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Tunnusluvut – EIP-ryhmä
Euroopan investointipankki
Toiminta vuonna 2004
Allekirjoitetut lainasopimukset
Euroopan unioni
Kumppanuusmaat

(Miljoonaa euroa)
43 204
39 661
3 543

Hyväksytyt lainat
Euroopan unioni
Kumppanuusmaat

45 780
41 037
4 743

Ulosmaksetut lainat
Omista rahoitusvaroista
Budjettivaroista
siitä Investointikehyksen osuus

38 640
38 383
257
93

Varainhankinta (swap-sopimusten jälkeen)
EU-valuuttoina
Muina valuuttoina

49 865
28 868
20 997

Tilanne 31.12.2004
Lainakannat ja takaukset
Lainat omista rahoitusvaroista
Takaukset
Rahoitus budjettivaroista
Pitkät, keskipitkät ja lyhyet lainat

265 833
268
2 326
214 825

Omat varat
Taseen loppusumma
Tilikauden tulos
Merkitty pääoma
siitä maksettu osuus

29 638
257 772
1 381
163 654
8 183

Euroopan investointirahasto
Toiminta vuonna 2004
Pääomasijoitukset (15 rahastoa)
Takaukset (40 takausta)
Tilanne 31.12.2004
Pääomasijoitukset (199 rahastoa)
Takaukset (133 takausta)
Merkitty pääoma
siitä maksettu osuus
Tilikauden tulos
Rahastot ja varaukset
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EIP-ryhmä

(Miljoonaa euroa)
358
1 447
2 770
7 686
2 000
400
27
191

EIP-ryhmän pelkistetty tase
Tase 31 päivältä joulukuuta 2004 (tuhansia euroja)
VASTAAVAA
1. Rahat sekä saamiset keskuspankeilta ja postipankeilta
2. Keskuspankkirahoituksen oikeuttavat valtion
velkasitoumukset
3. Luotot ja ennakot luottolaitoksille
a) vaadittaessa maksettavat
b) muut luotot ja ennakot
c) lainananto
4. Luotot ja ennakot asiakkaille
a) lainananto
b) erityiset varaukset

31/12/2004
30 667

2 848 658

198 171
18 006 219
103 474 340
121 678 730
121 917 721
-239 000
121 678 721

5. Joukkovelkakirjat, mukaan lukien kiinteätuottoiset
arvopaperit
a) julkisten viranomaisten tai laitosten liikkeeseen laskemat
b) muiden luotonottajien liikkeeseen laskemat

1 339 988
7 968 522
9 308 510

6. Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit
7. Aineettomat hyödykkeet
8. Kiinteistö, koneet ja kalusto
9. Muu omaisuus
a) muut saamiset
b) positiivinen vaihto-omaisuusarvo

1 048 108

11. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset

31/12/2004

1. Lainat luottolaitoksilta
a) lainat, joissa on sovittu eräpäivä tai irtisanomisaika

138 791

406 856
9 519 791

217 740 896
1 192 101
218 932 997

3. Muut velat
a) ennakkoon saadut korkotuet
b) erittelemättömät velat
c) muut
d) negatiivinen vaihto-omaisuusarvo

247 493
1 148 644
22 275
17 296 794
18 715 206

4. Siirtovelat ja ennakkomaksut

99 612

5. Varaukset
a) henkilökunnan eläkerahastot
b) takaustoiminnan varaus muiden myöntämille
lainoille
c) takaustoiminnan varaus
riskipääomasijoituksiin

22 000

756 132
6. Vähemmistön osuus

239 621

7. Oma pääoma
– merkitty
– maksettavaksi määräämätön

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

8. Konsernirahastot
a) vararahasto
b) muut rahastot

16 365 374
558 079
16 923 453

9. Strukturoituun rahoitusjärjestelyyn määrätyt varat
10. Riskipääomasijoituksiin määrätyt varat

12. Tilikauden tulos:
ennen siirtoja yleisestä
riskirahastosta
siirto vuoden aikana yleisestä
riskirahastosta
Voittovaroja tilille jätetään

