai 
partneriai, tarp jų Jungtinės Amerikos Valstijos ir Pasaulio bankas, rems projektą kūrimo etape, kai 
bendra projekto vertė gali siekti 200 mln. eurų.

„Tai sustiprins sveikatos priežiūros sistemą, be to, įgyvendinant projektą bus sukurta darbo vietų, 
ugdomi gebėjimai, stiprinamos žinios ir darbuotojų kompetencija, taip pat diegiamos naujos 
technologijos“, – pasakoja dr. A. Sallis.

COVID-19 PARAMA. SKIEPIJIMAS AFRIKOJE

1:14

Kaip Europos komanda didina COVID-19 vakcinų gamybą ir galimybes jų gauti Afrikoje

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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GYVYBĖ IR MIRTIS

Nepaisant to, kad dėmesys sutelktas į COVID-19, sveikatos priežiūros ateitis 
grindžiama įvairiausiomis inovacijomis, kurios kuriamos dabar. Barselonoje 
įsikūrusi medicinos technologijų bendrovė sukūrė itin pažangią insulto 
gydymo technologiją

F rançois Salmonas aiškiai prisimena tą momentą, kai skaitė žinutes savo mobiliajame telefone: 
„Viskas gerai. Krešulys pašalintas. Ligonė jaučiasi normaliai.“ Tai buvo 2019 m. pabaigoje, kai 

moteriai Barselonos Vall d’Hebron ligoninėje, praėjus kelioms valandoms po insulto, buvo sėkmingai 
atlikta trombektomija. Ši operacija buvo pirmas medicinos prietaisų startuolio Anaconda Biomed, 
galinčio iš esmės pakeisti insulto gydymą, klinikinis bandymas. „Esu laimingas, kad sveikatos 
priežiūros specialistams padedame gelbėti gyvybes ir mažinti neįgalumą po insulto“, – sako nuo 
2018 m. Anakondai vadovaujantis generalinis direktorius F. Salmonas.

Spalio mėnesį Europos investicijų bankas Anakondai suteikė 10 mln. eurų rizikos paskolą, kad 
bendrovė galėtų tęsti pradėtus bandymus. Paskola užtikrino ir šios Barselonos bendrovės likvidumą, 
kurio jai reikėjo norint išsilaikyti per pandemiją. „Anacondos sistema yra labai paprasta, – sako su 
paskola dirbęs Europos investicijų banko inžinierius Tomas Andersenas. – Ji teikia ekonomišką, be to, 
geresnį gydymą.“

„Žala sustabdoma“

Kai krešulys užkemša pagrindinę kraujagyslę, gali išsiplėsti miego arterijos, einančios iš širdies 
į smegenis abiejose kaklo pusėse. Sutrinka gyvybiškai svarbių smegenų dalių aprūpinimas krauju. 
Tai – insultas. Kuo ilgiau arterija bus užsikimšusi, tuo didesnė tikimybė, kad sveikatos sutrikdymas 
bus ilgalaikis, pavyzdžiui, išsivystys paralyžius ir kalbos sutrikimai. Taikant tradicinius krešulio 
šalinimo būdus kartais lieka krešulio dalelių, kurios gali užkimšti kitas arterijas. Bendrovė 
Anaconda sukūrė kateterį, kuris sukurtas taip, kad pašalintų visą smegenų krešulį jo 
neskaidydamas. Piltuvėlio formos kateteris savaime išsiplečia per visą arterijos skersmenį – iki 
5  milimetrų. Taip jis gali sugauti visą krešulį ir jį ištraukti. „Kai krešulys pašalinamas, žala 
sustabdoma“, – sako F. Salmonas.

Iš pandemijos išeiname padedami Europos Sąjungos

Dabar, kai klinikiniai tyrimai baigti, F. Salmonas apžvelgia bendrovės pažangą: rezultatai jau 
patvirtino ankstesnius bandymus ir pateisino visus lūkesčius dėl pirmosios kartos kateterių saugumo 
ir veiksmingumo. Nėra abejonių, kad Anacondos sistema padarė didžiulį teigiamą poveikį pacientų 
gyvenimui po insulto. „Kol kas rezultatai labai geri, – tvirtina F. Salmonas, – bet ketiname ir toliau 
būti atsargūs, nes sprendžiamas gyvybės ir mirties klausimas.“ 

COVID-19 PARAMA. GYVYBĖ IR MIRTIS
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PANDEMIJOS RECEPTAS 
BANKAMS

Europos garantijų fondas visoje Europoje lengvina bankams tenkančią 
naštą padėti įmonėms išsilaikyti. Štai kaip ši COVID-19 bankų skolinimo 
priemonė veikia Suomijoje ir Švedijoje

P etris Vartiainenas, vyresnysis patarėjas eksporto finansavimo klausimais, yra be galo užsiėmęs. 
„Kas žino, ką atneš rytojus – ar pandemija užsitęs, ar ne“, – kalba P. Vartiainenas, dirbantis 

valstybinėje finansų įstaigoje Finnvera, kuri teikia paskolas ir garantijas įmonėms ir remia 
Suomijos eksportą.

Pandemija daro neigiamą poveikį visų rūšių įmonėms, ypač eksportuotojams, susijusiems su 
pasauline rinka. Įmonėms vis dar reikia pinigų srautų, kad galėtų apmokėti išlaidas ir investuoti, kad 
išliktų konkurencingos. Europos garantijų fondas, Europos investicijų banko apsaugos nuo COVID-
19 tinklas, suteikia pagalbą pačiu laiku. „Fondas tikrai padeda tokioms finansų įstaigoms kaip 
Finnvera pasiekti vietos įmones, kurias smarkiai paveikė COVID-19, ir suteikti joms galimybę gauti 
finansavimą“, – sako Roxana Popescu, Europos investicijų banko tarnautoja, dirbanti su paskolomis 
Šiaurės Europos regione. Balandžio mėn. ES bankas garantavo didelę dalį būsimo Finnveros 
paskolų portfelio, suteikdamas jai galimybę sutelkti iki 650 mln. eurų naujo finansavimo 
vidutinėms ir didelėms įmonėms. Kadangi eksportas labai svarbus ekonomikos augimui, EIB 
parama Finnveros klientams skatina tarptautiškumą tuo metu, kai dėl pandemijos jis galėjo tapti 
neįmanomas. EIB pasirašė dešimtis panašių garantijų visoje Europoje. Šios investicijos Europos 
Sąjungos ekonomikai galėtų padėti sutelkti iki 200 mlrd. eurų.

Naujas galvos skausmas eksportuotojams

Finnveros, kaip valstybinės finansuotojos, vaidmuo – papildyti finansų rinkas ir didinti naujų įmonių 
skaičių Suomijoje, kartu padedant augti senoms įmonėms. Ji yra oficiali Suomijos eksporto kreditų 
agentūra, todėl taip pat padeda savo maždaug 26 000 klientų parduoti daugiau produktų visame 
pasaulyje. „Kai prasidėjo pandemija, pradėjome rengti būsimų iššūkių įveikos strategijas, –pasakoja 
Finnveros vyresnysis patarėjas P. Vartiainenas. – EIB buvo ir yra vertingas Finnveros ir Suomijos 
finansų sektoriaus partneris.“

Bankų skolinimas dėl COVID-19 Švedijoje

Europos investicijų bankas pasirašė panašią garantiją su Švedijos eksporto kreditų korporacija, 
žinoma kaip SEK. Garantija jai leis suteikti 467 mln. eurų naujų paskolų vidutinėms ir didelėms 
įmonėms. Bendra šio sandorio nauda Švedijos ekonomikai galėtų būti maždaug 
1,1 mlrd. eurų. Į projektus Švedijoje EIB investuoja apie 2 mlrd. eurų per metus. 

COVID-19 PARAMA. PANDEMIJOS RECEPTAS BANKAMS



23SVEIKAS PASAULIS

SVEIKAS PASAULIS

ATSILAIKĘ DĖL SKAITMENINIO 
SPRENDIMO

Kroatijos restoranas ir čekiška nekilnojamojo turto programėlė atlaikė 
karantinus ir yra pasirengę ateičiai

B atak Grill tikslas – pasiūlyti aukštos kokybės meniu, atspindintį vietinių grilio patiekalų tradicijas. 
„Norėjome rinkai pasiūlyti ką nors naujo, – pasakoja Isabella Paver, Victus Group, kuriai priklauso 

restoranas, finansų direktorė. – Ir ėmėme siūlyti vietinius grilio patiekalus, tik šiuolaikiškesnius, 
tinkamus verslo pietums ir šventėms.“ Restoranui sekėsi gerai.

Kol nepasirodė COVID-19. „Kai mus uždarė, buvome ištikti šoko“, –prisimena I. Paver. Batak Grill 
nutarė siūlyti maisto pristatymo paslaugą. Bet tam reikėjo skaitmeninio atsinaujinimo, teko kurti 
interneto svetainę. „Pristatymo paslaugas teikėme ir anksčiau, bet dabar išplėtėme pristatymą, 
įtraukdami visus produktus, ir sukūrėme specialią platformą“, – sako I. Paver. Tai buvo sudėtingas 
procesas, nes teko laikytis duomenų apsaugos taisyklių, pasirūpinti, kad svetainė veiktų 
mobiliuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, optimizuoti platformą paieškos 
sistemoms, investuoti į rinkodarą, sukurti sąskaitų faktūrų išrašymo ir atsargų valdymo sistemas, 
reklamuoti restoraną socialinėje žiniasklaidoje. Bet pertvarka pavyko.

Batak (kroatų kalba tai reiškia „būgnų lazdelė“) kreipėsi į Kroatijos banką Erstebank ir paprašė 
Europos investicijų fondo remiamos ES garantuotos paskolos. „Paskola padėjo mums 
įgyvendinti visus šiuos pokyčius ir sustiprinti savo veiklą internete, – sako I. Paver. – 
Galiausiai neatleidome nė vieno darbuotojo.“

Pastatų skaitmenizavimas

Įmonės Spaceflow pavyzdys rodo, kaip plinta skaitmeninė pertvarka, apimdama daugelį mūsų 
gyvenimo aspektų, net ir pastatus. „Mūsų misija – sujungti pastatus su jų nuomininkais“, – pasakoja 
Pavelas Jiranekas, vyriausiasis veiklos pareigūnas.

Spaceflow teikia skaitmenines nekilnojamojo turto paslaugas gyvenamųjų pastatų savininkams. 
Ji padeda nuomotojams pritraukti ir išlaikyti gerus nuomininkus ir didinti pelną. Tačiau kilus 
koronaviruso pandemijai nuomos rinkoje įvyko didžiulis pokytis. „Nuomotojai patiria vis didesnį 
spaudimą, kad jų pastatai taptų patrauklesni ir, svarbiausia, saugesni, – pasakoja P. Jiranekas. – 
Anksčiau mūsų produktas buvo patogumas, kurį „gal ir neblogai būtų turėti“. Dabar šis patogumas 
jau tampa „privalomas“, jei nori būti konkurencingas.“

Įmonę Spaceflow remia rizikos kapitalo fondas Day One Capital, kurį savo ruožtu remia Europos 
investicijų fondas pagal Europos Sąjungos investicijų planą Europai. Ši parama leidžia įmonei kurti 
produktus, įdarbinti apie 20 naujų darbuotojų ir smarkiai plėsti verslą. 

COVID-19 PARAMA. ATSILAIKĘ DĖL SKAITMENINIO SPRENDIMO
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TEBŪNIE GALIA

Vaikystėje užgimusi italo išradimų aistra realizuota įkūrus įmonę, kurios 
gaminami energiją taupantys elektronikos prietaisai gali padėti gerokai 
sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį

U žuot žaidęs su žaislais kaip kiti vaikai, Igoris Spinella ardė buitinius prietaisus, norėdamas išsiaiškinti, 
kaip jie veikia. Kai Igoriui buvo aštuoneri, iš grybavimo Emilijos-Romanijos kalnuose grįžusiems 

tėvams teko tik įjungti apsaugos signalizaciją, kurią sūnus suprojektavo ir įrengė jų namuose.

„Buvau išdykęs vaikas. Popietes leisdavau šeimos garaže kurdamas savo išradimus“, – pasakoja 
40-metis I. Spinella, galios elektronikos įmonės Eggtronic įkūrėjas ir vykdomasis direktorius. Per 
mažiau nei dešimtmetį įmonė pateikė daugiau nei 240 patentų paraiškas.

Kaip ir daugeliui startuolių, įmonei Eggtronic pandemija sudavė stiprų smūgį. Laimei, įmonė gavo 
15 mln. eurų paskolą iš Europos investicijų banko pagal Europos garantijų fondo apsaugos nuo 
pandemijos programą. Šį finansavimą Eggtronic naudoja investicijoms į produktų, kurie gali būti 
svarbūs siekiant Europos klimato srities tikslų, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.

ES bankas remia inovatyvias Europos įmones, kurioms dažnai sunkiau rasti augimo finansavimą nei 
analogiškoms įmonėms Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Azijoje. Kaip sako su šia paskola dirbęs EIB 
investicijų pareigūnas Fabrizio Morgera, Eggtronic pasiūlė labai inovatyvių produktų didelį 
potencialą turinčioje srityje.

Nematomas draugas

I. Spinella dirba galios elektronikos srityje, kurią vadina „nematomu draugu, priverčiančiu pasaulį 
dirbti“. Galios elektronika – tai technologija, kuria reguliuojamas elektros srautas per tranzistorius 
elektros ir elektroniniuose prietaisuose. Tačiau veikdamos visos galios elektronikos plokštės eikvoja 
tam tikrą energijos kiekį. Tipiškas neefektyvumo šaltinis yra tranzistorių persijungimas iš įjungimo 
į išjungimo režimą.

Siekdamos, kad prietaisai kuo efektyviau naudotų energiją, technologijų bendrovės per 
pastaruosius kelis dešimtmečius įprastus silicio jungiklius elektros grandinėje pakeitė greitesniais 
galio nitrido tranzistoriais. Tačiau galio nitrido tranzistoriai yra brangesni. Eggtronic metė iššūkį 
galios keitiklių architektūros kūrėjams, kad dar labiau sumažintų perjungimo nuostolius. 
Jos novatoriškoje architektūroje standartinis silicis veikia taip pat gerai kaip galio nitridas, o galio 
nitridas veikia tris kartus geriau nei tas pats puslaidininkis tradicinėje architektūroje.

Patogus ir tvarus

Didesnė galia ir mažesnis energijos švaistymas leidžia įmonei Eggtronic kurti mažesnius prietaisus. 
O dėl didelio energijos vartojimo efektyvumo Eggtronic prietaisai palieka daug mažesnį 
anglies dioksido pėdsaką.

Kai pasaulyje siautėjo COVID-19, „mums pavyko tvirtai išlaikyti vairą, – sako I. Spinella. – O EIB 
paskola skatina vėl žvelgti į ateitį.“

COVID-19 PARAMA. TEBŪNIE GALIA
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GARSO AKINIAI

Austrijos aukštųjų technologijų įmonė USound pristato mažiausius 
pasaulyje garsiakalbius, kuriuose įdiegta 80  proc. mažiau energijos 
reikalaujanti skaitmeninė technologija

P aaugliams tėvų idėjos dažnai atrodo erzinančios arba nereikšmingos. Vis dėlto nuo to laiko, kai 
prieš dvejus metus Ferruccio Bottoni pristatė akinius Fauna, jo dukra negali jų nusiimti. „Supratau, 

kad šie akiniai – tikrai geri“, – sako F. Bottoni, vienas iš USound įkūrėjų ir jos generalinis direktorius.

Įmonė kuria ir parduoda mikrogarsiakalbius su MEMS (mikroelektromechaninė sistema) 
technologija. Koronaviruso pandemija veiklą pristabdė, kaip sako F. Bottoni, „pakirpo sparnus“. Todėl 
jis paėmė 15 mln. eurų paskolą iš Europos investicijų banko. Finansavimą remia Europos garantijų 
fondas. „Europos investicijų bankas mums leido įkvėpti deguonies“, – pripažįsta verslininkas.

