VÄLJAKUTSE

VASTU VÕETUD
Mida on ELi panga jaoks
oodata aastatel 2017–2019

ELi pank EIP on mahult maailma suurim mitmepoolne vahendite koguja ja laenuandja, kes annab laene ja ekspertnõu
kindlate ja jätkusuutlike investeerimisprojektide jaoks, mis
aitavad edendada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke. Euroopa
Investeerimispanga Grupi moodustavad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF).
EIP ja EIFi tegevuskavades aastateks 2017-2019 on seatud
panga ja fondi eesmärgid ja prioriteetsed valdkonnad keskpikas perspektiivis.
EIP eeldatav laenumaht on 74-76 mld eurot aastas. EIF eeldab
eraldada omakapitali-, väärtpaberistamise ja kaasava rahastamise tehingute jaoks 9,6-10,4 mld eurot aastas.

Sihtmärgid avaliku poliitika valdkondade
kaupa
Pank keskendub oma tegevuses neljale peamisele avaliku poliitika eesmärgile, sest need toetavad kõige paremini majanduskasvu, tööhõivet ja konkurentsivõimet.

Kõik 2016. aasta andmed selles brošüüris on avaldamise ajal auditeerimata ja esialgsed.

2016: 19,7 mld eurot
2017-2019: 19,1 mld eurot aastas

Tõhusa infrastruktuuri ehitamine
Energia

Liikuvus Euroopa linnadele

• Konkurentsivõimelise ja kindla energiavarustuse kindlustamine:
investeerimine ELi üldhuviprojektidesse, nagu energiavõrguinvesteeringud.

Paljudes väike- ja suurlinnades on kasvav nõudlus transpordi järele tekitanud jätkusuutmatu olukorra: suured ummikud, halb
õhukvaliteet, mürasaaste ja kõrge süsihappegaasiheite tase.
Liiklusummikute kogumaksumus Euroopa väike- ja suurlinnades on hinnanguliselt 100 mld eurot ehk 1% ELi aasta SKPst.
Pank rahastab investeeringuid arukatesse transpordisüsteemidesse ja tehnoloogiasse, mis võib anda transpordikasutajatele
paremat ja asjakohasemat reisiinfot, tõhustab transpordijuhtimist ja muudab operatsioonid tõhusamaks.

• Energiatõhusus: EFSI on võimaldanud pangal laiendada oma
toetust liginullenergiahoonetele, edendades uusi ehitusstandardeid, mis saavad pärast 2021. aastat normiks.
• Süsihappegaasiheite vähendamine: lisaks energiatootmisele tuleb
märkimisväärseid investeeringuid teha ka elektrivõrkudesse, et
integreerida nendesse taastuvad energiaallikad, suurendada
energiasalvestusvõimet ning moderniseerida energiajaotusvõrke ja viia need üle nutitehnoloogiale.

Transport ja liikuvus
Energiatõhus, vähese süsihappegaasiheitega ja puhtam transport
Transpordisektor moodustab Euroopas energia lõpptarbimisest
32%. Ka 20% kogu ELi kasvuhoonegaaside heitest tuleb transpordist ja see on oluline õhusaastaja – eriti linnapiirkondades.
Meie algatuste hulgas on:

Linna- ja regionaalareng ja -uuendamine
Laenuandmisel keskendutakse linnade taaselustamisele, keskkonnainfrastruktuurile, ressursitõhususele, piirkondadevahelisele
ligipääsetavusele, sotsiaalelamutele ja laiemale kaasavusele, kliimamuutuse mõjude leevendamisele ja nendega kohandumisele,
kogukondade ja piirkondade vastupanuvõime suurendamisele, et
nad suudaksid reageerida ettenägematutele probleemidele, nagu
ränne või maavärinad, või nendega kohanduda, ning arukamale
arengule, mis hõlmab innovatsiooni ja uut tehnoloogiat.

Toetus uute laevade ostmiseks või laevade tehnoloogia moderniseerimiseks, et muuta laevasõit keskkonnahoidlikumaks
 Lennuliikluse juhtimise investeeringud
 Alternatiivse kütusega sõidukite kasutuselevõtu hõlbustamine
 Pingutuste suurendamine, et käivitada vähese ja/või nullheitega ühistranspordipargid linnades ja linnapiirkondades.

Tervishoid

Strateegiline transporditaristu

Maapiirkondade infrastruktuuri arendamine ja
põllumajandusettevõtluse toetamine



EIP prioriseerib vähem arenenud piirkondi ja on keskendunud
puuduvatele lülidele, ummikutele pikamaatranspordis, piiriületusstruktuuride koostalitlusvõimele ja reisijate üleminekukohtadele eri transpordiliikide vahel. EIP suudab pakkuda toetust
ka piirkondlikele lennukirendi- ja liisingufirmadele, nagu ka
TEN-T-välisele strateegilise tähtsusega infrastruktuurile.