500 000
1 755 067

11. Yleinen riskirahasto tilinpäätössiirtojen jälkeen

268 589 643

682 883

51 249

1 917 869
6 373

396 043
396 043

2. Velkakirjalainat
a) liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat
b) muut

6 569

9 926 647
10. Merkitty pääoma ja kerrytettävissä oleva varanto,
maksettavaksi määrätty mutta maksamatta oleva osuus

VASTATTAVAA

915 000

1 038 825
135 000
1 173 825
268 589 643
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Pääjohtajan katsaus
Vuosi 2004 merkitsi Euroopan investointipankille laajentumista. Me toivotimme tervetulleiksi
kymmenen uutta osakasta. Vuosi merkitsi myös kehitystä. Me otimme askeleen eteenpäin
pyrkimyksissämme kehittää toimintamme tehokkuutta ja maksimoida omaa merkitystämme
Euroopan unionin ylläpitämänä rahoittajatahona.

Tärkeimmät toimintatavoitteet

Laajentuminen

Mejatkoimmelainojemmeavulla tuenantamistaEuroopan unionin
tavoitteille, mikä voidaan purkaa viideksi toimintakohtaiseksi
prioriteetiksi:
– taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen
laajentumisen jälkeisessä EU:ssa
– niin sanotulle Lissabonin strategialle annettava tuki edistämään
tietoyhteiskunnan toteutumista
– Euroopan yhdistäminen Euroopan laajuisilla verkoilla
– kaupunkiympäristön ja luonnon suojelu ja ympäristön tilan
parantaminen
– EU:n harjoittaman kehityspolitiikan tukeminen kumppanuusmaiden lainoituksella.

EIP on tärkein yksittäinen ulkopuolisen rahoituksen lähde uusissa
jäsenvaltioissa, joihin 2004 tuli EIP-lainoja 3,8 miljardia euroa.
Pankki myös tukee alueen kotimaisten pääomamarkkinoiden
kehittämistä emissiotoiminnalla paikallisissa valuutoissa ja on johtava valtioiden ulkopuolinen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija
itäisen Keski-Euroopan paikallisilla pääomamarkkinoilla.

Tehokkaan oman rahoituksen hankinnan tukemana EIP:n antolainaus nousi yhteensä 43,2 miljardiin euroon. Euroopan unionin
alueella me kohdistimme 72 prosenttia lainoistamme tukialueiksi
määritellyille alueille ja täytimme innovaatioita (7 mrd. euroa),
TEN-verkkoja (7,9 mrd. euroa) ja ympäristöä (10,9 mrd. euroa)
koskevat rahoitustavoitteemme. Unionin ulkopuolella me kasvatimme toimintaamme Euroopan unionin ja Välimeren alueen
kumppanuuden tukemiseksi (2,2 mrd. euroa).
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Nyt kun uusista jäsenvaltioista on tullut EIP:n osakkaita, ne pääsevät
täydellisesti osallisiksi pankin rahoituksesta. Pankin hallintoa ja
pääomarakennetta on myös sovitettu sen mukaan. EIP-lainoituksen vaikutuksen maksimoimiseksi me olemme vielä tehostaneet
yhteistyötä Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston kanssa.
Tarkoituksena on erityisesti parantaa EIP-rahoituksen koordinointia
rakennerahastotoimien kanssa, joiden tukea voivat nyt saada
myös uudet jäsenvaltiot.