Nuo mechanikos iki mikroelektronikos

Nuo XIX a. garso komponentai pasikeitė nedaug. USound idėja – kurti mikrogarsiakalbius su 
puslaidininkių technologija. Pakeitus įprastinėse silicio sistemose judančią ritę, šiuos lengvus ir 
mažus garsiakalbius galima integruoti į technologijas, kurioms pakanka mažesnės konstrukcijos, 
pavyzdžiui, į garso akinius ir ultragarso programas. USound iš naujo išrado garso pramonę, – sako su 
paskola dirbęs Europos investicijų banko inžinierius Trudpertas Schelbas. – Tai svarbiausias 
garsiakalbių technologijos pasiekimas per pastaruosius dešimtmečius.“

USound MEMS garsiakalbiai pasižymi išplėstiniu dažnių juostos pločiu, todėl miniatiūriniuose 
prietaisuose galima naudoti didelės raiškos garso, taip pat ultragarso programėles. Jos vartoja iki 
80 proc. mažiau energijos nei įprasti komponentai. Rinkoje, kurioje dominuoja Azijos gamintojai, jų 
kaina yra konkurencinga, nors gamyba vykdoma Europoje, daugiausia Italijoje.

USound technologija pasižymi pjezoelektriniu poveikiu. Tokių savybių turintys kristalai elektriniame 
lauke išsiplečia arba susitraukia. Kad būtų skleidžiamas garsas, turi judėti oras. Todėl maža MEMS 
struktūra yra sujungta su membrana, panašia į labai ploną plastikinę plėvelę, kuri juda aukštyn ir 
žemyn. Rezultatas – sistema, veikianti kaip standartinis elektrodinaminis garsiakalbis, tačiau vietoje 
didelių gabaritų magnetinės ritės naudojami MEMS luste integruoti pjezoelementai.

Koronaviruso pandemija sutrikdė bendrovės tiekimo grandinę. Projektai vėlavo arba buvo 
atšaukiami. Elektroninių komponentų vis dar labai sunku rasti, dėl to negalima pradėti projektų. 
„Paskola mums nepaprastai pagelbės, – sako F. Bottoni, – nes išspręs mūsų pinigų srautų problemas.“

COVID-19 PARAMA. GARSO AKINIAI
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KAD TAPTUM DIDELIS, 
REMK MAŽUOSIUS

Dvi inovatyvios įmonės vėl atsistoja ant kojų ir suteikia galimybių kitoms 
mažosioms įmonėms

D ažnai sakoma, kad mažosios įmonės yra Europos ekonomikos stuburas. Nieko keisto. Dauguma 
ES įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), kuriose iš viso dirba daugiau kaip 100 mln. 

žmonių. Ir beveik visų jų pajamos pandemijos metu smarkiai krito.

Ne išimtis – ir kelionių technologijų bendrovė TourRadar. Pasak vieno iš įmonės įkūrėjų ir jos 
vykdomojo direktoriaus Traviso Pittmano, įmonė prarado 98 proc. savo verslo. TourRadar valdo 
internetinę platformą, kurioje vartotojai gali užsisakyti daugiadienes ekskursijas daugiau nei 
200 šalių. Ši platforma jungia daugiau kaip 3 000 įmonių, įskaitant mažus kelionių organizatorius, 
kurie vieni konkurencingoje rinkoje patirtų sunkumų. „Dėl tarptautinių kelionių apribojimų šiems 
partneriams teko „užmigti žiemos miegu“, – pasakoja T. Pittmanas. – Jie turėjo atleisti didelę dalį 
darbuotojų, įskaitant vietinius gidus ir pagalbinį personalą.“

Europos investicijų bankas remia TourRadar, suteikdamas 14 mln. eurų rizikos skolos finansavimą su 
Europos garantijų fondu, kuris padeda Europos įmonėms išgyventi pandemiją, išlaikyti darbuotojus 
ir augti. Rizikos kapitalo skola atsiperka, kaip ir investicijos į nuosavą kapitalą, tačiau ji neatima iš 
startuolio steigėjų nuosavybės teisės. Paskola suteiks įmonei galimybę plėtoti mašininio mokymosi 
galimybes, kad ji pagerintų savo platformos reitingą ir padidintų paieškos tikslumą.

Pabudimas iš žiemos miego

Turizmas yra vienas iš labiausiai nuo pandemijos nukentėjusių sektorių. Tarptautinių keleivių skaičius 
sumažėjo nuo 1,4 mlrd. 2019 m. iki 400 mln. 2020 m. Kad vėl atsistotų ant kojų, Vienoje įsikūrusiai 
įmonei teko pergalvoti savo veiklos metodus. „Nusprendėme atverti savo platformą kelionių 
agentams. Dabar jie gali naudotis platforma ir užsisakyti kai kurias iš 50 000 mūsų siūlomų 
ekskursijų, – aiškina T. Pittmanas. – Taip agentai galės rasti geriausias vietos paslaugas savo 
klientams, o mūsų vietiniai partneriai turės naudos iš didesnio žinomumo.“

Galbūt manote, kad kelionių agentai yra praeities dalykas. Tačiau vien Jungtinėse 
Valstijose kelionių agentų klientų skaičius 2021 m. padidėjo 76 proc., palyginti su buvusiu 
iki pandemijos. „Šį pokytį vertiname kaip puikią galimybę įsitraukti į šią augančią rinką ir padidinti 
tiek savo, tiek vietinių partnerių pelną“, – sako T. Pittmanas.

Nuo skaičiuoklių iki programų

Sennder, Europoje pirmaujanti krovinių ekspedijavimo įmonė, dar geriau atspindi šiuos simbiozinius 
mažųjų įmonių santykius. Ji daugiausia dėmesio skiria krovinių gabenimui trumpais atstumais ir 
siūlo siuntėjams prieigą prie savo sujungto 12 500 sunkvežimių parko, kurį valdo maži nepriklausomi 
vežėjai. Pandemija sukėlė didelių sutrikimų šiame sektoriuje, tačiau Sennder pasirodė esanti atspari. 

COVID-19 PARAMA. KAD TAPTUM DIDELIS, REMK MAŽUOSIUS
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“ Rizikos kapitalo skola atsiperka, kaip ir investicijos į nuosavą kapitalą, 
tačiau ji neatima iš startuolio steigėjų nuosavybės teisės. ”

ATLEIDŽIANT STABDŽIUS

1991  m. Pedro Oliveira kartu su tėvu pradėjo transportavimo verslą. „Šiuo metu turime 
30 sunkvežimių, kurie važinėja po visą Europą, ir 40 darbuotojų.“ Įmonė daugiausia gabena 
statybines medžiagas, pavyzdžiui, sunkųjį metalą, cementą, geležį ir medieną iš Pirėnų pusiasalio po 
visą Europą. „Gauname gerą kainos ir kokybės santykį, – pažymi verslininkas, – nes Ispanijoje ir 
Portugalijoje statybinės medžiagos pigesnės.“

COVID-19 buvo nemaža duobė kelyje. „Buvo keletas sunkių mėnesių, – sako P. Oliveira, įmonei 
Transoliveira vadovaujantis iš Oliveira do Ospitalio Portugalijoje. – Teko stabdyti veiklą ir mūsų 
sunkvežimiai stovėjo tris mėnesius.“

Metams bėgant šeimos verslas nuolat augo, todėl P. Oliveira pirmiausia rūpinosi, kad nepatirtų 
didelių nuostolių ar, dar blogiau, netektų užsidaryti. „Susidariusi padėtis sukėlė daug nestabilumo ir 
netikrumo. Nežinojome, ko tikėtis“, – aiškina jis.

Kad suvaldytų padėtį, P. Oliveira iš banko Caixa Geral de Depósitos paėmė ES garantuotą paskolą, 
kurią pagal Europos Sąjungos investicijų planą Europai parėmė Europos investicijų fondas. Ši paskola 
jam leido spręsti netikėto lėšų trūkumo problemas, apmokėti sąskaitas ir, svarbiausia, išlaikyti 
darbuotojus, nepaisant ypatingo pasaulinio ekonomikos sukrėtimo. „Ateitis atrodo neaiški, todėl 
geriausia nerizikuoti“, – sako jis.

„Kai ES šalys pradėjo taikyti kelionių apribojimus, nukentėjo daug mažų vežėjų įmonių. Tačiau dėl 
ilgalaikių Sennder sutarčių su stambiais vežėjais jų vežėjai nepatyrė tokių didelių nuostolių“, – aiškina 
Aleksandaras Mihajlovičius, EIB investicijų pareigūnas, dirbęs su šiuo projektu ir TourRadar sandoriu.

Europos investicijų bankas teikia Sennder 35 mln. eurų rizikos skolos finansavimą, kad paremtų 
bendrovės krovinių vežimo programinės įrangos, kuri sujungia siuntėjus ir vežėjus, plėtrą. Stiprinti 
tokias įmones kaip Sennder yra labai svarbu, atsižvelgiant į COVID-19 poveikį tiekimo grandinėms 
visame pasaulyje. „Transporto sektorius dar toli gražu nėra skaitmenizuotas. Daugelis mažų įmonių 
krovinių gabenimui organizuoti vis dar naudoja skaičiuokles. Sennder programinė įranga yra žingsnis 
į ateitį labai tradiciniame sektoriuje, – sako A. Mihajlovičius. – Daugiausia dėmesio skirdama 
skaitmenizavimui ir automatizavimui, įmonė didina sistemos efektyvumą ir mažina išmetamo 
anglies dioksido kiekį.“
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“ Klimato kaita yra opiausia problema, su kuria šiandien susiduria pasaulis. Bet 
inovatyviausiems klimato kaitos projektams sunku gauti finansavimą, nes jie laikomi rizikingais, 
ypač besivystančiose šalyse. Europos investicijų bankas padeda kurti partnerystes su viešaisiais 
donorais, kad sumažintų privačių investicijų į kovos su klimato kaita veiksmus ir aplinkos tvarumą 
riziką. Tik veikdami kartu galime pasiekti pokyčių. ”
Milena Messori, EIB Nuosavo kapitalo ir mikrofinansavimo už ES ribų skyriaus vadovė 
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ES klimato bankas savo Klimato banko veiksmų planą 
papildė dar vienu aspektu – prisitaikymo prie klimato 
kaitos planu ir sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad jo 
paskolų gavėjai pasiektų Paryžiaus susitarimo tikslus.

Investicijos ir konsultacinė veikla kosmoso, žiedinės 
ekonomikos ir miestų transporto srityse padeda kurti 
tvarią ateitį. 

ŽALIAS PASAULIS
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TIKRAS KLIMATO BANKAS

2021  m. daugiausia dėmesio skyrėme Klimato banko veiksmų plano 
įgyvendinimui, įskaitant naujus metodus, padedančius siekti klimato 
kaitos tikslų

„ Dabar EIB yra tikras klimato bankas, – sakė Europos Komisijos vykdomasis pirmininko 
pavaduotojas Fransas Timmermansas, pristatydamas Europos investicijų banko prisitaikymo 

prie klimato kaitos planą. – To pasiekta per mažiau nei trejus metus ir būtent finansų sektoriuje. 
Tai – revoliucija.“ Europos investicijų banko Klimato banko veiksmų planas yra penkerių 
metų planas, kuriame išdėstyta, kaip įgyvendinsime įsipareigojimus klimato ir aplinkos tvarumo 
srityse. Svarbus etapas buvo veiksmų plano paskelbimas 2020 m. Dabar daugiausia dėmesio 
skiriama jo įgyvendinimui ir jame numatytų naujų metodų kūrimui.

Šiais metais mūsų darbas, susijęs su veiksmų planu, buvo sutelktas į šiuos dalykus:

•  pradedamą taikyti EIB prisitaikymo prie klimato kaitos planą, kuriuo remiami Europos 
Sąjungos prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos tikslai ES ir už jos ribų. Įsipareigojome iki 
2025 m. padidinti paramos prisitaikymui prie klimato kaitos dalį iki 15 proc. viso finansavimo, 
skirto Banko klimato srities veiksmams. Palyginti su prisitaikymui skirtu finansavimu per 
pastaruosius penkerius metus, ši suma padidėjo beveik tris kartus. Pagrindinės sritys – nuo 
potvynių rizikos ir pakrančių valdymo, miestų apsaugos ir atsparios infrastruktūros iki mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros prisitaikymo prie klimato kaitos inovacijų srityje. ES įsikūrę klientai 
galės naudotis konsultavimo paslaugų platforma, kuri padės planuoti ir investuoti į prisitaikymo 
prie klimato kaitos projektus. Kalbant apie klientus, įsikūrusius už Europos Sąjungos ribų, mūsų 
parama bus skiriama pažeidžiamiausioms vietoms, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir mažose 
besivystančiose salų valstybėse;

•  pradedamą taikyti Sandorių šalių veiklos suderinimo su Paryžiaus susitarimu sistemą, 
pagal kurią EIB grupė tapo pirmuoju daugiašaliu banku, atsižvelgiančiu ne tik į savo finansuojamų 
projektų poveikį klimatui, bet ir į  platesnę skolininkų veiklą. Ši sistema užtikrins, kad EIB 
finansuojami projektai neprieštarautų Paryžiaus susitarimui ir kad sandorio šalis imtųsi veiksmų 
savo veikloje mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir didinti atsparumą klimato kaitai. Pagal 
naująją iniciatyvą skirdami paskolas daugiau teršalų išmetančioms įmonėms ir finansų 
tarpininkams siūlysime techninę paramą, kad padėtume jiems įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimo tikslus;

•  išsamaus EIB grupės pasiūlymo dėl paramos Teisingos pertvarkos mechanizmui 
priėmimą. Jame parodyta, kaip mūsų skolinimas, mūsų finansinės priemonės, taip pat mūsų 
techninė pagalba ir konsultacinės paslaugos gali padėti regionams ir žmonėms, kuriems reikia 
padaryti daugiausia. Europos Sąjungoje EIB grupė rems visus Teisingos pertvarkos mechanizmo 
ramsčius. Už Europos Są jungos ribų remsime teisingą pertvarką pagal platesnius 
vystymosi įgaliojimus.

KLIMATO BANKO VEIKLOS PLANAS. TIKRAS KLIMATO BANKAS
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Be to, padarėme reikšmingą pažangą toliau nurodytais klausimais:

•  Peržiūrėjome EIB grupės aplinkos ir socialinio tvarumo sistemą, kad užtikrintume stipresnį 
ir sistemingesnį aplinkos, klimato ir socialinių veiksmų integravimą į savo politiką ir standartus, 
įskaitant poveikio ir vystymosi rezultatų stebėseną ir ataskaitų teikimą. Viešosios konsultacijos 
vyko 2021 m., tikimasi, kad naujoji sistema pradės veikti 2022 m. pirmąjį ketvirtį.

•  Peržiūrėjome Skolinimo transporto sektoriui politiką, kurioje iš naujo apibrėžiami EIB 
paramos prioritetai pagal Klimato banko veiksmų plano sistemą ir stiprinamas jo būsimų 
investicijų į transportą poveikis. Viešosios konsultacijos vyko 2021 m. liepos-spalio mėn. Tikimasi, 
kad naujoji politika bus patvirtinta 2022 m. pirmąjį ketvirtį.