Kuigi valdav osa rahastamisvahenditest peaks eeldatavalt minema haiglainfrastruktuuri parandamiseks, on tõenäoliselt oodata kasvavat nõudlust esmatasandi tervishoiu rajatiste ja sektori töötajate täiustatud väljaõppe järele.

Maapiirkondade infrastruktuuri ja biomassipõhise tööstuse
(kus põllumajandus on keskne tegur) toetamisega saavutatakse pikaajalisem ja tasakaalustatum äriühingute jätkusuutlik
kasv, sest see vähendab maalt linnadesse rände survet ja parandab toiduga kindlustatust.

Kui me oleks iga avaliku sektori tehingu, mida oleme viimase 10–15
aasta jooksul rahastanud, kaardil ära märkinud, ei näeks me eraldi
projekte kõikjal laiali, vaid oma silme all kasvamas terveid teede-,
raudtee-, trammiliinide-, torujuhtmete- või tervishoiu- või haridusteenuste süsteeme. Need on osa loogilisest tervikust.
Itaalia linnale antud
EIP laenuga rahastatud
jalgrattateed Bolognas

Rafal Rybacki,
Poolas ja Baltimaades sõlmitavate EIP avaliku sektori ja infrastruktuuri laenutehingute osakonna juht

2016: 23,6 mld eurot
2017-2019: 22,3 mld eurot aastas

VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtete toetamine
Rahastamisvahendite kättesaadavuses on ELi liikmesriikide ja
finantskriisist kõige enam kahjustatud riikide vahel jätkuvalt
suured erinevused. Paljud VKEd otsivad ikka veel paremat juurdepääsu erifinantseeringutele, nagu paindlikud käibekapitali
laenud ja omakapitalilaadsed rahastamisvahendid. Väikelaenud,
mida võtavad peamiselt väiksemad ettevõtted, on tavaliselt kõrgema intressimääraga, mis kajastab suhteliselt suuremat laenuandmise ja eri riskitunnuste maksumust.
EIP peaks eeldatavalt keskenduma põhiprioriteetidele, milleks
on muu hulgas innovatsioon, noorte tööhõive, toetus rahvusvahelistumisele ja kliimameetmed. Pank on praegu eriti hästi võimeline vastama paljude põllumajanduses ja toiduväärtusahelas
tegutsevate ettevõtjate finantseerimisvajadustele.

Edaspidi näeme palju rohkem struktureeritud finantstehinguid
väärtpaberistamisel või riskijagamistagatistes laenuportfellide puhul,
mille pank on loonud või peatselt loob. See saab suureks
toetuseks VKEdele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele.
Milena Messori,
mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele pakutava
vahendatud rahastamise tehingute osakonna juht

Pank püüab eelkõige EFSI kontekstis sõlmida pangandussuhteid
uute vahendajatega ja arendada finantseerimisplatvorme, et vastata uute ärisegmentide vajadustele, peamiselt koostöös riikide
tugiinstitutsioonidega. Pank püüab ka laiendada oma suhteid
uute muude finantsvahendajatega, nagu laenufondid ja ühisrahastamisplatvormid.
EIP tootevalikut laiendatakse veelgi, et lisada sellesse tagatised/
riskijagamistooted, majanduskasvu otselaenud keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele, mida täiendatakse koostöös EIFiga
vaherahastamisel põhineva väärtpaberistamise seeriate ja investeeringutega valitud VKEdesse ja keskmise turukapitalisatsiooniga fondidesse.
Väljapool ELi loodab EIP jätkata mikroettevõtete toetamist ja
edendada kohaliku finants- ja erasektori arengut vahendajate
kaudu laenuandmisega (sh kohalikus vääringus) ja üha rohkem
ka nõustamisteenustega. Fondid, mis katavad väiketalunike,
tootjaorganisatsioonide ja maapiirkondade mikro- ja väikeettevõtete vajadusi väljapool ELi, lahendavad sageli ka selliseid küsimusi nagu rände ja kliimamuutuse mõjude leevendamine ja
nendega kohandumine.

Keskkonnakaitse

2016: 16,9 mld eurot
2017-2019: 18,3 mld eurot aastas

Vesi

Maapiirkondade infrastruktuur

Veevarud, joogivesi ja heitveemajandus on Euroopa majanduse
ja keskkonna jaoks endiselt kriitilise tähtsusega. Veevarustuse
või üleujutuste eest kaitse alal – EIP on endiselt sektori suurim
laenuandja.

Kliimamuutusel on märkimisväärne mõju põllumajandusele ja
toiduturule. See mõjutab eelkõige mulla viljakust, taimekasvatusmudeleid ja veevarusid, mis omakorda mõjutavad toiduga
kindlustatust.