Lisäarvo
Vuonna 2004 me testasimme uusia tapoja arvioida EIP-rahoituksen
tuottamaa lisäarvoa. Tämä uusi menettelytapa rakentuu kolmelle
periaatteelle, joista jokainen on näytettävä toteen hankkeen
hyväksymisvaiheessa. Arviointiperusteet ovat: rahoituskelpoisuus – tarkemmin sanoen vaikutus jonkin unionin tavoitteen
toteutumiseen; laatu; rahoituksellinen lisäarvo. Tämä on pankille
erityisen tärkeä kehitystapahtuma. Se osoittaa, miten me julkisena rahoituslaitoksena unionipolitiikan ohjaamana muutamme
perustehtävämme käytännön toimiksi ja auttaa meitä räätälöimään
toimintamme entistä paremmin osakkaidemme vaatimusten, eri
sidosryhmiemme odotusten ja taloudellisen edunsaajiemme
tarpeiden mukaiseksi.

Toiminnan avoimuus

Näkymät

Päivittäessämme avoimuus- ja vastuullisuuspolitiikkojamme me
käynnistimme monia uudistuksia. Näihin sisältyivät seuraavat
toimenpiteet:
– lisätään tiedottamista johtamis- ja valvontatavasta ja palkkioista
– monipuolistetaan julkaistavien asiakirjojen valikoimaa taloudellisen raportoinnin ja valvontatoiminnan osalta
– lisätäänjulkisuuteenannetavan tiedonmäärääEIP:nlainanannosta,
hankeluettelo mukaan lukien
– vahvistetaan valvonta- ja arviointiorganisaatioita, erityisesti
vuonna 2005 käyttöön tulevan compliance-toiminnon perustamisen avulla.

EIP ei havittele kasvua kasvun vuoksi. Pikemminkin pankki pyrkii
kohdistamaan strategiaansa yhä enemmän lisäarvon luomiseen,
mikä merkitsee laatua ennen määrää. Toiminnan kannalta tämä
tarkoittaa, että me odotamme EU-15-maihin suuntautuvan antolainauksen tasaantuvan tai jopa vähenevän, samalla kun luotonannon
uusiin jäsenvaltioihin on määrä edelleenkin kasvaa. Niin ikään
luotonanto liittymisneuvotteluja käyviin maihin, hakijamaihin sekä
Välimeren maihin ja AKT-valtioihin tulee jatkossakin kasvamaan,
mikä vastaa Eurooppa-neuvoston antamia suuntaviivoja.

Asemansa vuoksi Euroopan unionin rahoituslaitoksena EIP pitää
velvollisuutenaan olla toiminnassaan mahdollisimman avoin
ja pyrkii mahdollisimman laajaan tiedottamiseen. Tehtävänsä
vuoksi pankkina EIP:n on kuitenkin myös suojeltava edunsaajiensa
yleisesti hyväksyttäviä kaupallisia etuja ja markkinoita koskevia
arkaluonteisia etuja. EIP:n on löydettävä paras mahdollinen
tasapaino näiden kahden vaatimuksen välillä.

Philippe Maystadt
EIP-ryhmän pääjohtaja

Toimintakertomus 2004
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Laajentuminen, toiminnan tausta ja yleiskatsaus
vuoteen 2004
EIP rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka muuttavat todeksi Euroopan unionin keskeiset taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet. Sen toiminta
määräytyy oman perussäännön ja Eurooppa-neuvoston antamien valtuutuksien mukaan. EIP tekee kiinteää yhteistyötä muiden unionin
toimielinten kanssa.

EIP:n toimintaa ohjaavat kaksi yleisperiaatetta: rahoituksen tuottaman lisäarvon maksimointi ja toiminnan avoimuus. Erityisesti
rahoituspäätökset perustuvat lisäarvon kriteereihin, joita ovat
rahoitustoimien vaikutus unionin tavoitteiden toteutumiseen,
kunkin hankkeen laatu ja toteutuskelpoisuus sekä EIP:n lainan
hyöty muun rahoituksen hankinnan kannalta.

valtiovarainministereistä. Heidät toivotettiin tervetulleiksi ensimmäiseen vuosikokoukseensa 2. kesäkuuta 2004.
EIP:n perussääntöä ja työjärjestystä muutettiin näiden uusien
järjestelyiden mukaisesti.