“ EIB yra tikras klimato bankas. ”

Vicepirmininko Ambroise’o Fayolle’o pasakojimas apie tai, kaip Klimato banko 
veiksmų planas prisideda prie žaliojo atsigavimo po COVID-19 ir remia Europos 
žaliojo kurso tikslus1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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SILICIO SLĖNIS PRIE IZARO UPĖS

Bavarijos rizikos kapitalo fondas remia tokias augimo įmones kaip 
OroraTech, kuri siekia sulėtinti pasaulinį atšilimą, padėdama gesinti 
miškų gaisrus

T homui Grübleriui buvo 26-eri, kai jis su draugais Miuncheno technikos universitete vykdydamas 
mokslinių tyrimų projektą pagamino kubinį palydovą ir suprato, kad jis turi ateitį už universiteto 

ribų. Jie įsivaizdavo įmonę, kuri siųstų šiuos batų dėžutės dydžio prietaisus į kosmosą ir vykdytų viso 
Žemės rutulio šiluminę stebėseną, apsaugančią nuo pasaulinio atšilimo sukeliamų gaisrų poveikio. 
Taigi jie įkūrė OroraTech. „Daugelis įmonių ir investuotojų mano, kad kai darai ką nors gero dėl kovos 
su klimato kaita, gaunamas mažesnis pelnas, – pasakoja dabar 30-metis Th. Grübleris, OroraTech 

generalinis direktorius. – Tai netiesa. Galite įkurti įmonę, kad gautumėte 
daugiau pelno, darydami ne ką nors kenksmingo, bet naudingo Žemei.“

Tokios inovatyvios technologijos, kokią sukūrė įmonė OroraTech, 
yra labai svarbios siekiant tarptautinių institucijų nustatytų 
klimato srities tikslų ir padedant bendruomenėms prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio. Tačiau sėkmingai veiklą pradedančioms 
technologijų bendrovėms sunku pritraukti lėšų, reikalingų moksliniams 
tyrimams užbaigti ir verslui plėsti, t. y. vadinamajam bendrovės gyvavimo 
ciklo augimo etapui. OroraTech pasisekė, kad Bavarijos žemės rizikos 
kapitalo padalinys Bayern Kapital įsteigė 165  mln. eurų fondą, skirtą 

investicijoms į augimo įmones. „Tikimės sukurti didelių Bavarijos įmonių, kurios net galėtų tapti 
didelėmis Vokietijos ar Europos įmonėmis, sukuriančiomis daug darbo vietų ir darančiomis poveikį 
BVP“, – teigia Monika Steger, Bayern Kapital vadovaujanti fondui Wachstumsfonds Bayern 2.

Bayern Kapital investicinį kapitalą skyrė Bavarijos žemė, o fondui Wachstumsfonds Bayern 2 – ir Europos 
investicijų bankas. Augimo įmonės paprastai ieško rizikos kapitalo, kuris Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir Kinijoje yra lengviau prieinamas nei Europoje. Tai stabdo jų plėtrą arba jas įsigyja didesnės įmonės iš 
ne Europos šalių. Todėl kovo mėn. ES bankas investavo į Wachstumsfonds Bayern 2 50 mln. eurų. „Tokios 
investicijos skatina stipriai ekonomikai būtiną verslumo dvasią, kurios Vokietijoje trūksta“, – teigia 
Michaelis Raschke, vadovaujantis EIB investicijų į Vokietijos bankus skyriui.

Batų dėžutės dydžio palydovai ir Bavarijos rizikos kapitalo fondas

OroraTech savo patentuotoje programinėje įrangoje naudoja viešus NASA ir Europos kosmoso 
agentūros palydovų duomenis. O 2022 m. sausio mėn. ji paleis savo pirmuosius CubeSat palydovus. 
OroraTech numato po penkerių–dešimties metų turėti 100–200  palydovų tinklą, galintį kas 
pusvalandį padaryti viso Žemės paviršiaus nuotrauką. Palydovai matuos Žemės paviršiaus 
temperatūrą labai didele raiška. Kadangi dėl visuotinio atšilimo kyla daugybė miškų 
gaisrų, tai turi svarbių pasekmių aplinkai. „Mūsų įmonė mums labai svarbi. O tai, ką mes 
darome, labai svarbu visiems, – sako generalinis direktorius Th.  Grübleris.  – Rūpinamės 
savo planeta.“

“ Galite įkurti įmonę, 
kad gautumėte daugiau 
pelno, darydami ne 
ką nors kenksmingo, 
bet naudingo Žemei. ”

VOKIEČIŲ PALYDOVAI. SILICIO SLĖNIS PRIE IZARO UPĖS
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KOSMOSAS VISIEMS

Bulgarijos nanopalydovų bendrovės EnduroSat technologija padeda 
mažinti mokslininkų ir įmonių išlaidas kosminių jutiklių ir įrangos prieigai

E nduroSat kelionė iš Žemės į kosmosą prasidėjo 2015 m. Sofijoje, 25 m2 ploto palėpėje. Raycho 
Raychevas, dabar 38 metų įmonės įkūrėjas ir generalinis direktorius, subūrė keturių gabių, 

jaunų inžinierių komandą, kad kosmosas taptų prieinamesnis mokslininkams ir verslininkams 
visame pasaulyje. „Tikime, kad visuotinė prieiga prie kosmoso galėtų iš esmės pagerinti gyvenimą 
Žemėje“, – sako R. Raychevas.

Bendrovė EnduroSat atveria kosmoso tyrimų galimybes verslininkams ir mokslininkams, naudodama 
lanksčius, įvairios paskirties nanopalydovus, kuriuos galima perprogramuoti kiekvienai misijai. 
Bendrovės programinė įranga leidžia jos mažiesiems palydovams vykdyti daugybę misijų be jokių 
techninės įrangos pakeitimų. „Įprastas palydovas yra pritaikytas tik vienam konkrečiam jutikliui, – 
aiškina R. Raychevas. – Mes sugriovėme šį modelį – sukūrėme palydovo platformą, galinčią nešti 
skirtingus jutiklius ir elektroniką, nekeičiant techninės įrangos kiekvienam naudingajam kroviniui.“ 
Bendrovės metodas taip pat naudingas kosmoso aplinkai, nes tai reiškia, kad tam tikram 
skaičiui programų reikia mažiau palydovų ir mažiau paleidimų. Dėl to sumažėja paleidimo 
metu išmetamo CO2 kiekis, be to, kosmose lieka mažiau orbitinių šiukšlių.

Finansavimo iššūkiai

Tačiau COVID-19 pandemija buvo sudėtingas metas. Susidūrusi su vėluojančiais raketų paleidimais, 
detalių trūkumu ir logistinėmis inžinierių bei komponentų perkėlimo problemomis, bendrovė 
kreipėsi dėl finansavimo į Europos investicijų banką. Remiamas Europos garantijų fondo, Bankas 
bendrovei EnduroSat parengė beveik 10 mln. eurų vertės rizikos skolos finansavimo sutartį. Pasak EIB 
investicijų pareigūno Luiso Cerveros Lozano, EnduroSat yra inovatyvi maža įmonė, dirbanti 
strateginiame kosmoso sektoriuje, kurį paveikė pandemija.

ES kosmoso prioritetai

Kosmoso pramonės sektorius yra strateginis Europos Sąjungos prioritetas. Šiame sektoriuje, kuriame 
anksčiau dominavo valstybės remiami subjektai, vyksta dideli pokyčiai, nes technologinė pažanga 
leidžia į rinką patekti naujoms, privačioms bendrovėms. Europos kosmoso agentūros duomenimis, 
kiekvienas euras, investuotas į kosmoso sektorių, ekonomikai atneša vidutiniškai šešis eurus, todėl 
šis sektorius yra labai svarbus ekonomikos augimui, konkurencingumui ir aukštųjų technologijų 
darbuotojų užimtumui. Be to, kosminės technologijos orbitoje ir jų taikymas Žemėje gali suteikti 
konkurencinį pranašumą daugelyje veiklos sričių, įskaitant jūrų, aviacijos, žemės ūkio, gamtos 
išteklių valdymo, draudimo, finansinės prekybos ir logistikos verslą.

„Fantastiška matyti, kad EIB domisi kosmoso sektoriumi, – sako R. Raychevas, – nes tai veiklos sritis, 
kurios vaidmuo kasmet didės.“ 

BULGARŲ PALYDOVAI. KOSMOSAS VISIEMS
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SUBATOMINIAI KLIMATO 
SPRENDIMAI

Neutronų šaltinio laboratorija Švedijoje padės pasiekti Europos medžiagų 
tyrimams ir žaliosioms inovacijoms neprilygstamą lygį

G ražiame Lundo pakraštyje statoma viena didžiausių mokslinių tyrimų infrastruktūrų Europoje 
– Europos neutronų tyrimo centras (European Spallation Source – ESS). ESS, priklausantis 

13 Europos šalių, taps galingiausio pasaulyje neutronų šaltinio namais. Priimdama mokslininkus iš 
viso pasaulio, ši laboratorija siekia nutiesti kelią inovatyviems mokslo laimėjimams ir atsakyti 
į didžiausius žmonijos klausimus. Tai ji darys skverbdamasi į mažiausias daleles, tirdama medžiagas 
nanodalelių lygmeniu, naudodama subatomines daleles. „Yra daugybė mums visiems gyvybiškai 
svarbių sričių, kurioms ESS turės įtakos, – sako priimančiosios valstybės ryšių su visuomene vadovė 
Pia Kinhult. – Esame grandinės, kuria siekiama Europoje skatinti inovacijas ir rasti klimato kaitos bei 
kitų visuomenės iššūkių sprendimus, dalis.“

Tačiau 700 metrų ilgio pastato (13 futbolo aikščių dydžio), kuriame įrengta 15 moderniausių prietaisų 
ir pagalbinių laboratorijų, taip pat 600 metrų ilgio protonų greitintuvas, statyba yra didžiulė 
investicija. Europos investicijų bankas remia ESS, suteikdamas kreditinę priemonę, kad Europa išliktų 
tarptautinių mokslinių tyrimų lyderė.

Greitesni ir išmanesni neutronų eksperimentai

Neapsigaukite dėl mikroskopinio dydžio – neutronai yra galingi įrankiai, padedantys suprasti mus 
supantį pasaulį. Šios dalelės, esančios atomo branduolyje, labai naudingos, palyginti su kitomis 
technologijomis, tiriant visų rūšių materiją ir medžiagas. „Neutronai yra greiti, protingi ir mieli, nes 
nesunaikina bandinių, kaip, pavyzdžiui, rentgeno spinduliai, – aiškina P. Kinhult. – Jais galima tirti 
trapius mėginius, pavyzdžiui, baltymus ir gyvas ląsteles, taip pat aptikti vandenilį, kuris atlieka 
svarbiausią vaidmenį beveik visuose biologiniuose procesuose.“

Europos parama inovacijoms Švedijoje

Skaldymo procese gaunami neutronų pluoštai į volframo taikinį nutaikant protonus, pagreitintus 
beveik iki šviesos greičio. Stebėdami, kaip išlaisvinti neutronai pereina medžiagas, mokslininkai gali 
suprasti, kaip bandiniuose esantys atomai ir molekulės sąveikauja ir elgiasi, o tai savo ruožtu padeda 
tobulinti esamas medžiagas ir kurti naujas.

1932 m. Jamesas Chadwickas įrodė neutronų egzistavimą palyginti nedidelėje laboratorijoje 
Anglijoje. Vis dėlto šiandien eksperimentams, kuriuose naudojami neutronai, reikia didesnių patalpų 
ir sudėtingesnių prietaisų. ESS yra didžiulis projektas, kuriam įgyvendinti prireikė daug metų, o jo 
civilinė statyba turėtų būti baigta 2021 m. gruodžio mėn. „Istoriškai tokių įrenginių statyba nėra 
lengva, – pasakoja P. Kinhult. – Greitai supratome, kad turėsime užsitikrinti likvidumą tiek statyboms, 
tiek veiklos pajėgumams palaikyti, o tai tęsis dar kelerius metus.“

ŠVEDŲ MOKSLINIAI TYRIMAI. SUBATOMINIAI KLIMATO SPRENDIMAI
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Europos investicijų banko 50 mln. eurų finansavimas ESS skiriamas pagal InnovFin – ES finansavimo 
novatoriams iniciatyvą, kurią EIB grupė pradėjo įgyvendinti bendradarbiaudama su Europos 
Komisija pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Horizontas 2020. Ši kredito priemonė yra 
trečioji finansavimo dalis nuo 2016 m., iš viso skirta 200 mln. eurų. „InnovFin teikia finansavimą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų infrastruktūrai 
remti, – aiškina Aristomenis Pofantis, Europos investicijų banko tvariųjų ir skaitmeninių 
sektorių vyriausiasis inžinierius. – Suteikdamas kredito liniją EIB norėjo užtikrinti, kad šis 
itin plataus užmojo projektas būtų įgyvendintas be daug kainuojančių vėlavimų, 
nepaisant tebesitęsiančių sunkumų, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija.“

Žalieji moksliniai tyrimai ir inovacijos Europoje

Europa visada buvo neutronų mokslinių tyrimų priešakyje, tačiau ESS yra ne vien neutronų šaltinis. 
Baigta kurti mokslinių tyrimų infrastruktūra pakeis požiūrį į mokslinius tyrimus Europoje ir visame 
pasaulyje. Kasmet į šią laboratoriją atvyks iki 3 000 tyrėjų iš viso pasaulio universitetų, institutų ir 
įmonių. Jie atliks apie 800 eksperimentų. „Bendradarbiavimas yra ESS pagrindas, – sako P. Kinhult. – 
Turėsime įvairiausių prietaisų, kuriais mokslininkai galės naudotis atlikdami eksperimentus ir 
siekdami gauti aukštesnės kokybės tyrimų duomenis, reikalingus ieškant šiuolaikinių 
problemų sprendimų.“

Mokslinių tyrimų laboratorija turi ekologinį aspektą, nes suteikia unikalių tyrimų galimybių tvarumo 
ir klimato srityse, be to, savo pertekline energija šildys tūkstančius namų ir kitų nekilnojamojo turto 
objektų aplinkinėse vietovėse. „Šiandien viskas grindžiama mokslinių tyrimų duomenimis, įskaitant 
kovą su klimato kaita, – tvirtina P. Kinhult. – Atlikdami eksperimentus savo laboratorijoje, prisidėsime 
prie inovatyvesnių ir tvaresnių medžiagų, nekenkiančių aplinkai energijos ir transporto 
sprendimų kūrimo.“ 

“ Neapsigaukite dėl mikroskopinio dydžio – neutronai yra galingi 
įrankiai, padedantys suprasti mus supantį pasaulį. ”
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Renewcell tekstilės perdirbimo gamykloje seni drabužiai bus smulkinami ir 
paverčiami naujais siūlais. Švedijos bendrovė siekia savo patentuotą 
technologiją naudoti tam, kad mados pramonė taptų tvaresnė

V iskas prasidėjo nuo paprastos geltonos suknelės, sukurtos iš senų, nebenešiojamų mėlynų 
džinsų. Prieš septynerius metus tai buvo pirmasis tik iš perdirbtų drabužių pagamintas rūbas, 

kurį sukūrė tuomet dar nauja bendrovė Renewcell. „Suknelė viską supurtė, – sako Tahani Kaldéus, 
Renewcell mokslinių tyrimų ir plėtros vadovė. – Tai pakeitė vartojimo lygtį mados industrijoje.“

Kai 2014 m. birželį Stokholmo tekstilės perdirbimo įmonė ant podiumo pristatė savo geltonąją 
suknelę mados industrijai, ji sulaukė visuotinių pagyrų, nes suknelė niekuo nesiskiria nuo įsigytos 
populiariame mažmeninės prekybos tinkle. Vis dėlto skiriasi technologija. Renewcell yra viena 
pirmųjų pramoninio masto įmonių, kuri, naudodama aplinkai nekenkiantį cheminio perdirbimo 
procesą, senus drabužius paverčia naujais audiniais. Įmonė nori parodyti pasauliui, kad 
perdirbti drabužius galima. Ji naudoja patentuotą technologiją, pagal kurią drabužiai 
susmulkinami ir paverčiami plaušiena, o ši vėliau perdirbama į pluoštą ir tampa siūlais. 
„Drabužiai iš perdirbtų medžiagų egzistuoja jau senokai, – sako Haraldas Cavalli-Björkmanas, 
Renewcell rinkodaros vadovas. – Galima rasti daug perdirbtų drabužių, pagamintų iš poliesterio, 
gaunamo iš perdirbtų butelių. Esame tekstilės perdirbimo į tekstilę pionieriai. Iš senų drabužių 
gaminame naujus tokios pat kokybės drabužius.“

Kad drabužiai nepatektų į sąvartyną

Birželio mėn. Europos investicijų bankas pasirašė su Renewcell sutartį dėl 311 mln. Švedijos kronų 
(apie 30 mln. eurų) paskolos. Paskola, kuriai suteikta Europos Komisijos garantija, padės pastatyti 
pirmąją komercinę drabužių perdirbimo gamyklą. Gamykla bus įrengta Sundsvalyje (Švedija), joje 
bus galima pagaminti 60 000 tonų plaušienos per metus.