Jäätmed

EIP hõlbustab jätkuvalt investeeringuid põllumajandusse ja
metsandusse, mis tehakse otseselt kliimamuutuse mõju leevendamiseks või sellega kohandumiseks, ja toetavad keskkondlikke avalikke hüvesid, nagu maastikud, põllumaade elurikkus,
kliima stabiilsus ja suurem vastupanuvõime loodusõnnetustele.
Põllumajanduslikes väärtusahelates jätkab EIP ressursi- ja energiatõhusate projektide toetamist, mis aitavad kaasa niisuguste
kaupade tootmisele, mis on tervislikumad, toitvamad ja/või
väiksema ökoloogilise jalajäljega.

Suuremad investeeringud jäätmete ringlussevõttu ja jäätmetest energia tootmisse
 toovad kasu keskkonnale ja kliimale
 hoiavad loodusvarasid ja energiat
 vähendavad sõltuvust imporditud toorainest ja
 toetavad töökohtade loomist ja majanduskasvu

Naised koorivad puuvilja traditsiooniliste Küprose
maiustuste jaoks Tróodose mägedes asuvas väikeettevõttes,
mis sai toetust EIP tagatud laenuga

EIP finantseeringu abil Heliateki
toodetud üliõhuke fotogalvaaniline
kile. Kile kaalub 500 g ruutmeetri kohta
ja on vähem kui üks millimeeter paks

Pank toetab jätkuvalt investeeringuid, et aidata kaasa ELi ringmajandusele üleminekule. Kui on põhjendatud, rahastab pank
ka jäätmejääkide töötlemist, mis on vajalik selleks, et täita biojäätmete prügilatest kõrvale juhtimise eesmärke.

Horisontaalsed ühtekuuluvuse ja kliimameetmete sihtmärgid
EIP joondub oma tegevuses ELi poliitika kahe peamise sihtmärgi järgi:
• parandada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja lähenemist ELi, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni ja ühinemiseks valmistuvates riikides (30% kogu grupi finantseeringutest);
• tegutseda kliimamuutuse mõjudega kohandumise ja nende
leevendamise vallas (26% kogu grupi finantseeringutest).

Euroopa investeerimiskava
EIP Grupp on lähedal oma eesmärgile kaasata koos
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI)
täiendavaid investeeringuid 315 mld euro ulatuses,
nagu Euroopa investeerimiskavas kavandatud. Sellest
tulenevalt on pank võtnud suuremaid riske, et vähendada investeerimislünki. Euroopa Komisjonilt saadud
positiivse hinnangu tulemusel tehakse ettepanek EFSI-t
pikendada.

Tänu EFSI-le saab pank toetada laiemas valikus kliente ja
projekte. Nii suurematel kui ka väiksematel investeerimisprojektidel võib olla otsustav kohalik mõju, sest need aitavad
luua töökohti ja toovad elanikele tuntavat sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnakasu.
Cheik Sadibou Diop, Senegalis
EIP abil rahastatud äriühingu
Senbus asutaja

Väljapool Euroopat
Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ka suurendada 2014.–2020. aasta välislaenumandaadi tagatiste tasemeid, et aidata EIP-l rakendada majanduse
vastupanuvõime algatust Lääne-Balkani maade ja
lõunapoolsete naaberriikide jaoks, et toime tulla rändeolukorraga. Pank loodab täita olulist osa ka välisinvesteeringute kavas, eriti tehnilise asjatundlikkuse ja
nõustamise ülesannetes riikides, kus vajadused on
kõige suuremad.

Birthe Bruhn-Léon,
EIP Ibeeria osakonna juht

Euroopa Investeerimisfondi strateegilised
eesmärgid
EIF on kindlalt keskendunud sellele, et pakkuda riskirahastamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd)
ja väikestele keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele
Euroopas. EFSI kavakohase pikendamisega 2018. aastal saab
EIF jätkata kindlat mahtude kasvutrendi. See saavutatakse
eri mandaatidega, mille keskmes on innovatsioon, konkurentsivõime, sotsiaalettevõtlus, kultuuri- ja loomesektor ja

EL peab tegutsema ennetavalt välisprobleemide lahendamiseks, mis mõjutavad nüüd või edaspidi tema enda
tulevikku. Maailm on muutunud keerukamaks ja viimastel
aastatel kujunenud uued olukorrad toovad Euroopale olulisemaid riske või võimalusi. See nõuab, et toetaksime kiiremini
partnerriikide vastupanuvõimet ja arengut. EIP on näidanud,
kui hästi ja paindlikult ta suudab nendele probleemidele
reageerida.
Lionel Rapaille,
ELi idapoolsetes naaberriikides sõlmitavate EIP avaliku
sektori tehingute osakonna juht