Toiminnan tausta
Laajentuminen
Euroopan unionin laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla oli pankille merkittävä tapahtuma vuonna 2004. Kun uudet
jäsenmaat liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, niistä
tuli samalla Euroopan investointipankin osakkaita, ja ne pääsivät
osallisiksi pankin rahoituksesta aivan samoin perustein kuin
15 vanhaa jäsenmaata tätä ennen.
Uusissa jäsenmaissa pankki tukee ennen kaikkea sellaisia hankkeita, jotka auttavat maiden talouden sopeutumista yhteismarkkinoille ja edistävät Euroopan unionin normien täytäntöönpanoa
EU:n säännöstön, acquis communautairen, mukaisesti. Näissä
hankkeissa EIP voi hyödyntää jo vuodesta 1990 hankkimaansa
kokemusta maiden valmistelusta Euroopan unionin jäsenyyteen.
Tänä aikana EIP myönsi Keski- ja Itä-Euroopan hankkeisiin 25
miljardin euron lainat, joilla tuettiin liikenteen ja televiestinnän
infrastruktuureja, vesihuoltoa, ympäristönsuojelua, teollisuutta
ja palvelualoja, terveys- ja koulutuspalveluita sekä välillisesti
pk-yrityksiä ja paikallishallintoa.
Kymmenen uuden jäsenmaan liittymisellä oli vaikutusta myös
pankin merkityn pääoman määrään. Uudet jäsenmaat kasvattivat
merkittyä pääomaa 7,46 miljardilla eurolla; siitä 5 prosentin
osuus maksetaan osasuorituksina. Kun Espanja korotti samaan
aikaan osuutensa EIP:n pääomasta lähes 10 prosenttiin, pankin
merkitty pääoma nousi 1. toukokuuta 2004 lukien 163,6 miljardiin
euroon.
Pankin hallituksen jäsenlukua lisättiin yhdeksännellä jäsenellä, kun
joukkoon liittyi uusista jäsenmaista nimitetty Ivan Pilip. Kaikilla
25 jäsenmaalla on edustajansa hallintoneuvostossa, ja tarkastuskomiteaan nimettiin havainnoitsijajäsen uusista jäsenmaista.
Pankin valtuusto sai kymmenen uutta jäsentä uusien jäsenvaltioiden
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Vuonna 2004 EIP toteutti ohjelmia, jotka vastaavat pankin valtuuston
ja Eurooppa-neuvoston kokousten määrittelemiä suuntaviivoja.
Kasvava tuki TEN-hankkeille eli Euroopan laajuisiin verkkoihin
perustuu Brysselissäjoulukuussa 2003 tehtyynneuvoston päätökseen
Euroopan kasvualoitteesta. Pankin toiminta tietoon ja innovaatioihin
perustuvan Euroopan talouden kehittämiseksi pitkäkestoisesti on
lähtöisin maaliskuussa 2000 pidetystä Lissabonin huippukokouksesta. Sen jälkeen EIP:n valtuutus on uusittu moneen kertaan, myös
vuonna 2004. EU:n ja Välimeren maiden ulkoasiainministerien
kokouksessa, joka pidettiin Haagissa marraskuussa 2004, korostettiin
pankin roolia rahoitusyhteistyön lujittamisessa Välimeren alueen
kumppanuusmaiden kanssa. Tämä yhteistyö pohjautuu Välimeren
maiden investointi- ja kumppanuusohjelmaan (FEMIP), joka käynnistettiin Barcelonan huippukokouksen aloitteesta maaliskuussa
2002. Vuonna 2004 EIP osallistui myös AKT-maiden ja EU:n välisen
Cotonoun sopimuksen uusimista koskeviin neuvotteluihin. Tämän
lisäksi joulukuussa 2004 neuvosto antoi valtuudet uuteen yhteisön
takaukseen, joka kattaa 500 miljoonaan euroon asti lainat Venäjälle,
Valko-Venäjälle, Moldovaan ja Ukrainaan.
Hallitustenvälinen konferenssi pääsi yhteisymmärrykseen Euroopan
perustuslakisopimuksen luonnoksesta Brysselissä kesäkuussa 2004,
ja Eurooppa-neuvosto allekirjoitti sopimuksen Roomassa lokakuussa
2004. Euroopan perustuslaissa viitataan myös EIP:iin ja vahvistetaan
sen perustehtävä artikloissa III-393 ja III-394. Pankin uudistettu
perussääntö on liitetty sopimukseen pöytäkirjaksi.