Renewcell jau bendradarbiauja su gerai žinomomis mados bendrovėmis, kurios pristatė tūkstančius 
gaminių, pagamintų iš perdirbtų drabužių. „Šie drabužiai buvo greitai išparduoti. Jie atrodo ir 
nešiojasi lygiai taip pat, kaip ir įprasti drabužiai, – pasakoja T. Kaldéus. – Siūlydami gražius drabužius 
už priimtiną kainą, skatiname pirkėjus rinktis žiedinės ekonomikos variantą.“

Be to, Renewcell procesas padeda klimatui ir aplinkai. Kaip ir kiti audinių gamintojai, tekstilės pluoštui 
gaminti ši įmonė naudoja plaušieną. Gamindama plaušieną iš tekstilės atliekų, o ne išgaudama ją iš 
medienos įmonė padeda mažinti miškų kirtimą, išsaugoti buveines ir užkirsti kelią biologinės 
įvairovės nykimui. „Žiedinė ekonomika yra pagrindinis Europos žaliojo kurso elementas, – sako 
Europos investicijų banko vyresnysis pramonės specialistas Darragas Mac Neilas. – Ypač didėja 
susirūpinimas dėl tekstilės atliekų. Daugiau nei pusė visų Europoje išmetamų drabužių patenka 
į sąvartyną arba yra sudeginami, o perdirbama tik 1 proc. Taigi susiduriame su neatidėliotinu 
poreikiu keisti savo elgesį su vertingais gamtos ištekliais.“

ŠVEDŲ ŽIEDINĖ EKONOMIKA. GRĮŽTA Į MADĄ
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Be to, gaminant natūralius audinius, tokius kaip linas ir medvilnė, sunaudojama daug vandens. 
„Pasaulio gyventojų skaičius auga, drabužių reikia visiems, – sako Celine Rottier, Europos investicijų 
banko paskolų pareigūnė, dirbusi su Renewcell sandoriu. – Vis dėlto rūpinantis ateitimi mados 
pramonė turi tapti tvaresnė ir atsparesnė. Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas yra vienintelis 
būdas pereiti prie žiedinės gamybos modelio.“

COVID-19 skatina keistis

COVID-19 krizė – tai galimybė paspartinti šį perėjimą. Dėl karantinų ir kitų su sveikata susijusių 
apribojimų labai sutriko drabužių tiekimo grandinė ir paspartėjo perėjimas prie platinimo internetu. 
Pirkėjai vis geriau supranta savo apsipirkimo būdo poveikį aplinkai ir tikisi, kad įmonės laikysis 
aukštesnių etikos ir aplinkosaugos standartų. Daugelis mados prekių ženklų įmonių po krizės 
atsigauna, daugiau dėmesio skirdamos tvarumui.

Inovacijos taip pat spartina perėjimą prie tvarumo. „Štai čia pasirodome mes, – sako kita Europos 
investicijų banko paskolų pareigūnė Elsa Lopez Formoso, – ir užpildome spragą, atsirandančią dėl 
inovacijų Mirties slėnio.“

„Mirties slėnis“ – verslininkų vartojamas terminas, apibūdinantis sudėtingą etapą nuo mokslinių 
tyrimų ir plėtros iki sėkmingo inovacijos įgyvendinimo. Ankstyvaisiais produkto kūrimo etapais 
įmonės dažnai gauna dotaciją ir įvairių rūšių dalinį finansavimą. Tačiau kai jau būna pasirengusios 
pereiti prie visavertės gamybos, dėl naujoms technologijoms būdingos rizikos joms dažnai sunku 
pritraukti dideles pinigų sumas iš privačių investuotojų. „Štai čia Europos investicijų banko lėšos ir 
patvirtinimo antspaudas gali padėti privačiajam sektoriui jaustis pakankamai tvirtai ir investuoti 
į žiedinių inovacijų plėtrą, – aiškina bendrovės Renewcell darbuotojas H. Cavalli-Björkman. – Tokiu 
būdu į tvarios ateities kūrimą galime įtraukti visus.“ 

“ Siūlydami gražius drabužius už priimtiną kainą,  
skatiname pirkėjus rinktis žiedinės ekonomikos variantą. ”

Pažiūrėkite, ką daro Renewcell, kad mados pramonė būtų žalesnė1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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MAŽIAU IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ, 
MAŽESNĖS PALŪKANOS
Siekiant skatinti mažinti taršą, bendrovei Enel suteiktos kovos su klimato 
kaita finansavimo paskolos sutartyje numatytos mažesnės palūkanos, jei ji 
daugiau sumažins išmetamo CO2 kiekį

K aip bankas gali paskatinti įmones mažinti išmetamųjų teršalų kiekį? Štai viena idėja, kurią 
įgyvendiname: susieti paskolos palūkanų normą su mažesniu išmetamųjų teršalų kiekiu. Pirmą 

kartą šį metodą panaudojome liepos  mėn., kai pasirašėme 300  mln. eurų paskolą (pirmąją 
600 mln. eurų sandorio dalį), skirtą Italijos elektros energijos milžinei Enel. Pagal paskolos sutarties 

sąlygas bendrovė gaus atlygį, jei sumažins išmetamo CO2 kiekį iki 
tam tikro nustatyto lygio, o jei nesumažins, jai bus taikoma didesnė 
palūkanų norma. „Tokios struktūros skatina mažinti anglies dioksido 
išmetimą, – sako Giulio Horvathas, EIB paskolų specialistas, dirbęs su 
šiuo sandoriu. – Kažką tokio ir norėjome padaryti ir tikimės, kad toks 
modelis bus pakartotas su kitais klientais kitose rinkose.“

Bendrovė Enel,  didžiausia pasaulyje privačiojo sektoriaus 
atsinaujinančiosios energijos operatorė, yra tikslinio finansavimo 

pradininkė. 2019 m. ji išleido 1,5 mlrd. dolerių vertės obligaciją, kurios mokėjimo sąlygos susietos su 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslu. Tai pirmoji tokio pobūdžio obligacija rinkoje. Nuo to laiko 
bendrovė parengė strategiją, o joje savo finansinę veiklą susiejo su JT darnaus vystymosi tikslais.

Vienas iš finansavimo susiejimo su konkrečiais tikslais, o  ne su atskirais projektais 
pranašumų yra tas, kad tai padeda užtikrinti didesnį visos įmonės įsipareigojimą. „Jei 
finansuojate pagal projektus, negalite būti 100 proc. tikri, kad visi skirtingi įmonės padaliniai siekia to 
paties tikslo, – sako Alessandro Canta, Enel Finansų ir draudimo skyriaus vadovas. – Tačiau jei pakeisite 
logiką ir finansuosite strategiją, būsite tikresni, kad įmonė bus įsipareigojusi siekti savo tikslo.“

Palūkanų suma, kurią Enel mokės už EIB paskolą, priklausys nuo jos gebėjimo iki 2023 m. pabaigos 
sumažinti vidutinį visų savo elektrinių išmetamo CO2 kiekį iki ne daugiau kaip 148 g kilovatvalandei. 
Tai bus tikrinama nepriklausomų auditorių. EIB paskola bus finansuojami projektai, skirti Italijos 
elektros tinklų atsparumui ir sudėtingumui didinti, kad jie galėtų priimti daugiau elektros energijos 
iš atsinaujinančiųjų išteklių ir atlaikyti aukštesnę vidutinę temperatūrą ir dažnesnes karščio bangas, 
numatomas dėl klimato kaitos. Dauguma projektų bus įgyvendinami skurdesnėse Italijos dalyse, 
ypač pietuose, kur infrastruktūra yra senesnė.

Be to, kad pasiektų CO2 tikslą, Enel planuoja paankstinti kai kurių anglimis kūrenamų elektrinių 
uždarymo terminą ir yra parengusi trejų metų planą įgyvendinti 20 GW atsinaujinančiosios elektros 
energijos projektus daugiau nei 30-yje šalių, kuriose vykdo veiklą. Pernai su tvarumo tikslais 
susijusios finansinės priemonės sudarė beveik trečdalį grupės skolos. Bendrovė tikisi, kad iki 2023 m. 
šis rodiklis padidės iki beveik 50 proc., o iki 2030 m. – iki 70 proc. „Kai kurie žmonės, išgirdę žodį 
„tvarumas“, galvoja apie solidarumą, tačiau tvarumas bendrovei – tai vertė, – pažymi Enel atstovas 
A. Canta. – Tvarios įmonės mažiau rizikingos ir ilgainiui vertingesnės.“

“ Tvarios įmonės mažiau 
rizikingos ir ilgainiui 
vertingesnės. ”

ITALIJOS ENERGETIKA. MAŽIAU IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ, MAŽESNĖS PALŪKANOS
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Dubline įsikūrusi grupė numato, kad daiktų internetas gali padėti mažinti 
namų ūkių dėl šildymo išmetamų teršalų kiekį

G eriausias būdas sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – apskritai 
nenaudoti energijos. Bendrovė Glen Dimplex siekia sukurti pažangias, efektyviai energiją 

vartojančias sistemas, kurios veiktų naudodamos švarią elektros energiją, o ne naftą ar dujas. 
„Dekarbonizacijos iššūkį laikome galimybe ir pareiga įgyvendinti ilgalaikius pokyčius“, – pabrėžia 
generalinis direktorius Fergalas Leamy. Glen Dimplex, kurios visoje Europoje gaminamų šildymo ir 
vėdinimo sistemų asortimentą sudaro prekių ženklai Nobo, Noirot ir Xpelair, tiria būdus, kaip jas 
padaryti efektyvesnes naudojant išmaniuosius prietaisus, prijungtus prie daiktų interneto.

Skaitmenizavimas skatina energijos vartojimo efektyvumą

Europos Sąjungoje didžioji dalis gyvenamųjų namų šildomi iškastiniu kuru. Perėjimas prie elektros 
energijos automatiškai sumažina anglies dioksido išmetimą; o geresnis ryšys ir išmanusis elektroninis 
valdymas, pavyzdžiui, viename name, sumažina suvartojamos elektros energijos kiekį. Pasak Europos 
investicijų banko tvariųjų ir skaitmeninių sektorių vyriausiojo inžinieriaus Ariso Pofantiso, dėl to 
energijos vartojimo efektyvumas gali padidėti daugiau kaip 15 proc. 2021 m. ES bankas suteikė 
bendrovei Glen Dimplex paskolą, kad padėtų finansuoti jos mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. 
„Kartais sąvoka „skaitmenizavimas“ vartojama per plačiai, – sako A. Pofantisas. – Bet Glen Dimplex iš 
tiesų į savo gaminius ir sistemas įtraukia prijungtinius ir išmaniuosius sprendimus. Svarbu nauda.“

Glen Dimplex daiktų interneto inovacijos atnešė daugiau naudos klientams. Jie dabar gali valdyti 
savo šildymo prietaisus nuotoliniu būdu per programėlę, o tai reiškia, kad gali įjungti savo šildytuvus 
kaip tik tuo metu, kai grįžta namo iš darbo, ir niekada nereikia be reikalo šildyti tuščių namų. 
Prietaisai yra išmanesni ir gali veikti efektyviau dėl tokių funkcijų kaip kambario temperatūros 
jutikliai, orų prognozavimas ir atviro lango aptikimas.

Be to, bendrovė Glen Dimplex dalyvavo bandymuose ir ankstyvojoje komercinėje partnerystėje su 
komunalinių paslaugų įmonėmis ir energijos valdymo platformų teikėjais: daiktų internetas buvo 
naudojamas atskiriems šildymo prietaisams keliuose namuose valdyti, kad būtų galima užtikrinti didesnį 
lankstumą ir energijos vartojimo efektyvumą nemažinant vartotojų komforto. Tai, kai bus daroma plačiu 
mastu, gali turėti didelį poveikį išmetamųjų teršalų kiekiui. „Šiandien technologijos yra parengtos ir 
patikimos, – tvirtina grupės išorės reikalų direktorė Rowena McCappin. – Reikia sukurti tokių 
pasiūlymų, kurie būtų pritaikomi ir leistų mums suteikti apčiuopiamą naudą vartotojams.“

Banko lėšomis remiami bendrovės tyrimai Prancūzijoje, Airijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose. Per 
visą pandemijos laikotarpį Glen Dimplex laboratorijos ir mokslinių tyrimų grupės dirbo. Tai, pasak 
generalinio direktoriaus F. Leamy, suteikia jai tvirtą pagrindą prisidėti prie sprendimų, reikalingų 
kovai su klimato kaita. „Visoje Europos Sąjungoje COVID-19 padarinių likvidavimo planai neatsiejami 
nuo žaliojo augimo, – sako jis, – ir teisingo perėjimo prie tvaresnio pasaulio.“

AIRIŠKAS DAIKTŲ INTERNETAS. ŽALIOJI ŠILUMA
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“ Egiptas turi didelių planų, 
kaip pagerinti transportą 
ir padaryti jį tvaresnį. ”

SENOVĖS PAMINKLAI, 
MODERNUS METRO

Egipto žaliojo transporto projektai keičia keliones dviejuose didžiausiuose 
Afrikos miestuose. Štai kaip Egiptas planuoja savo didžiuosius miestus 
paversti tvariais

N oura Saad dirba bibliotekininke Gizoje, netoli garsiojo Sfinkso ir Didžiosios piramidės. Daug 
metų į darbą ji vykdavo automobiliu arba autobusu, kovodama su spūstimis ir vėlavimais. 

Šiandien jos kelionė į darbą ir atgal kitokia. Praėjusiais metais Noura pradėjo naudotis nauja metro 
linija, kuri yra didelio Egipto transporto projekto, skirto vietomis avarinės būklės metro modernizuoti 
ir išplėsti, dalis. „Važiuodama į darbą metro sutaupau daugiau nei valandą, – sako N. Saad. – Taip 
išvengiu Kairo transporto spūsčių ir nereikia naudotis autobusais ar taksi.“

Metro projektas ir su juo susijusi programa, pagal kurią geležinkeliai pertvarkomi į metro arba 
tramvajaus linijas, leidžia žmonėms susirasti geresnį darbą naujose vietose ir padeda lengvai pasiekti 
geresnes aukštąsias mokyklas. Transporto pokyčiai naudingi ir klimatui, nes metro – alternatyva 
automobiliams ir autobusams. Kairas yra vienas iš labiausiai perpildytų pasaulio miestų, jame oro 
tarša dažnai viršija Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.

Greičiausias kelias į miestą ir iš jo

Egiptas turi didelių planų, kaip pagerinti transportą ir padaryti jį tvaresnį. Gegužės mėn. Europos 
investicijų bankas ir Egiptas pasirašė antrąją 1,1 mlrd. eurų paskolos dalį, skirtą metro ir 
tramvajų projektams finansuoti Aleksandrijoje ir Kaire, dviejuose didžiausiuose Egipto 

miestuose. Šie didmiesčiai per pastaruosius kelis dešimtmečius 
sparčiai augo, o transporto tinklas neatitiko naujų poreikių. Kitas 
didelis transporto projektas, kurį tikimasi netrukus pradėti 
įgyvendinti, yra geležinkelio linijos Tanta–Mansūra–Dumjatas 
tvarkymo darbai. Bus atnaujinama 119 km geležinkelio linija, 
jungianti apie 100 km į šiaurę nuo Kairo esantį Tantos miestą su 
Dumjato miestu, svarbiu Viduržemio jūros uostu.