Eddie Szweda peab Taanis mikroettevõttest
pruulikoda, kus töötab viis inimest ja mis
tõstis oma tootlikkust EIFi tagatud laenuga

mikrolaenud. EIF otsib ka edaspidi võimalust käivitada uusi
algatusi põllumajandussektoris. Lisaks toetab EIF mitmesugustesse fondidesse tehtud investeeringutega varajases ja
hilisemas järgus ettevõtteid alates tehnosiirdest ja äriinglitest kuni üleeuroopaliste fondifondideni.
2017. aastal loodab EIF käivitada koos riikide tugiinstitutsioonidega vähemalt viis spetsiaalset ühisinvesteeringute programmi, mis toovad turule terve rea innovaatilisi investeerimislahendusi. Need algatused peaksid võimaldama EIF-il partneritega
aktiivselt suhelda, vahetades häid turutavasid ja arutades investeerimisvõimalusi.
EIF jätkab koostööd Euroopa Komisjoniga ELi peamistes õigusloomealgatustes, sealhulgas maksudest kõrvalehoidumise vastastes algatustes, maksustamise läbipaistvuse suurendamisel
ja kõigile ettevõtetele ELis võrdsete võimaluste loomisel. Peale
selle hindavad EIF ja Euroopa Komisjon ühiselt võimalust laiendada EIFi tegevust uutesse sektoritesse (nagu energia, oskused)
ja suurendada tegevust ELi poliitikaprioriteetide toetuseks,
nagu sotsiaalne mõju.
EIF püüab samuti leida uusi võimalusi, et koguda rohkem vahendeid VKEde ja väikeste keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtete toetamiseks. Erakapitali kaasamine institutsionaalsetelt investoritelt (nt riiklikud investeerimisfondid, perekonnapangad, pensionifondid, sihtasutused ja äriühingud) kindlustaks turule jätkusuutlikuma ja pikaajalisema toe.

EIF on oma töös kindlalt sihiks seadnud teenida Euroopa majandust.
Igast eluvaldkonnast ettevõtjate mõjuvõimu suurendamine jääb
edasimineku põhiprioriteediks.
Maria Leander, EIFi peasekretär

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

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

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

Angelita Rebollo töötab Pariisis välja
vähiravimeetodeid, mida rahastab
fond, millesse EIF on investeerinud

Innovatsiooni ja inimkapitali tugevdamine
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2016: 13,5 mld eurot
2017-2019: 15,2 mld eurot aastas

Teadustöö ja innovatsioon
Rohkem kui kunagi varem sõltub majanduskasv ja heaolu Euroopas meie oskuste täiustamisest, teadmiste laiendamisest
ning nende oskuste ja teadmiste väljendamisest uutes toodetes ja teenustes. Konkurentsis püsimiseks on vaja kõrge kvalifikatsiooniga inimesi ja suuremaid investeeringuid teadusesse,
tehnoloogiasse ja innovatsiooni, eriti keskmise turukapitalisatsiooniga erasektori ettevõtetes.
Kõige laiemalt tuntavat mõju on oodata kolmest põhitehnoloogiast:
 Digitehnoloogia
 Biotehnoloogia
 Materjaliteadus

Innovatsioon biomajanduses
Põllumajanduse/biomajanduse kogukäive ELis on hinnanguliselt
2 triljonit eurot ja selles sektoris on ligikaudu 22 miljonit töökohta
ehk 9% kogu ELi tööjõust (2013. aastal), millest enamik asub
maa- ja rannikupiirkondades. Siin edendavad investeeringud
jätkusuutlikku ja ressursitõhusat tootmist ja taastuvate ressursside

kasutamist maast, kalavarudest ja vesiviljelusest. Põllumajandusel/
biomajandusel on ka potentsiaal toetada ELi üleminekut
ringmajandusele.

Teadustöö ja innovatsioon energeetikas
Pikaajaliste energia- ja kliimaeesmärkide täitmine nõuab uusi
tehnoloogiaid, mis ei ole praegu kaubanduslikult kättesaadavad, nagu ka arukamaid ja ülitõhusaid energiakasutusviise.

Kuigi ELil tuleb püüda tõsta oma majanduslikku konkurentsivõimet ja suurendada investeeringuid innovatsiooni, peaksime oskama hinnata ka Euroopa saavutatud
edusamme ja innovatsioonivõimet paljudes valdkondades
alates meditsiini-, kosmose- ja keemiatehnoloogiast kuni
kõrgtehnoloogilise masinaehituseni.
.

Elina Kamenitzer,
Saksamaal ja Põhjamaades antavate EIP
ettevõtluslaenude osakonna juht