EIP:n ulosmaksetut lainat, allekirjoitetut lainat ja hyväksytyt
lainat (2000-2004)

Allekirjoitetut lainat maantieteellisen toimialueen mukaan 2004

(mrd.)

("
'"

EU (92%)

&"

Välimeren kumppanuusmaat (1%)

%"

Afrikka, Karibia, Tyynimeri,
MMA ja Etelä-Afrikka (5%)

$"

Latinalainen Amerikka ja Aasia (1%)

#"
"
$"""

$""#

$""$

$""%

Kaakkois-Eurooppa (1%)

$""&

Ulosmaksetut lainat
Allekirjoitetut lainat
Hyväksytyt lainat

Toiminta numeroin1:

•

Lainanotto oli 50 miljardia euroa swap-sopimusten jälkeen.
Varat hankittiin 282 joukkovelkakirjaemissiolla, joissa käytettiin
15:tä eri valuuttaa. Swap-sopimusten jälkeen pääomamarkkinalainoista 35 % oli euroina, 36 % Yhdysvaltain dollareina ja
19 % Englannin puntina.

•

Omista rahoitusvaroista myönnetyt käytössä olevat lainat ja takaukset olivat tilivuoden lopussa 266 miljardia euroa. Liikkeessä
olevat omat lainat olivat 215 miljardia.Taseen loppusumma oli
258 miljardia euroa.

•

Nettokassavarat 31. joulukuuta 2004 olivat 22,7 miljardia euroa,
ja ne olivat 12:na eri valuuttana.

•

EIR2 puolestaan jatkoi yritystoiminnan tukemista 358 miljoonan
euron pääomarahastosijoituksilla ja noin 1,45 miljardin euron
takauksilla.

• Allekirjoitetut lainasopimukset vuonna 2004 olivat yhteensä
43,2 miljardiaeuroa,edellisenävuonnavastaavasti42,3miljardia.
Lainat jakautuivat seuraavasti:
o 39,7 miljardia Euroopan unioniin
o 119 miljoonaa liittymisneuvotteluja käyviin maihin (Bulgaria
ja Romania)
o 2,2 miljardia Välimeren alueen kumppanuusmaihin (FEMIP)
o 461 miljoonaa Balkanin maihin
o 440 miljoonaa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maihin
sekä MMA-alueille; siitä 337 miljoonaa Cotonoun investointikehyksestä
o 100 miljoonaa Etelä-Afrikkaan
o 233 miljoonaa Aasian ja Latinalaisen Amerikan maihin.

•

Ulosmaksetut lainat olivat 38,6 miljardia. Lainoista 56 % nostettiin
euroina.

•

Pankki arvioi lisäksi 333 investointihanketta, joita varten lainoja
hyväksyttiin myönnettäväksi 45,8 miljardia euroa.

1
2

Tässä toimintakertomuksessa rahasummat on ilmaistu euroina, ellei toisin ilmoiteta.
EIP-ryhmän toimintakertomusta täydentää EIR:n oma vuosikertomus, joka on luettavissa rahaston Internet-sivuilta www.eif.org.
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Toimintasuunnitelma 2005-2007
Pankin tärkein suunnitteluasiakirja on toimintasuunnitelma (COP). Toimintasuunnitelma on kolmen vuoden välein uusittava keskipitkän
aikavälin ohjelma, jonka pankin valtuusto hyväksyy. Siinä määritellään pankin toiminnan tärkeysjärjestys tuleville vuosille valtuuston
asettamien tavoitteiden perusteella. Suunnitelman strategisia arvioita tarkistetaan vuosittain uusien valtuutusten ja talousympäristön
muutosten huomioon ottamiseksi.