Europos investicijų bankas nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžios Egiptui 
paskolino pinigų visoms trims dabartinėms Kairo metro linijoms. Per pastaruosius aštuonerius metus 
ES bankas investavo daugiau kaip 2 mlrd. eurų, kad padėtų Egiptui pagerinti transportą ir padaryti 
susisiekimą mažiau kenksmingą aplinkai.

Daugiau laiko darbui ir šeimai

Kaire gyvena daugiau kaip 20 mln. gyventojų. Trimis miesto metro linijomis per dieną vežama 
keletas milijonų žmonių. Devintajame dešimtmetyje įrengtoms linijoms labai reikia rekonstrukcijos. 
Aplenkęs savo laiką, Afrikoje tai buvo vienas pirmųjų miestų metro žemyne. Jis vis dar didžiausias 
metro Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Tačiau vėluojama atlikti techninę priežiūrą ir modernizaciją. 

EGIPTO TRANSPORTAS. SENOVĖS PAMINKLAI, MODERNUS METRO
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„Banko finansavimas padidins produktyvumą ir pagerins gyvenimą mieste, nes žmonės mažiau laiko 
praleis spūstyse, o daugiau – darbe ir su šeima“, – teigia Europos investicijų banko paskolų 
specialistas Borisas Steinas von Kamienskis. Paskola taip pat didina šalies geležinkelių kokybę ir 
palaiko žalią ir tvarų transportą.

Pasaulinių partnerių paieška

Renovacijai būtinas papildomas finansavimas. „Egipto ir Europos Sąjungos bendradarbiavimas yra 
labai svarbus, nes padeda mums plėtoti ir spartinti statybos darbus, atnaujinti metro linijų 
signalizacijos sistemas, – aiškina Egipto nacionalinės tunelių valdybos vadovas Essamas Waly. – Ši 
finansinė partnerystė mums padeda trumpinti kelionių į darbą ir atgal laiką, mažinti eismo spūstis ir 
daugeliu milijonų tonų sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį.“

KAIP KOVOTI SU KLIMATO KAITA

Visi žino, kad klimato kaita yra didelis ir ilgalaikis iššūkis. EIB konsultavimo tarnybos, teikiančios techninę 
pagalbą klimato kaitos srityje, padeda institucijoms visame pasaulyje išsiaiškinti, kas laukia ateityje ir kaip 
jos turėtų reaguoti. Štai keletas programų, vykdomų už Europos Sąjungos ribų.

Pro žaliuosius vartus

Pagal Klimato politikos paramos priemonę plėtojama parama bankų ir finansų įstaigų už Europos 
Sąjungos ribų kovos su klimato kaita finansavimui. „Kovos su klimato kaita sritis vystosi labai sparčiai, – 
pasakoja EIB vyresnysis patarėjas Michaelas Steidlas. – Bankams tokiose šalyse kaip Sakartvelas, pietinėse 
kaimyninėse šalyse, Vakarų Balkanuose ir Afrikoje į pietus nuo Sacharos reikia pagalbos perduodant žinias 
ir geriausią praktiką, kad jie galėtų geriau suprasti finansinę riziką ir galimybes, kurias suteikia klimato 
srities veiksmai.“ Šiomis iniciatyvomis siekiama sukurti žaliuosius vartus, kad būtų skatinamas žaliasis 
augimas ir stiprinamas ES dalyvavimas šiose šalyse.

Taip pat reikia strategijų, susijusių su klimato rizikos ir galimybių poveikiu bankų ir finansų įstaigų verslui ir 
finansiniam planavimui. Šį darbą pradėjome kartu su Sakartvelo banku, įgyvendindami techninės 
pagalbos programą, finansuojamą iš mūsų Rytų partnerystės techninės pagalbos patikos fondo. Paramą 
galėsime suteikti ir kitų šalių bankams, nes Vokietijos aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos 
ministerija neseniai skyrė 20 mln. eurų paramą mūsų Tarptautiniam klimato iniciatyvų fondui.

Finansinė įtrauktis Afrikos, Karibų jūros, Ramiojo vandenyno ir pietinėse kaimyninėse šalyse

Dėl pandemijos nulemtų karantinų daugelis mikrofinansų įstaigų sustabdė paskolų teikimą ir turėjo taikyti 
moratoriumą klientams, negalintiems grąžinti paskolų. Europos investicijų bankas ir Liuksemburgo 
vyriausybė suprato, kad mikrofinansų įstaigoms ir apskritai mikrofinansų sektoriui šiuo sudėtingu 
laikotarpiu reikės paramos. Todėl paramą dėl COVID-19 krizės padarėme pagrindine savo Finansinės 
įtraukties fondo veiklos dalimi. Šis fondas – tai techninės pagalbos dotacijų programa, pagal kurią 
mikrofinansų paslaugų teikėjams ir kitiems įtraukiojo finansų sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams 
Afrikoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione bei pietinėse kaimyninėse šalyse suteikiama galimybė 
teikti paraiškas dėl dotacijų, kad jie galėtų didinti savo pajėgumus įvairiose pagrindinėse srityse. 
Pareiškėjams padedame šalinti COVID-19 padarinius arba spartinti jų skaitmenizavimo procesą, kad jie 
galėtų geriau atlaikyti krizę.
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“ Ilgą laiką buvo manoma, kad išskirtinės inovacijos įmanomos tik ekonomiškai išsivysčiusiuose 
regionuose. Šiandien matome, kad suvokimas iš esmės pasikeitė. Kuo labiau remiame žmonių 
išradingumą ir gebėjimą kurti ir diegti naujoves, tuo labiau mūsų Sąjunga išnaudoja savo galimybes 
kurti pridėtinę vertę. Sanglaudos regionuose parėmėme išskirtines inovacijas, kurias diegia jaunos, 
talentingos ir įvairove pasižyminčios grupės, peržengiančios mokslo ir verslo ribas. ”
Hristo Stoykovas, EIB Augimo finansavimo ir rizikos paskolų skyriaus vadovas

“ Įtraukumas reiškia, kad veiklos pagrindas yra žmonės. Mūsų atspirties taškas – klausimas, kaip 
savo projektais galėtume geriausiai užtikrinti žmogaus teises, įtraukti ir pasiekti tuos, kurie turi 
mažiau galimybių, ir kurti stiprias ir atsparias bendruomenes, geriau pasirengusias atlaikyti 
pasaulinius iššūkius, pavyzdžiui, klimato kaitą. ”
Yasmine Pagni, EIB Socialinės politikos skyriaus vadovė
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Mūsų investicijos į sanglaudą padeda taisyti disbalansą 
tarp Europos Sąjungos šalių ir regionų. Kadangi 
investuojame į tvarius projektus, jie taip pat prisideda 
prie teisingo perėjimo prie mūsų klimato tikslų.

Už Europos Sąjungos ribų remiame įvairius tvarius 
sektorius visame pasaulyje.

 ĮTRAUKUS PASAULIS
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Pandemijos metu augo el. prekyba, Lenkijos robotikos įmonei atnešusi 
sėkmę, kuri gali sustiprinti Varšuvos inovacijų centrą

K acperas Nowickis dot-com bumo laikotarpiu dirbo Kalifornijoje ir buvo Google, kai ši bendrovė 
pirmą kartą įsitraukė į mašinų mokymosi revoliuciją. O 2016 m. jis perskaitė mokslinį straipsnį 

apie giliųjų neuroninių tinklų naudojimą robotams valdyti ir nusprendė, kad šio dirbtinio intelekto 
aspekto taikymas realiame pasaulyje gali būti kitas didelis technologinis įvykis. Kartu su Mareku 
Cyganu, laimėjusiu algoritmų ir mašininio mokymosi konkursus, ir Tristanu d’Orgevalu, patyrusiu 
startuolių vadovu, jis įkūrė Varšuvos robotikos įmonę Nomagic.

„Kurti dirbtinio intelekto programinę įrangą ir integruoti ją į pramoninius robotus nėra pigu. Norint 
sukurti produktą, kuris būtų pakankamai efektyvus ir patikimas, kad atitiktų sandėlio veiklos 
reikalavimus, reikia didelių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą“, – tvirtina T. d’Orgevalas, 
Nomagic veiklos vadovas.

Startuoliams kone visada trūksta finansavimo galimybių investicijoms į plėtrą, o dėl pandemijos šie 
sunkumai dar padidėjo. „Greitai supratome, kad mums reikia pagalbos, – sako K. Nowickis. – EIB galėjo 
paremti mokslinius tyrimus ir plėtrą, reikalingus inovatyviam produktui Europoje kurti. Tai puikus 
priedas prie privačiojo kapitalo, investuoto į Nomagic.“ Lapkritį Nomagic tapo pirmuoju Europos 
investicijų banko rizikos skolos projektu Lenkijoje pagal Europos garantijų fondą.

Fondo tikslas – panaudoti iki 25 mlrd. eurų garantijoms, kurias suteikė prisidedančiosios ES valstybės 
narės, kad finansavimui sutelktų iki 200 mlrd. eurų. Tai „leidžia Bankui padidinti savo rizikos 
prisiėmimo pajėgumus ir skolinti įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19“, – apie Nomagic sandorį 
kalba EIB investicijų pareigūnas Philippe’as Hoettas.

Prekių surinkėjus pakeis lenkiški robotai

Šiuolaikiniuose sandėliuose dauguma žmogaus rankomis atliekamų užduočių apima prekių 
surinkimą – ėmimą iš vienos dėžės ir sudėjimą į kitą. Tai turi atlikti žmonės, nes dauguma šiuolaikinių 
robotų nesugeba atpažinti prekių konteineryje, kai jame yra šimtai tūkstančių galimai skirtingų 
prekių. Šią problemą Nomagic sprendžia teikdama dirbtiniu intelektu pagrįstą programinę įrangą 
standartinėms robotų rankoms, kuri leidžia robotams tvarkyti įvairius produktus.

Nomagic programinė įranga išsiskiria giliaisiais neuronų tinklais. Robotai gali rinkti, tikrinti, analizuoti 
ir dėti produktus, atkurdami pasikartojančias nuobodžias užduotis, kurias tradiciškai atlieka sandėlio 
operatoriai. „Mes sujungiame savo patentuotus neuroninius tinklus, skirtus autonominiams 
veiksmams atlikti, debesų robotų platformą, skirtą nuotolinei stebėsenai ir valdymui, ir savo 
techninę įrangą, pritaikytą dideliam produktų ir veiksmų rinkiniui, – sako Nomagic vyriausiasis 
technologijų vadovas M. Cyganas. – Šis derinys suteikia projektui galingą poveikį.“

LENKIŠKIEJI ROBOTAI. PASIRINKTA LENKIJA
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Elektroninė prekyba ir pandemija

Pandemija išryškino, kad Europoje apskritai reikia daugiau inovacijų ir skaitmenizavimo, ir paskatino 
naują augimo bangą būtent toje rinkoje, kurioje veikia Nomagic. „Pandemija padidino vartotojų 
apetitą el. prekybai, todėl rinkos potencialas didžiulis, – pažymi EIB vyresnysis patarėjas pramonės 
klausimais Fouadas Bitaras. – Tai didžiulė galimybė tokioms sandėlių automatizavimo bendrovėms 
kaip Nomagic.“

Nomagic taip pat mato šią galimybę. „Greitai po to, kai prasidėjo pandemija, žmonės perėjo prie 
el. prekybos, bet užtikrinti saugų darbą sandėliuose darėsi vis sudėtingiau, – sako Nomagic veiklos 
vadovas T. d’Orgevalas. – Taigi įmonės susidomėjo mūsų produktu.“

Šis projektas yra europietiškos technologijos pradininkas. „Įpratome gauti technologijų iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir kitų Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, – teigia K. Nowickis. – O mes 
kuriame produktą, kurio dar nėra ir kuris pirmiausia bus naudingas Europoje.“

Gavusi paskolą iš garantijų fondo, įmonė Nomagic gali sutelkti dėmesį į mokslinius tyrimus ir plėtrą 
ir vystyti savo projektą. „EIB padedami, galime toliau finansuoti savo mokslinius tyrimus ir kurti šią 
inovatyvią technologiją Europoje“, – pabrėžia K. Nowickis.

Yra ir regioninis potencialas. Įmonė Lenkijoje galėtų paskatinti užimtumą, aukštos specializacijos 
mokslinius tyrimus, taikomosios veiklos darbo vietų kūrimą ir skaitmeninę sanglaudą. Nomagic jau 
remia Varšuvos universiteto robotų mokymo laboratoriją, o vyriausiasis technologijų vadovas 
M. Cyganas prisideda prie robotikos mokymo magistrantūros studijų programoje. „Bendrovės 
dalyvavimas padės Varšuvai ir Lenkijai reklamuoti savo, kaip Europos technologijų bendrovių centro, 
vardą,  – sako EIB investicijų pareigūnė Iwona Biernat,  – ir pritraukti naujų investuotojų 
į Vidurio Europą.“ 

“ Pandemija padidino vartotojų apetitą el. prekybai, 
todėl rinkos potencialas didžiulis. ”
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Dviem Lenkijos šviesolaidinio ryšio projektais siekiama skaitmeninės 
transformacijos rečiau apgyvendintose vietovėse, kad būtų skatinama 
regionų ekonomika ir daromas teigiamas poveikis aplinkai

K rištolo skaidrumo upės ir vaizdingi centrinės ir šiaurės rytų Lenkijos miestai yra mėgstamos 
kelionių kryptys. Tačiau tankūs miškai, vingiuoti slėniai ir ežerai trukdo naudotis patikimomis 

interneto paslaugomis. Tai virsta problema, nes vis svarbesnis tampa nuotolinis darbas, o kai 
kurioms skaitmeninėms paslaugoms, kurios yra gyvybiškai svarbios, reikia didelės ryšio spartos. 
Keletas Lenkijos bendrovių stengiasi ištaisyti šią ryšio problemą pasitelkdamos naujus kaimo 
vietovių šviesolaidinius tinklus. „Kuriame unikalų produktą, kurio Lenkijos rinkoje dar nebuvo“, – 
pasakoja Jacekas Wiśniewskis, kurio įmonė Nexera teikia spartų skaitmeninį ryšį ten, kur dar niekas 
nedrįso to daryti.

Kita Lenkijos bendrovė Światłowód Inwestycje (S.I.) taip pat ruošia rečiau apgyvendintas Lenkijos 
vietoves skaitmeninei ateičiai. Iki 2025 m. šios dvi bendrovės įrengs vadinamuosius šviesolaidinius 

prieigos tinklus daugiau kaip 3,1 mln. adresų (2,4 mln. S.I. ir 0,7 mln. Nexera), 
įskaitant namų ūkius, įmones ir mokyklas. „Siekiame toliau prisidėti prie Lenkijos 
ekonomikos skaitmenizavimo ir padėti įveikti skaitmeninę atskirtį“, – teigia S.I. 
generalinė direktorė Magdalena Russyan.

Tačiau šviesolaidinio tinklo kūrimas yra brangus. Kiekvieną namą reikia prijungti 
prie fizinės šviesolaidžio gijos. Europos investicijų bankas remia abi bendroves – abiem joms 
suteikė paskolas, kad būtų sparčiau diegiamos Europos ateičiai svarbios technologijos 
regionuose, kuriuose investuoti rizikinga.

