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Euroopan investointipankki on Euroopan  
unionin rahoituslaitos. 

Se on maailman suurin ylikansallinen luotonantaja  
ja tärkein ilmastorahoittaja. 

Tuemme talouskasvua, luomme työpaikkoja  
ja edistämme yhdenvertaisuutta. 

EIP-ryhmään kuuluu kaksi osaa: Euroopan 
investointipankki ja Euroopan investointirahasto. EIR on 

erikoistunut pienyritysten ja midcapien rahoitukseen.

Näillä sivuilla voit tutustua yhteen maailman 
osaavimmista kehitysrahoituslaitoksista.



Pankin rahoituksella parannettiin 290 miljoonan 
matkustajan liikenneyhteyksiä vuonna 2018.
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230 000 000 000 € investoinnit EIP:n  
rahoituksen tuella

64 190 000 000 € EIP-ryhmän rahoitusta1 

60 000 000 000 € hankittu maailman  
jvk-markkinoilta

23 270 000 000 € rahoitusta pienyrityksille

13 520 000 000 € innovaatioiden  
vauhdittamiseen

5 000 000 työpaikkaa säilytetty  
pienyrityksissä

854 rahoitussopimusta  
allekirjoitettu

29 % EIP:n rahoituksesta tuki  
ilmastotoimia

1 Vuonna 2018 myöntämällämme 64,19 miljardin euron rahoituksella tuettiin 
kaikkiaan noin 230 miljardin euron investointeja. EIP rahoittaa pääsääntöisesti 
enintään 50 prosenttia hankekustannuksista, jotta pankin mukanaolo kannustaisi 
myös muita tahoja osallistumaan hankkeen rahoitukseen.



Pankki edisti ympäristönsuojelua 15,15 miljardilla 
eurolla vuonna 2018.
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Painopisteemme
Euroopan investointipankin toiminta keskittyy neljälle 
päätoimialalle: innovaatioihin, pienyrityksiin, ilmastotoimiin 
ja infrastruktuuriin.

EIP:n ekonomistien, rahoitussuunnittelijoiden, analyytikkojen 
ja ilmastoasiantuntijoiden yhteistyö varmistaa hankkeidemme 
onnistumisen. Asiantuntijoidemme hyväksyntä auttaa 
saamaan mukaan lisää investointeja yksityissektorilta. 
Teemme työtä paremman elämän puolesta kaikkialla 
maailmassa. Vuonna 2018 toimme puhdasta juomavettä 
20 miljoonalle, rakensimme yhä parempia teitä miljoonille 
kuljettajille ja turvasimme sähkönsaannin yli 34 miljoonaan 
kotitalouteen. 



Nikosiassa toimivan Kyproksen neurologian ja 
genetiikan instituutin tutkimus- ja hoitolaitteet 
uusittiin EIP:n tuella.
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Pankin rahoitus ja neuvonta tukevat miljoonien työpaikkojen 
säilyttämistä ja auttavat tuhansia pienyrityksiä menestymään. 
Vuonna 2018 varmistimme rahoituksen 374 000 
pienyritykselle. Teemme Euroopasta kilpailukykyisemmän 
tukemalla huippuluokan innovaatioita ja ilmastotoimia. 
Vuoden 2018 aikana edistimme 29 miljoonan huippunopean 
digitaaliyhteyden rakentamista.

Yksi rahoitusvälineistämme on Euroopan strategisten 
investointien rahasto. Sen tavoitteena on kuroa umpeen 
Euroopan rahoitusvajetta saamalla aikaan 500 miljardin euron 
investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2018 lopussa 
EIP-ryhmä oli hyväksynyt 70,4 miljardin euron rahoituksen 
ESIR-ohjelmasta ja saanut liikkeelle 375,5 miljardin euron 
kokonaisinvestoinnit.



Hitsaaja bussien kokoonpanotehtaalla Senegalissa. EIP teki 
sijoituksen rahastoon, joka auttaa yritystä menestymään.
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Asiakkaamme
Myönnämme lainoja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. 
Tuemme pienyrityksiä paikallisten pankkien kautta ja 
annamme luottoja innovatiivisille startup-yrityksille. Midcap-
yritykset voivat saada meiltä suoraa tukea tutkimus- ja 
kehitysinvestoinneilleen. Rahoituksemme kuitenkin kattaa 
enintään puolet hankkeen kustannuksista, sillä haluamme 
lainojemme avulla saada mukaan myös yksityisiä sijoittajia sekä 
muita julkisia rahoituslaitoksia.

EIP tarjoaa laajan valikoiman erilaisia rahoitustuotteita 
edullisin ehdoin. Tietyissä Euroopan innovointia ja osaamista 
edistävissä hankkeissa olemme valmiita hyväksymään 
suurempia riskejä kuin liikepankit. Annamme myös teknistä 
apua hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.



Pankki auttaa Pariisia ja muita kaupunkeja uusiutuvan 
energian käytössä, liikenteen sujuvoittamisessa sekä 
katujen ja siltojen kunnostuksessa. 
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Rahoitusvaramme
EIP on rahoituksen suhteen omavarainen. Hankimme tarvittavat 
rahoitusvarat laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja 
kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Erinomaisen luottoluokituksemme ansiosta saamme rahaa 
lainamarkkinoilta edullisesti. Siirrämme näin saadun hyödyn 
edelleen omille asiakkaillemme.

Olemme globaaleilla markkinoilla yksi vihreimmistä 
ylikansallisista pankeista. EIP:n asiantuntijat ovat kehittäneet 
vihreiden joukkovelkakirjojen markkinat.



Sitoudumme
• korkeisiin ympäristö- ja sosiaalisiin standardeihin kaikessa 

toiminnassamme 
• hyvään hallintoon, avoimuuteen ja vastuullisuuteen
•  mahdollisimman pieneen ympäristöjalanjälkeen. 



Lue lisää rahoitustuotteistamme sivulta  
www.eib.org/products.



Euroopan investointipankki
U info@eib.org
www.eib.org
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