Toimintasuunnitelmassa vuosille 2005-2007 painotetaan erityisesti kahta tärkeää strategista tavoitetta, ja ne ovat: lisäarvon
tuottaminen sekä avoimuuden ja vastuullisuuden lisääminen
ulkoisen viestinnän avulla.

Muita tärkeitä toimintakohtaisia prioriteetteja ovat:

Lisäarvo

Näihin tavoitteisiin pyritään rajoittamalla EU-15-maihin suuntautuvan luotonannon kasvua kahteen prosenttiin vuodessa
nimellisarvosta. Luotonantoa uusiin jäsenvaltioihin on määrä lisätä
nopeammin, jotta nämä maat saavuttaisivat muut talouskehityksessä. Mikäli käyttöön saadaan riittävästi EU:n valtuutuksiin
perustuvia rahoitusvaroja ja EIP:n varoja, luotonanto liittymisneuvotteluja käyviin maihin, hakijamaihin ja muihin EU:n ulkopuolisiin
maihin voi jatkaa entistä vakaampaa kasvuaan.

EIP:n luotonannon tuottama lisäarvo perustuu kolmeen periaatteeseen:

•
•
•

rahoitustoimien ja EU:n ensisijaisten tavoitteiden vastaavuus,
kunkin hankkeen laatu ja toteutuskelpoisuus,
EIP:n varojen käytöstä saatava erityinen rahoitushyöty.

Vuonna 2005 pankki panostaa toiminnallisissa tavoitteissaan
erityisesti sellaisten mittarien kehittämiseen ja käyttöönottoon,
joilla voidaan tarkistaa, vastaavatko saavutetut tulokset hankkeen valinta- ja arviointivaiheen odotuksia. Samalla EIP keskittyy
täyttämään sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet, jotka
määräytyvät nykyisistä luotonantotavoitteista ja mahdollisista
uusista EU-valtuutuksista.
EIP-ryhmän toiminnan keskeiset tavoitteet, jotka tukevat lisäarvon
ensimmäistä periaatetta, ovat:
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•

taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus laajentumisen
jälkeisessä EU:ssa,

•
•
•
•

Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) toteuttaminen,
Euroopan laajuisten verkkojen ja liittymäverkkojen kehittäminen,
EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tukeminen kumppanuusmaissa,
ympäristönsuojelu ja ympäristön tilan parantaminen, mukaan
lukien ilmastonmuutos ja uusiutuvat energialähteet.

EIP-ryhmä

•
•

pk-yritysten sekä keskikokoisten yritysten (mid-cap) tukeminen,
inhimillisen pääoman ja erityisesti perusterveydenhuollon
tukeminen.

Avoimuus ja vastuullisuus
Toiminnan avoimuus ja vastuullisuus liittyvät läheisesti toisiinsa.
Avoimuuden lisääminen on keskeisellä sijalla EIP:n hallinnon periaatteissa. Pankki jatkoi johtamis- ja valvontatapojensa kehittämistä
ottamalla samalla huomioon kaksijakoisen tehtävänsä toisaalta
rahoituslaitoksena ja toisaalta Euroopan unionin politiikkatavoitteita toteuttavana toimielimenä. Vuonna 2004 EIP käynnisti monia
uudistuksia ja julkaisi verkkosivuillaan EIP:n avoimuuspolitiikkaa ja
hallintotapaa esittelevät asiakirjat.