Greiti ir žali kaimo tinklai

Šviesolaidžio į namus (FTTH) technologija leidžia nutiesti optines skaidulas tiesiai į atskirus pastatus, 
pavyzdžiui, gyvenamuosius namus ir biurus. Tai gerokai padidina vartotojams prieinamo ryšio 
spartą ir kokybę, palyginti su įprastomis kabelinio modemo ar skaitmeninio abonento jungtimis. 
Šviesolaidžio signalo nelėtina fizinės kliūtys, būdingos kaimo vietovėms, pavyzdžiui, kalvos ar tankūs 
miškai. Jis užtikrina iki 100 kartų spartesnį plačiajuostį ryšį nei senesnės technologijos.

Be to, jis yra žalesnis interneto sprendimas. FTTH technologija padeda klientams sumažinti energijos 
suvartojimą ir anglies dioksido pėdsaką. „Ši technologija vienam gigabaitui perduoti suvartoja 
maždaug penkis kartus mažiau energijos nei senesnės vario technologijos“, – sako Monika 
Tenerowicz, dirbanti įmonėje Orange Polska, vienoje iš S.I. bendraturčių. Be to, tinklus galima 
atnaujinti nekeičiant optinių skaidulų, o jų priežiūros išlaidos yra minimalios, nes šviesolaidiniai 
kabeliai nenusidėvi. „Šviesolaidis turi ateitį“, – įsitikinusi M. Tenerowicz.

“ Šviesolaidis 
turi ateitį. ”

LENKIŠKASIS ŠVIESOLAIDIS. IŠDRĮSKITE PRIJUNGTI
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“ Šviesolaidis skatina žmones gyventi kaime ir 
važinėti į darbą arba dirbti ten per nuotolį. ”

Europos parama Lenkijos šviesolaidžio projektams

Vis dėlto didelio masto šviesolaidiniams tinklams reikia milžiniškų investicijų. Veikdamos kaimo 
vietovėse, kur vienam kilometrui tenka mažiau klientų, įmonės negali paskirstyti tinklo išlaidų 
milijonams vartotojų. „Norint išplėsti savo teritoriją ir prijungti galutinius vartotojus, reikia kapitalo 
investicijų“, – teigia įmonės Nexera atstovas J. Wiśniewskis.

Europos investicijų banko 76 mln. eurų finansavimas įmonei Nexera teikiamas iš Europos strateginių 
investicijų fondo – ES biudžeto garantijos. „Ši garantija leidžia EIB didinti paramą rizikingiems 
projektams, viršijantiems įprastą EIB nuosavos rizikos pajėgumą“, – sako Europos investicijų banko 
paskolų Lenkijai specialistas Pawelas Lewandowskis. ES banko paskola padės Nexerai iki 2023 m. 
prijungti apie 530 000 namų ūkių ir 1 400 mokyklų.

Rugpjūčio mėnesį Europos investicijų bankas suteikė 130 mln. eurų paskolą ir bendrovei S.I. Gavusi 
EIB finansavimą, bendrovė galės pasiekti ambicingą tikslą – prijungti 2,4 mln. namų ūkių ir pasiūlyti 
spartesnį internetą didesniuose miestuose ir mažuose miesteliuose.

Skaitmenizavimas ir sanglauda įgyvendinant Lenkijos šviesolaidžio projektus

Lenkija yra viena iš mažiausiai skaitmenizavimo srityje pažengusių Europos šalių. Tai turi rimtų 
pasekmių kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms. Pavyzdžiui, jie negali naudotis nuotolinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir nuotolinio darbo galimybėmis. Taip pat tai – problema vaikams 
ir studentams, nes jiems galimybės mokytis internetu yra ribotos. „COVID-19 pandemija padidino 
sparčiojo interneto poreikį miestuose ir už jų ribų, – aiškina S.I. generalinė direktorė M. Russyan. – 
Supratome, kad mums geriausia išeitis – plėsti šviesolaidinio ryšio dalį.“

Abu projektai turi didžiulį regioninį potencialą. Jie galėtų patenkinti augančius duomenų perdavimo 
poreikius kaimo vietovėse, susijusius su pramogomis, švietimu, komunikacija ir profesiniais tikslais. 
„Šviesolaidis turės teigiamą poveikį šių regionų gyventojų sveikatos priežiūrai ir švietimui, – sako 
Europos investicijų banko vyresnysis sektoriaus specialistas Andersas Bohlinas. – Tai lems regioninius 
skaitmeninius pokyčius.“

Šie projektai gali paskatinti regionų ekonominę plėtrą ir prisidėti prie Europos investicijų banko 
sanglaudos misijos, kuria siekiama sumažinti skirtumus tarp ES regionų. „Šviesolaidis skatina žmones 
važinėti į darbą kaimo vietovėse arba dirbti ten per nuotolį“, – pažymi A. Bohlinas. – Jis taip pat 
suteikia galimybę gyventojams naudotis naujomis darbo galimybėmis, dalyvauti profesiniuose 
mokymuose ir steigti naujas įmones, skirtas vietos bendruomenėms. Dėl to kaimo vietovės taps 
patrauklesnės ir konkurencingesnės.“
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KAD RUMUNIJOJE RIEDĖTŲ 
TRAUKINIAI

Rumunijos infrastruktūros finansavimas skatinamas įgyvendinant 
konsultavimo programą, kurios paskirtis – padėti kuo geriau panaudoti 
ES lėšas

R umunija yra aštunta pagal dydį Europos Sąjungos šalis, tačiau jos 900 km ilgio greitkelių tinklas 
yra vienas trumpiausių, vidutinis krovininių traukinių važiavimo geležinkeliais greitis – tik 

15 km/val, o keleivinių traukinių – 40 km/val. Rumunija per metus nutiesia vos 45 km naujų 
greitkelių, o kai kurie traukiniai važiuoja lėčiau nei prieš 100 metų.

Taip yra todėl, kad Rumunijos valdžios institucijoms sunku suvaldyti sudėtingus didelių 
infrastruktūros projektų planavimo ir įgyvendinimo procesus, nors šalis gali gauti reikšmingą ES 
finansavimą. Iki 2027 m. transporto infrastruktūrai iš Europos Sąjungos biudžeto numatyta skirti 
17 mlrd. eurų, todėl kyla iššūkis, kaip šiuos pinigus panaudoti.

Čia į pagalbą ateina Alexis Gressier ir jo vadovaujama Europos investicijų banko komanda. Nuo 
2014 m. Bukarešte, Investicijų ir Europos projektų ministerijoje, Alexis su septynių asmenų grupe 
kartu su Rumunijos valdžios institucijomis pagal Europos investicijų banko Projektų konsultavimo 
paslaugų sutartį rengia, vertina ir įgyvendina projektus, atitinkančius griežtus Europos Sąjungos 
standartus. „Mėgstame sakyti, kad savo parama skatiname ES finansuojamus projektus“, – sako jis.

Konsultacinė pagalba Rumunijos infrastruktūros projektams

Darbas įvairus, bet daugiausia apima didelius projektus transporto, atliekų, vandens ir energetikos 
sektoriuose. „Dalyvaujame įvairiuose projekto ciklo etapuose – nuo pasirengimo, kai reikia 
išsiaiškinti koncepciją, iki planavimo ir konkursų, taip pat sutarčių valdymo ir projekto 
įgyvendinimo“, – aiškina A. Gressier.

Be to, grupė atliko svarbų vaidmenį padėdama valdžios institucijoms spręsti sutarčių pakeitimų ir 
rangovų pretenzijų dėl išlaidų viršijimo, kuriuos sukėlė darbo jėgos trūkumas statybų sektoriuje, 
klausimus. Išanalizavę daugelį metų teiktas pretenzijas ir daugybę patvirtinamųjų dokumentų, 
įskaitant susirašinėjimą dėl sutarčių, technines ir finansines ataskaitas, išsamius tvarkaraščius, 
statybos darbų žurnalus ir tūkstančius sąskaitų faktūrų, EIB ekspertai padėjo Rumunijos valdžios 
institucijoms sumažinti rangovų finansines pretenzijas vidutiniškai 39 proc.

Pridėtinė vertė Rumunijai

Banko ekspertams, kaip pašaliečiams, prireikė šiek tiek laiko, kad įgytų Rumunijos kolegų 
pasitikėjimą ir pripažinimą, tačiau komandos sėkmė pelnė jiems daug pagyrų. „Turbūt didžiausia 
pridėtinė vertė, kurią mums suteikė EIB, yra ta, kad jis sugebėjo sutelkti įvairių sričių 
specialistų komandas, turinčias darbo su operatoriais ir transporto institucijomis 
patirties,  – sako Stefanas Roseanu, Rumunijos geležinkelių reformos valdybos 
pirmininkas. – Tai padėjo mums parengti labai geras galimybių studijas ir kitų rūšių dokumentus. 

RUMUNIJOS TRANSPORTAS. KAD RUMUNIJOJE RIEDĖTŲ TRAUKINIAI
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Galimybių studija, kurią jie mums padėjo rengti, dabar naudojama kaip pavyzdys Transporto 
ministerijai ir Europos fondų ministerijai galvojant apie naujas, tolesnes investicijas į riedmenis.“

Geležinkelių reformos valdybai padarė įspūdį ir komandos techninė kompetencija. „Kai kurios mūsų 
rengiamos investicijos susijusios su reformomis, taip pat su naujomis technologijomis ir rinkos 
koncepcijomis, – pasakoja S. Roseanu. – Be EIB pagalbos mūsų ekspertams būtų tekę sugaišti daug 
laiko mokantis ir įtraukiant šias naujas idėjas į savo darbą. Tai būtų labai užvilkinę procesą.“

Visi į Drezdeną

Vienas didžiausių projektų, su kuriais EIB komanda dirbo 2021 m., yra 144 km ilgio geležinkelio ruožo 
– ES transporto koridoriaus, einančio nuo Atėnų iki pat Drezdeno per Sofiją, Budapeštą, Vieną, Prahą 
ir Niurnbergą, dalies, modernizavimas. Daugiau kaip 2  mlrd. eurų vertės geležinkelio 
modernizavimas, kurį iš dalies finansuoja Europos Komisija ir EIB, yra didžiausias transporto 
infrastruktūros projektas Rumunijoje per pastaruosius 30 metų.

Atnaujintose geležinkelio linijose maksimalus keleivinių traukinių greitis bus 160 km/val, o krovininių 
– 120 km/val. Dėl to sutrumpės kelionės laikas, sumažės avarijų rizika, o per 30 geležinkelio 
eksploatavimo metų išmetamą CO2 kiekį numatoma sumažinti apie 1,5 mln. tonų.

S. Gressier ir jo komandos parama taip pat apima naujų traukinių, kurie galės važinėti įvairiuose 
nacionaliniuose geležinkelio tinkluose, įsigijimą. Rumunijos valdžios institucijos 20 metų nebuvo 
pirkusios naujų riedmenų ir neturėjo traukinių, važinėjančių skirtingose sistemose, pirkimo patirties. 
„Mums trūko tokios patirties ir analitinių žinių, – sako Geležinkelių reformos valdybos pirmininkas 
S. Roseanu, – bet EIB sugebėjo parengti pirmąjį funkcinį viešųjų pirkimų techninės užduoties 
dokumentą ir pritaikyti šablonus ir informaciją riedmenų pirkimo procesui.“

COVID-19 KRIZIŲ VALDYMO PROJEKTO RENGIMAS

COVID-19 labiausiai paveikė sveikatos priežiūros sistemas ir verslo likvidumą. Reaguodama į tai, Europos 
Komisija pradėjo įgyvendinti du priemonių paketus, kad Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas 
būtų galima panaudoti pandemijos poveikiui švelninti. Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva 
ir Išplėstinė atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva skirtos labiausiai pažeidžiamų sektorių – 
sveikatos priežiūros, MVĮ ir darbo rinkų – poreikiams. Rumunijoje pirmaisiais COVID-19 metais sveikatos 
priežiūros sistemai ir ekonomikai skirta apie 900 mln. eurų sanglaudos lėšų.

Krašto apsaugos ministerija paprašė mūsų Bendros paramos Europos regionų projektams iniciatyvos 
(JASPERS) padėti parengti projektus ES finansavimui gauti. Iš pradžių projektais daugiausia buvo siekiama 
apsirūpinti medicininės apsaugos priemonėmis ir medicinine įranga. Vėliau JASPERS konsultacijos buvo 
susijusios su informacija, reikalinga rengiant paraiškas ES fondams, taip pat su temomis, svarbiomis 
Europos regioninės plėtros fondo finansuojamiems projektams. „Užduotis buvo labai sudėtinga, – 
pasakoja Ana Maria Lupascu, JASPERS užduoties vadovė. – Situacija per COVID pandemiją keitėsi labai 
greitai, o apie kovos su šios ligos plitimu mechanizmą buvo žinoma nedaug. Galiausiai JASPERS užduotis 
padėjo pagerinti šalies pasirengimą ir gebėjimą reaguoti į pandemiją.“
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PASAULINIAI VEIKSMAI, 
VIETINIAI POKYČIAI

Pasauliniai tvarių investicijų fondai remia švarią energiją, tvarų 
ūkininkavimą ir lyčių pusiausvyrą užtikrinančias darbo vietas Azijoje ir 
Lotynų Amerikoje

S ujay Malve prisimena vakare apimdavusią neviltį, kai dingdavo elektra darant namų darbus ar 
ruošiantis egzaminams, kai studijavo universitete Indijoje. „Vėlai vakare, ruošiantis kitos dienos 

testui, staiga tiesiog dingsta elektra, – prisimena 40-metis S. Malve, užaugęs Punėje, maždaug 
150 km į pietryčius nuo Mumbajaus. – Neturėti šviesos tikrai nemalonu, ypač prieš svarbų egzaminą. 
Mąsčiau apie tai, kas vyksta su elektra, ir vis klausiau, kodėl, bet nieko negalėjau padaryti. Manau, 
kad tai ir lėmė mano dabartinę karjerą.“

S. Malve vadovauja Singapūre veikiančiai bendrovei Canopy Power, kuri specializuojasi įmonių ir 
bendruomenių, neprisijungusių prie elektros tinklų, elektrifikavimo srityje. Bendrovė Canopy Power 
visoje Pietryčių Azijoje projektuoja ir įrengia mikrotinklus, kuriuose derinamos saulės baterijos, vėjo 
energija, akumuliatoriai ir išmanusis valdymas, kad atokiose salose, pavyzdžiui, Filipinuose ir 
Indonezijoje, būtų tiekiama patikima elektros energija. Kai kuriose salose net žmonės, gaunantys 
geras pajamas ir suprantantys klimato kaitos poveikį, yra priversti dieną naktį naudoti dyzelinius 
generatorius, nes jų įmonės neturi kito energijos šaltinio.

„Pietryčių Azijoje yra tūkstančiai salų, kuriose įmonės neprijungtos prie elektros tinklų,– sako 
S. Malve. – Jos turi deginti dyzeliną, kad turėtų elektros, o tai yra brangu, neekologiška ir nepatikima. 
Jūs neįsivaizduojate, ką reiškia du kartus per savaitę valtimis plukdytis didelius dyzelino bakus, kad 
turėtum daugiau degalų. Tai didžiulis vargas. Mano darbuotojai tiki, kad elektra gali pakeisti 
gyvenimą ir suteikti žmonėms daugiau galimybių. Ypač šiame regione.“ 

Norėdamas išplėsti savo įmonės verslą, Sujay Malve svarsto galimybę investuoti iš Jasmine privačiojo 
rinkos fondo gautas lėšas. Šis fondas – tai 2021 m. sukurta finansavimo priemonė, kurios paskirtis – 
padėti inovatyvioms įmonėms kovoti su klimato kaita remiant žiedinę ekonomiką ir tvarų žemės 
ūkio verslą. Rugsėjį Europos investicijų bankas fondui, ketinančiam sutelkti 200 mln. JAV dolerių, 
patvirtino iki 30 mln. JAV dolerių investiciją. Tai yra viena iš kelių dešimčių investicijų į fondus, 
kuriuos EIB grupė kasmet atrenka investicijoms, skatinančioms socialines inovacijas ir klimato srities 
veiksmus visame pasaulyje.