• joustavuus ja kyky vastata sijoittajakäyttäytymisen muutoksiin

Varainhankinta
EIP:n varainhankinnan strategian lähtökohtana on jälleenrahoituksen kustannusten optimointi kestävältä pohjalta sekä markkinoiden likviditeetin ja läpinäkyvyyden parantaminen. Tämän
strategian avulla EIP on vakiinnuttanut asemansa johtavana
AAA-luokiteltuna valtioiden veroisena viitelainaajana, minkä ansiosta
se pystyy myöntämään luottoja mitä parhain ehdoin. Samaan
strategiaan pyritään jatkossakin suosimalla benchmark-lainojen
ja suunnattujen lainojen liikkeeseenlaskujen tasapainottamista,
ja siihen on tarkoitus sisältyä:

• suuret likvidit benchmark-joukkovelkakirjaemissiot euro-,

ja valuuttavalikoiman monipuolistumiseen,

• kehittyvien talouksien paikallisten pääomamarkkinoiden

kehittäminen erityisesti EU-jäsenyyttä tavoittelevissa maissa ja
tietyissä FEMIP-maissa.

Päättäessään toimintasuunnitelmasta vuosille 2005-2007 hallintoneuvosto antoi yleisen lainanottovaltuutuksen vuodelle 2005.
Sen ylärajaksi asetettiin 50 miljardia euroa, ja se on tarkoitettu
arvioidun varaintarpeen kattamiseksi vakavaraisuussäännösten
mukaisesti.

Yhdysvaltain dollari- ja Englannin punta -määräisinä,

• erilaiset kohdennetut rahoitustuotteet, jotka on mitoitettu

asiakkaiden toivomusten mukaisesti heidän tarpeisiinsa ja joita
voidaan tarjota monissa eri valuutoissa ja rakenteissa,

Hallintoneuvosto

Toimintakertomus 2004
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Euroopan unionin tasapainoinen kehitys on pankin
tärkein tavoite
Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen on unionin tasapainoisen kehityksen edellytys. Sen oleellinen osa on aluekehitys,
jolla pyritään vähentämään alueiden välistä epätasapainoa. EU:n taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen muita
heikommassa asemassa olevilla alueilla määrättiin pankin päätehtäväksi jo Rooman sopimuksessa ja vahvistettiin uudelleen Amsterdamin
sopimuksella 1997.
Koska kaikki kymmenen uutta jäsenvaltiota on määritelty tukialueiksi, aluekehitystä edistävien investointien rahoitus on entistäkin
tärkeämpää unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiselle.

Alueille yli 28 miljardia euroa

Lisäarvoa aluekehitykseen

EIP:n luotonanto Euroopan unioniin oli 39,7 miljardia euroa,
joista yli 28 miljardia käytettiin taloudellisesti jälkeen jääneiden
alueiden investointeihin. Näiden lainojen osuus luotonannosta
unionialueelle oli 71 %. Kokonaisinvestoinneista kolme neljännestä rahoitettiin yksittäisillä lainoilla ja loppuosa globaalilainoista
myönnettävillä luotoilla.

EIP on viime vuosina kehittänyt lisäarvon mittareita, joita se
soveltaa järjestelmällisesti saadakseen paremman kuvan siitä,
miten EIP-rahoitteiset hankkeet edistävät EU:n politiikkatavoitteita. Pankin yleisenä päämääränä on tukea entistä enemmän ja
parempia investointeja.