 NUOSAVO KAPITALO FONDAI AZIJOJE IR LOTYNŲ AMERIKOJE. PASAULINIAI VEIKSMAI, VIETINIAI POKYČIAI
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“ Pietryčių Azija turi daug potencialo. Vis dėlto veiksmų 
klimato kaitos srityje imamasi nepakankamai sparčiai, 

kad padidėtų tvarumas ir įtrauktis. ”

Klimato kaitos supratimas

„Pietryčių Azijai reikia tokios paramos, – pabrėžia Melissa Kang, Singapūre veikiančios privačiojo 
kapitalo įmonės JI Capital Partners, kuri valdo Jasmine fondą, įkūrėja. – Šiame regione gyvena 
650 mln. žmonių, dauguma gyventojų jauni. Tai palanku ilgalaikei ekonomikos raidai. Tačiau dėl 
spartaus ekonomikos augimo smarkiai padidėjo anglies dioksido išmetimas. Deja, naudos iš didelių 
vėjo ir saulės jėgainių parkų mažai, nes elektros tinklas silpnas ir suskaidytas.“

M. Kang ir jos komanda dirba su daugeliu verslininkų, turinčių naujų idėjų, kaip padėti regionui 
sumažinti anglies dioksido išmetimą ir prisitaikyti prie klimato kaitos. „Pietryčių Azija turi daug 
potencialo, – sako ji, – tačiau veiksmų klimato kaitos srityje imamasi nepakankamai sparčiai, kad 
padidėtų tvarumas ir įtrauktis.“

Europos investicijų banko grupė suranda ir remia naujus investicinius fondus, o šie savo 
ruožtu padeda šimtams mažų įmonių visame pasaulyje tokiuose sektoriuose kaip tvarus 
kavos auginimas Amazonėje, įperkami ir efektyvūs namai Namibijoje ir tvari žvejyba 
Meksikoje. „Manome, kad investiciniai fondai yra geras pinigų šaltinis, padedantis pritraukti 
daugiau kapitalo ir sutelkti daugiau pajėgumų rinkos nepakankamumo problemoms finansiškai 
tvariai spręsti“, – teigia Gergely Horvathas, Europos investicijų banko investicijų į  klimato 
fondus specialistas. 

Geriausios moterys

Pasirinkęs tinkamus investicinius fondus, Europos investicijų bankas taip pat gali daugiau nuveikti 
tose srityse, kuriose sunku rasti lėšų, pavyzdžiui, klimato kaitos, socialinės gerovės ir lyčių lygybės 
srityse. Geras pavyzdys – investicijos Pietryčių Azijoje su JI Capital Partners. Šiam fondui vadovauja 
moteris, jo vadovybėje yra daug moterų, fondas siekia investuoti į  įmones, kurios užtikrina 
visuomenės tvarumą ir suteikia moterims lygias galimybes darbo rinkoje.

Bankas remia panašią rizikos kapitalo priemonę Lotynų Amerikoje, vadinamą EcoEnterprises Fund. Šis 
fondas, kuriam vadovauja moterys ir kuriam Europos investicijų bankas skyrė 20 mln. JAV dolerių, 
remia augančias su gamta susijusias įmones, veikiančias tvaraus žemės ūkio, agrarinės 
miškininkystės sistemų, ekoturizmo ir kitose srityse ir palaikančiose tvarų gyvenimo būdą, 
biologinės įvairovės apsaugą ir žiedinį gamtos išteklių naudojimą. Be to, fondas ieško įmonių, 
kurioms vadovauja moterys, ir skatina įmones įdarbinti moteris visuose valdymo lygmenyse. 
„Moterys visada buvo tarsi tylioji dauguma, tačiau jos yra Lotynų Amerikos bendruomenių socialinė 
jungtis“, – tvirtina Julia Santander, fondo valdytoja iš Kolumbijos, dirbanti su fondu EcoEnterprises.
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TIKRAS IŠBANDYMAS 
NEPALANKIAUSIOMIS 
SĄLYGOMIS
Nėra nieko sunkiau, nei atidaryti banko sąskaitas neturtingiems žmonėms 
ir mažoms bendrovėms atokiausiose didžiausios į pietus nuo Sacharos 
Afrikos šalies vietovėse. Vis dėlto Trust Merchant Bank paskolų specialistai 
bando įveikti blogus kelius, sukilimus ir pandemijas, kad užregistruotų 
3 mln. naujų klientų

K ongo Demokratinėje Respublikoje atidaryti banko sąskaitą nėra lengva. Dar sunkiau gauti 
paskolą geromis sąlygomis. Milijonai žmonių net negali pasiekti Kongo banko skyriaus. Dėl 

bankų trūkumo sunku sukurti šeimą, įsidarbinti, pradėti verslą, išleisti vaikus į mokyklą ar nusipirkti 
būtiniausių prekių. 2021 m. Europos investicijų bankas pasirašė 20 mln. eurų paskolos sutartį su 
banku, kuris daugiau nei pusantro dešimtmečio atkakliai stengėsi išplėsti bankininkystę į kiekvieną 
Kongo kampelį. Bankas Trust Merchant Bank yra įsikūręs Lubumbašyje, Kongo pietryčiuose. Jis buvo 
įkurtas tam, kad mažmeninės bankininkystės paslaugas galėtų teikti bet kokias pajamas 
gaunantiems asmenims. Bankas sparčiai augo veikdamas visuose finansų sektoriuose, įskaitant 
mobiliąją bankininkystę ir mikrokreditus mažoms įmonėms.

„Kongas yra viena skurdžiausių pasaulio šalių, todėl čia labai reikia remti ekonomikos plėtrą“, – sako 
Trust Merchant vadybos patarėjas Davidas McEvoy’us. Jo įmonės filosofija – būti banku visiems ir 
„užtikrinti, kad Kongas pereitų iš nestabilaus laikotarpio, pasiūlydamas saugią ekonomiką ir geras 
pragyvenimo sąlygas žmonėms.“

Antroje pagal dydį Afrikos valstybėje Konge yra tik 1 200 km gerų asfaltuotų kelių, t. y. tiek, kiek 
sudaro maždaug ketvirtadalis gerų kelių mažytėje Liuksemburgo valstybėje. Milijonai žmonių 
Konge neturi galimybės naudotis transportu, elektra ar telefonu. Kad užregistruotų naujų klientų, 
Trust Merchant paskolų specialistai važinėja po šalį, konsultuoja finansavimo klausimais ir atidaro 
sąskaitas. Jie naudojasi keturiais ratais varomais pikapais ir kartais pasiima ginkluotą apsaugą, nes 
taip pat išvežioja atlyginimus valstybės tarnautojams. Ši veikla atsiperka. Dabar Trust Merchant turi 
atstovus visose provincijose, daugelyje kaimo vietovių ir miestų, atidaryta dešimtys filialų. Banko 
pradinis kapitalas, 2004 m. siekęs 1,5 mln. JAV dolerių, dabar išaugęs iki daugiau kaip 100 mln. JAV 
dolerių nuosavo kapitalo. Trust Merchant yra atidaręs 2,7 mln. klientų sąskaitų, o per 
pandemiją prisidėjo dar 400 000 sąskaitų. Kai bankas pradėjo veiklą, šalyje buvo tik 
40 000 sąskaitų.

Europos investicijų banko paskola leis Trust Merchant Bank per pandemiją suteikti mažosioms 
įmonėms kelis tūkstančius paskolų po maždaug 4 000–5 000 JAV dolerių. Šios įmonės gaus paskolas 
su sąžiningomis palūkanomis, o ne su 30–40 proc. palūkanų per mėnesį, kurias jos mokėtų 
neoficialiam skolintojui Konge. Pasak D. McEvoy’aus, bendruomenėms, kuriose gyvena žmonės, šios 
įmonės labai padeda išgyventi. 

KONGO BANKAI. TIKRAS IŠBANDYMAS NEPALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS
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PRIVATUS NUOSAVAS 
KAPITALAS 2.0

Privatus kapitalas po 2011 m. revoliucijos iš Egipto pabėgo. Dabar naujos 
kartos investicinės įmonės padeda perspektyvioms įmonėms plėstis ir įgyti 
profesionalų patirties

A hmedas El Guindy baigęs studijas dirbo viename didžiausių Egipto ir Artimųjų Rytų 
konglomeratų. Jis tapo patronuojamosios įmonės generaliniu direktoriumi, tačiau turėjo 

didesnių planų. „Visada svajojau dirbti ten, kur iš tikrųjų galėčiau dalyvauti kaip partneris ir 
akcininkas“, – sako jis. 2015 m. jis pastebėjo savo galimybę. Šeimai priklausančios bendrovės AluNile 
kontrolę paveldėję broliai ir seserys norėjo judėti toliau. „Tikėjau, kad galiu išplėsti 
šią įmonę, tačiau man reikėjo stipraus finansinio partnerio, pageidautina, turinčio 
patirties valdant ir plėtojant pramonės įmonę“, – prisimena A. El Guindy.

Tuomet jis susidūrė su Ezdehar, Egipto privačiojo kapitalo įmone, kurią rėmė 
Europos investicijų bankas. „Kai sugalvojau planą, susitikau su septyniais ar 
aštuoniais skirtingais investuotojais, bet su Ezdehar užsimezgė kitoks ryšys, – 
pasakoja A.  El Guindy, kuris dabar yra AluNile vykdomasis direktorius.  – 
„Susikalbėjome nuo pat pirmos akimirkos ir pajutau, kad suprantame vieni kitus.“

Ezdehar buvo pirmoji iš naujos kartos nepriklausomų privačiojo kapitalo firmų, atsiradusių Egipte po 
2011 m. revoliucijos, kuri beveik sunaikino vietos privačiojo kapitalo sektorių. 2014 m. įsteigta firma 
norėjo daryti teigiamą poveikį vietos verslo aplinkai ir prisidėti prie privačiojo kapitalo sektoriaus 
atkūrimo regione. „Privačiojo kapitalo sektorius Egipte keitėsi“, – pasakoja Emadas Barsoumas, 
vienas iš Ezdehar steigėjų. Tačiau pritraukti investuotojų į pirmąjį firmos fondą buvo sudėtinga. 
„Nedaugelis jų įžvelgė Egipte vykstančias permainas, o daugumai senųjų rinkos dalyvių nepasisekė, 
– sako jis. – Be to, buvome nauja firma, neturėjome institucinės patirties.“

Vienas pirmųjų investuotojų, dirbusių su Ezdehar (arabiškai tai reiškia „klestėjimas“) kuriant fondą, 
buvo Europos investicijų bankas. „Tuo metu labai nedaug tarptautinių investuotojų svarstė galimybę 
investuoti Egipte, – sako Marius Chirila, Europos investicijų banko investicijų į nuosavą kapitalą 
pareigūnas. – Net daugeliui plėtros finansavimo įstaigų teko susidurti su apribojimais investuoti 
Egipte dėl šalies rizikos. EIB buvo pirmasis institucinis investuotojas, kuris bendradarbiavo 
su Ezdehar rengiant jos pasiūlymą ir taip iš esmės prisidėjo prie Egipto privačiojo kapitalo 
sektoriaus atgimimo. Nuo to laiko pasiekta Ezdehar pažanga – nepaprasta.“

Europos investicijų bankas investavo į Ezdehar pirmąjį fondą, panaudodamas kapitalą iš Europos 
Komisijos ir EIB įsteigtos Rizikos kapitalo priemonės pietų kaimynystės šalims. Dėl šios sėkmės 
Ezdehar dabar kaupia antrąjį investicinį fondą. Firma siekia, kad šio fondo dydis viršytų 100 mln. 
JAV dolerių, t. y. būtų didesnis už 84 mln. JAV dolerių vertės pirmąjį fondą.

AluNile pardavimo rezultatas per penkerius metus patrigubėjo, o darbuotojų skaičius išaugo nuo 
700 iki daugiau nei 1 000. „Vis dar plečiamės, – sako jis, – ir turime labai ambicingų planų.“

“ Susikalbėjome 
nuo pat pirmos 

akimirkos ir pajutau, 
kad suprantame 

vieni kitus. ”

INOVACIJOS EGIPTE. PRIVATUS NUOSAVAS KAPITALAS 2.0



54 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

TIKRAS MOTERŲ FONDAS, 
SKIRTAS MOTERIMS

Afrikos lyčių lygybės principu veikiančio Afrikos nuosavo kapitalo fondo 
veikla rodo, kad tradiciniai investuotojai palieka pinigus ant stalo, nes 
investavimas į moteris duoda geresnių rezultatų

C hika Russell atvyko į Jungtinę Karalystę iš Nigerijos, kai jai buvo šešeri. Tačiau tie vaikystės 
metai, kai šeima gaminosi maistą pagal tradicinius receptus, įkvėpė Chikos karjerą, nes ji 

pamėgo Nigerijos moterų gaminamą gatvės maistą – keptus plantanus „dodo“, keptus batatus ir 
mažą, intensyvesnę šalyje auginamų žemės riešutų rūšį, vadinamą epa. 2014 m., septynerius metus 
išdirbusi finansų srityje, ji įkūrė savo užkandžių įmonę Chika. Chika gauna unikalių ingredientų iš 
visos Afrikos ir tiesiogiai bendradarbiauja su Nigerijos bendruomenėmis, kad britų vartotojams 
galėtų pasiūlyti sveikų naminių užkandžių. „Norėjau padaryti ką nors reikšmingo kitiems 
žmonėms,  – sako Chika, taip pat įsteigusi labdaros partnerystę, kad suteiktų išsilavinimą 
38 000 mergaičių ir statytų mokyklas Afrikoje, – ir turėti kuo sėkmingesnį verslą.“

Vienas iš Chikos investuotojų yra Alitheia IDF –- lyčių lygybės principu veikiantis Afrikos investicinis 
fondas, kuriam vadovauja dvi steigėjos moterys – Tokunboh Ishmael ir Polo Leteka. Lapkritį Europos 
investicijų bankas pasirašė 24,6 mln. JAV dolerių investicijos į šį inovatyvų fondą sutartį, leidžiančią fondui 
Alitheia pasiekti tikslinį 100 mln. JAV dolerių dydį. Tai pirmoji ES banko investicija į privačiojo kapitalo 
fondą, kuris orientuojasi į mažąsias ir vidutines įmones Afrikoje, atsižvelgdamas į lyčių lygybės aspektą.

Svajonių puoselėjimas

Fondo Alitheia suteiktas augimo kapitalas leido Chicai Nigerijoje steigti gamybos įmonę, kuri, kaip 
tikimasi, bus atidaryta metų pradžioje ir kurioje dirbs 320 žmonių (iš jų 70 proc. – moterys). Įmonėje 
bus gaminami užkandžiai Nigerijos ir Vakarų Afrikos rinkoms. Visi produktai bus eksportuojami 
į kaimynines šalis, todėl ir ten bus kuriamos darbo vietos. „Chikos poveikio istorija – tikrai puiki, rinka 
buvo akivaizdi, galimybių dydis – aiškus,  - sako P. Leteka. – Chika yra puiki verslininkė, labai 
dinamiška. Ji supranta, ką daro. Ji yra ištroškusi veiklos.“

Fondas Alitheia IDF investuoja į mažąsias ir vidutines įmones, kurioms vadovauja lyčių įvairove 
pasižyminčios komandos, ir jas plėtoja, kad Afrikoje pasiektų solidžią finansinę grąžą ir apčiuopiamą 
socialinį poveikį. Fondas investuoja į sektorius, kuriuose dalyvauja didelė dalis moterų – verslininkių, 
gamintojų, platintojų ar vartotojų. Šie sektoriai apima žemės ūkio verslą, vartojimo prekes, sveikatos 
apsaugą, švietimą, kūrybinius sektorius, finansines ir verslo paslaugas. Lagose ir Johanesburge 
įsikūrusi Alitheia investuoja šešiose šalyse: Nigerijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Ganoje, Zambijoje, 
Zimbabvėje ir Lesote. 2008 m., kai įkūrė Alitheia IDF, kuri yra Alitheia Capital Nigerijoje ir IDF Capital 
Pietų Afrikoje bendra įmonė, T. Ishmael ir P. Leteka buvo pasiryžusios remti moterims priklausančias 
įmones, nes žinojo, kad žemyne yra daugybė moterų, kurių verslas galėtų augti, jei gautų tinkamą 
finansavimą. Apie 40 proc. įmonių Afrikoje į pietus nuo Sacharos priklauso moterims, tačiau mažiau 
nei 10 proc. šių įmonių gali gauti finansavimą iš tradicinių finansuotojų. „Dažnai sakome, kad 
tradiciniai investuotojai palieka pinigus ant stalo, nes jie jaučiasi geriau remdami žmones, kurie atrodo 
kaip jie, dirba kaip jie, kalba kaip jie ir lankosi tose pačiose vietose kaip jie“, – pasakoja P. Leteka.

 AFRIKOS LYČIŲ LYGYBĖS PRINCIPU GRĮSTOS INVESTICIJOS. TIKRAS MOTERŲ FONDAS, SKIRTAS MOTERIMS
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2X pavyzdinis fondas

Alitheia yra 2X pavyzdinis fondas, t. y. priklauso 2X Challenge, daugiašalei iniciatyvai, kurią pradėjo 
G7 šalių vystymosi finansų institucijos, siekdamos iki 2022 m. pabaigos sutelkti 15 mlrd. JAV dolerių, 
kad būtų remiami projektai, kuriais moterims suteikiama daugiau galimybių ir didinamas jų 
dalyvavimas ekonominėje veikloje. Europos investicijų bankas buvo pirmasis daugiašalis plėtros 
bankas, priėmęs ir taikęs 2X kriterijus ir 2021 m. birželio mėn. prisijungęs prie 2X Challenge kaip 
narys. Banką sudomino galimybė investuoti į Alitheia, nes jai vadovauja tik moterys ir tuo ji išsiskiria 
privačiojo nuosavo kapitalo pasaulyje, kuriame dominuoja vyrai. „Tai tikras moterų fondas, skirtas 
moterims, – sako Déborah Vouche, Banko komandos, dirbusios su šiuo sandoriu, narė. – Jis buvo šio 
segmento pionierius ir tikrai pirmoji komanda, pasiūliusi į lyčių lygybę orientuotą fondą Afrikoje 
į pietus nuo Sacharos.“

Be to, investicijos į Alitheia IDF prisideda prie iniciatyvos SheInvest, pagal kurią Europos investicijų 
bankas siekia pritraukti 2 mlrd. eurų į lyčių lygybę orientuotų investicijų visame žemyne.

Per pastaruosius penkerius metus P. Leteka ir T. Ishmael pastebėjo, kaip keičiasi požiūris į įvairovę. 
Investuotojai arba priėmė įvairovę, arba apie ją sužinojo, arba domisi. „Jaučiu, kad per ateinančius 
metus ar dvejus, – sako P. Leteka, – kiekvienas investuotojas paklaus: „Kokia yra jūsų investavimo 
strategija lyčių lygybės aspektu?“

“ Tradiciniai investuotojai palieka pinigus ant stalo, nes jie 
jaučiasi geriau remdami žmones, kurie atrodo kaip jie, dirba kaip 

jie, kalba kaip jie ir lankosi tose pačiose vietose kaip jie. ”

SheInvest paramą gavusios moterys aiškina, ką joms ši parama reiškia1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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B ankas išleido obligacijų, nominuotų 21 valiuta, daugiausia pagrindinėmis valiutomis – 
eurais, JAV doleriais ir Didžiosios Britanijos svarais sterlingų. Diversifikuoti šaltiniai ir skirtinga 

emisijų trukmė užtikrina Banko finansavimo strategijos lankstumą. Be to, taikydamas įvairiomis 
valiutomis išleidžiamų emisijų metodiką Bankas gali platinti obligacijas ir kai kuriomis 
vietinėmis valiutomis.

IŠ KUR GAUNAMA LĖŠŲ 

Europos investicijų bankas, didžiausias pasaulyje daugiašalis skolintojas 
ir emitentas, 2021 m. tarptautinėse rinkose pritraukė 55 mlrd. EUR, iš jų 
10 mlrd. EUR gauta už žaliąsias arba tvarumo obligacijas. Banko emisijos 
pasiekia investuotojus, kuriems galbūt nėra būdinga investuoti Europoje, 
bet jie netiesiogiai finansuoja europinius projektus, investuodami 
į EIB obligacijas.

EMISIJOS PAGAL VALIUTĄ 
EUR USD

48,10% 30,80%

ŠIAURĖS IR PIETŲ 
AMERIKA

10% 14%12% 11%

ARTIMIEJI RYTAI IR AFRIKA

2% 2% 2% 2%

EUROPA

67% 64% 66%69%

AZIJA

21% 21%20%17%

20212019 2020 Klimato apsaugos 
obligacijos / tvarumo 
obligacijos

SVARBIAUSI SKOLINIMOSI RODIKLIAI
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USD GBP KITA

30,80% 8,90% 12,20%

OBLIGACIJOS BLOKŲ GRANDINĖJE

Pirmasis EIB obligacijų pardavimas naudojant skaitmeninę valiutą rodo, kad investuotojai 
nori pradėti naudotis šia nauja technologija

Johnas Whelanas dirba dideliame tarptautiniame banke, tačiau save laiko inžinieriumi. Naujausios jo 
inžinerinės aistros yra kriptovaliutos ir blokų grandinės. „Tvirtai tikiu technologijų galia pakeisti finansus 
visų mūsų labui“, – sako J. Whelanas, Ispanijos banke Banco Santander įkūręs skaitmeninę laboratoriją, kad 
ištirtų, kaip blokų grandinės ir kriptovaliutos gali patobulinti bankininkystę.

Banco Santander yra vienas iš trijų privačių bankų, padėjusių Europos investicijų bankui išleisti pirmąją 
skaitmeninę obligaciją naudojant blokų grandinės technologiją. Balandžio mėn. 100 mln. eurų vertės 
obligacija buvo išleista platformoje Ethereum. Ši platforma turi antrą pagal dydį skaitmeninę valiutą 
pasaulyje po pirmaujančios valiutos – bitkoino. Kiti du dalyvaujantys bankai yra Prancūzijos Société 
Générale ir Jungtinių Valstijų Goldman Sachs.

Tai pirmas kartas, kai valstybinis bankas bendradarbiavo su privačių bankų grupe 
parduodamas obligacijas naudojant blokų grandinę. Europos investicijų bankas primygtinai 
reikalavo, kad jo pirmosios skaitmeninės obligacijos būtų parduodamos per bankų grupę, nes norėjo, kad 
tai būtų panašu į tradicinį obligacijų pardavimą. Dabar tikimasi, kad paskui EIB į šią 
rinką žengs daugiau valstybinių ir privačių bankų ir kad obligacijų, įskaitant 
žaliąsias, pardavimas pasieks daugiau investuotojų.

Mažos sąnaudos, didelis skaidrumas

Organizuoti obligacijų pardavimą sudėtinga. Blokų grandinės leidžia bankams 
supaprastinti daugelį darbų. Dauguma dokumentų, susijusių su obligacijų 
garantavimu, pasirašymu ir platinimu, gali būti saugomi blokų grandinėje, o tai pagreitina kiekvieną 
proceso dalį. Skaitmenizavimas gali sumažinti pastoviąsias išlaidas ir padidinti skaidrumą, nes dėl to tampa 
lengviau stebėti prekybos srautus ir antrinės rinkos sandorius. „Daug žmonių nežino apie blokų grandinės 
technologijos naudą, – teigia Europos investicijų banko Finansavimo skyriaus vadovas Richardas 
Teichmeisteris. – O iš tikrųjų ji gali pakeisti finansų sektorių ir pagerinti daugelio žmonių gyvenimą.“

Greitis neabejotinai yra pranašumas. Kai kuriuos administracinius darbus, susijusius su obligacijų išleidimu, 
pavyzdžiui, dokumentų parengimą ir atsiskaitymą pirminėje rinkoje, būtų galima atlikti per kelias valandas, 
o ne per kelias dienas, kaip dabar.

Kas yra decentralizuota sistema?

Kriptovaliutos yra tik vienas iš daugelio būdų, kaip blokų grandinės technologija naudojama su sandoriais 
susijusiai informacijai saugoti kaip paskirstytasis registras. Paskirstytasis registras – tai duomenų bazė, 
kurioje informacija dalijamasi ir ji sinchronizuojama keliose svetainėse ir su daugeliu žmonių.

Blokų grandinės saugomos internete ir kopijuojamos daugelyje kompiuterių įvairiose vietose. Šis 
kopijavimas apsaugo nuo klaidingų pakeitimų ar įsilaužimų. Blokų grandinėje yra įrašų, vadinamų blokais, 
sąrašas, kuriame užfiksuojami sandoriai ir kurie, naudojant kriptografiją, sujungiami į  grandinę. 
Kiekviename bloke yra laiko žyma ir sandorio duomenys. Blokų grandinės dar vadinamos 
decentralizuotomis sistemomis, nes jos saugomos ir tikrinamos daugelyje kompiuterių.

“ Tai gali pakeisti 
finansų sektorių. ”
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GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  
2022–2024 M. AKCENTAI

•  EIB pasaulyje – naujas EIB vystymo direktoratas, skirtas projektams už Europos Sąjungos 

ribų stiprinti

• COVID-19 atsakas ir žaliasis ekonomikos atsigavimas

• Didesnis poveikis ir daugiau prisiimamos rizikos investuojant

• Klimato banko veiksmų planas

• Technologijos ir inovacijos

• Sanglauda Europai suartinti

• Lankstumas pasirenkant, ar darbuotojai dirbs namuose, ar biure

Steigiame direktoratą EIB pasaulyje – naują vystymo padalinį, kad galėtume glaudžiau 
bendradarbiauti su vyriausybėmis ir įmonėmis už Europos ribų. Tai padės sukurti daugiau 
partnerysčių, kad būtų galima spręsti klimato krizės problemas ir remti žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką. Didinsime darbuotojų, dirbančių mūsų biuruose visame pasaulyje, skaičių. Jau įsteigėme 
naują regioninį centrą Afrikoje, kad galėtume geriau tenkinti vietos poreikius.

Europos garantijų fondas siūlo paskolų garantijas ir kitą finansavimą, kad padėtų įmonėms 
išsilaikyti, apmokėti sąskaitas ir investuoti. Šis fondas, kuriam įnašus skyrė daugelis Europos Sąjungos 
šalių, yra dalis plataus Europos Sąjungos priemonių paketo, skirto ekonomikai atgaivinti. Fondas 
pradėjo veikti 2020 m. ir baigs veiklą 2021 m. pabaigoje, tačiau kai kuriuos sandorius Bankas gali 
užbaigti 2022 m.

Darysime viską, ką galime, kad pasiektume savo Klimato banko veiksmų plane numatytus tikslus. 
Veiksmų plane nurodyta, kaip iki 2025 m. Bankas bent 50 proc. savo metinių paskolų skirs klimato ir 
aplinkos tvarumui. Jame paaiškinama, kaip investuodami prisiimsime daugiau rizikos, remsime 
Europos žaliąjį kursą ir kaip iki 2050 m. Europa taps neutralaus anglies dioksido poveikio žemynu. 
Dėsime daugiau pastangų, kad padėtume klientams prisitaikyti prie klimato kaitos, kuri vyksta jau 
dabar, ir švelninti būsimas problemas.

Iki 2025 m. EIB planuoja 45 proc. metinių paskolų Europos Sąjungoje skirti sanglaudos regionams, 
kuriems reikia daugiau pagalbos. Papildomas finansavimas padės šioms Europos dalims vienodai 
konkuruoti ir pasiekti tokį patį gyvenimo lygį kaip labiau išsivysčiusiuose regionuose.

Pandemijos metu Banko darbuotojai perėjo prie mišraus darbo būdo – dažnai tą pačią savaitę 
dirbo ir biure, ir namuose. Stebėsime ir pritaikysime darbo vietą, kad darbuotojai galėtų atlikti savo 
darbą saugiai ir veiksmingai. Krizė sukėlė daug iššūkių psichikos sveikatos ir gerovės srityje. Siūlysime 
daugiau mokymų ir seminarų vadovams, kad pasirūpintume darbuotojais. Tęsime programą, pagal 
kurią vertiname darbuotojų patiriamo streso lygį ir užtikriname, kad būtų imamasi veiksmų.

Visą 2022–2024 m. veiklos planą rasite čia: www.eib.org/en/publications 

GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA IR VALDYMAS

http://www.eib.org/en/publications
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VALDYMAS

EIB yra ES institucija, atskaitinga valstybėms narėms, kartu jis yra ir bankas, kuris laikosi taikytinos 
geriausios bankininkystės praktikos sprendimų priėmimo, vadybos ir kontrolės srityse.

Valdytojų tarybą sudaro visų 27 valstybių narių vyriausybių ministrai, paprastai finansų ministrai. 
Valdytojai nustato Banko kreditavimo politikos gaires ir kartą per metus tvirtina metines ataskaitas. Jie 
priima sprendimus dėl kapitalo didinimo ir dėl Banko dalyvavimo finansuojant operacijas ES 
nepriklausančiose valstybėse. Be to, Valdytojų taryba skiria Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir 
Audito komiteto narius.

Direktorių valdyba priima sprendimus dėl paskolų finansavimo, skolinimosi kapitalo rinkose programų 
ir kitų finansavimo reikalų. Ji renkasi į posėdžius dešimt kartų per metus ir užtikrina, kad Bankas būtų 
valdomas pagal ES sutartis, Banko statutą ir Valdytojų tarybos bendruosius nurodymus. Direktorių 
valdybą sudaro 28 direktoriai: po vieną pasiūlo kiekviena valstybė narė, vieną – Europos Komisija. Taip pat 
yra 31 pakaitinis direktorius. Jei Direktorių valdybos nariams nepakanka kurių nors sričių profesinių žinių, 
į savo posėdžius jie gali pakviesti šešis balsavimo teisės neturinčius ekspertus. Išskyrus atvejus, kai Statute 
nustatyta kitaip, Direktorių valdyba sprendimus priima ne mažiau kaip vienu trečdaliu balsavimo teisę 
turinčių narių balsų, atstovaujančių ne mažiau kaip 50 proc. valstybių narių pasirašytojo kapitalo. Valdybos 
posėdžiams pirmininkauja Banko pirmininkas. Jis nebalsuoja.

Valdymo komitetas yra nuolatinis sprendimų priėmimo organas. Jis prižiūri Banko einamąją veiklą, 
rengia sprendimus Direktorių valdybai ir užtikrina jų įgyvendinimą. Komiteto posėdžiai vyksta kartą per 
savaitę. Valdymo komitetui vadovauja Banko pirmininkas, jo veiklą prižiūri Direktorių valdyba. Kiti aštuoni 
nariai yra EIB vicepirmininkai. Komiteto nariai skiriami šešeriems metams su teise būti perrinktiems ir 
atsiskaito tik Bankui.

Audito komitetas yra nepriklausomas organas, atsiskaitantis tiesiogiai Valdytojų tarybai. Jis atlieka 
Banko finansinių ataskaitų auditą ir tikrina, ar jo veikla atitinka geriausią bankininkystės praktiką. Audito 
komiteto ataskaita teikiama Valdytojų tarybai kartu su Direktorių valdybos metine ataskaita. Audito 
komitetą sudaro šeši nariai, skiriami vienai šešerių finansinių metų kadencijai.
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SKAITYTI DAUGIAU APIE EIB GRUPĖS 
FINANSAVIMĄ PER COVID-19 KRIZĘ

www.eib.org/covid-19

http://www.eib.org/covid-19
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