Koheesiomaiden hankkeisiin – Espanjaan, Portugaliin, Irlantiin ja
Kreikkaan – myönnetyt yksittäiset lainat olivat 7,8 miljardia euroa.
Saksan itäisten osavaltioiden investoinnit nousivat 3,5 miljardiin
euroon ja lainat Etelä-Italialle (Mezzogiorno) 2,1 miljardiin. Uusissa
jäsenvaltioissa lähes kaikkia hankkeita rahoitettiin aluekehityksen perusteella, ja niiden osuus luotonannosta oli 2,6 miljardia euroa. Tähän
lukuun ei sisälly liittymisneuvotteluja käyvien valtioiden eli Bulgarian
ja Romanian luotonantoa, jonka osuus oli 119 miljoonaa euroa.
Laajentuneen EU:n tavoite 1 -alueiden vaikeuksien lievittämiseen
käytettiin 47 % yksittäisistä lainoista. Tavoite 2 -alueiden osuus oli
36 %, ja loput lainoista tukivat kumpaakin tavoitetta. Ykköstukialueiden bruttokansantuote asukasta kohti on korkeintaan 75 %
EU:n keskiarvosta. Tavoitteen 2 tarkoituksena on helpottaa alueiden
yhteiskunnallista ja taloudellista rakennemuutosta.
EIP:n lainat kohdistuivat kaikille toimialoille. Ensimmäisellä sijalla oli
liikenne (35 %). Seuraavina tulivat muut paikalliset infrastruktuurit,
kuten kaupunkien infrastruktuurit, vesihuolto ja monialaiset hankkeet
(15 %), sekä teollisuus (11 %). Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi annetuilla lainoilla oli kosolti edullista vaikutusta myös muihin EU:n ensisijaisiin tavoitteisiin. Yhteensä 61 % pankin
TEN-rahoituksesta ja muiden merkittävien Euroopan verkkojen rahoituksesta, energiaverkot mukaan lukien, kohdistui tuetuille alueille.
Samoin myös 79 % ympäristöluotoista, 81 % inhimillisen pääoman
rahoituksesta ja 78 % Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) lainoista.

Aluekehitys EU-maissa
Yksittäiset lainat 2004: 21,6 miljardia
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Alueiden väliset
hankkeet

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden osalta pankki on nimennyt kolme
investointikokonaisuutta, jotka edistävät unionin ensisijaisia
tavoitteita. Ne ovat: alueellisten infrastruktuurien parantaminen
sekä määrällisesti että laadullisesti, tuotannollisen taloustoiminnan
kehittäminen sekä inhimillisen pääoman – perusterveyshuollon,
koulutuksenjayhteiskunnallisten palveluiden–lisääminen tukialueilla.
Investoinnin johdonmukaisuus unionin aluekehityspolitiikan
kanssa on lisäarvon ensimmäinen periaate.

Toimintakertomus 2004
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Koheesiokumppanuus
Aluekehitys EU-maissa
Yksittäisten lainojen jakauma toimialoittain 2004
Yhteensä
Energia
Liikenne ja viestintä
Vesihuolto ja viemäröinti
Kaupunkisuunnittelu
Teollisuus, maatalous
Koulutus, terveydenhuolto
Muut palvelut
Yksittäiset lainat yhteensä
Globaalilainat

Summa

%

2 042
8 458
1 299
3 124
2 448
2 324
1 853
21 548
7 100

9
39
6
14
11
11
9
100

Rahoituksenvaikutustaaluekehitykseenmitataanmyös arvioimalla
kunkin hankkeen laatu ja toteutuskelpoisuus, mikä on lisäarvon
toinen periaate. Pankki pyrkii aina laskemaan rahoitettavaksi
harkittavan investoinnin taloudellisen tuoton, tai yksityissektorin
osalta rahallisen tuoton. Jos tämä ei ole mahdollista, pankki tekee
laadullisen arvion ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat
tekijät.
Lisäarvon kolmas periaate on se, millä tavoin EIP voi parantaa hankkeen taloudellista kannattavuutta. Rahoituksellinen lisäarvo voi
muodostua esimerkiksi pidemmistä laina-ajoista, innovatiivisista
rahoitustavoista sekä siitä, että EIP-laina helpottaa rahoituksen
saantia muista lähteistä.
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Euroopan investointipankki ja Euroopan komissio ovat rahoittaneet
yhdessä useita tukialueiden investointiohjelmia ja hankkeita.
Lisäksi pankki antaa komission pyynnöstä asiantuntijalausuntoja
hankkeista, joihin on haettu EU:n tukea. Vuonna 2004 edistyi myös
Yhteisön tukikehysten käyttöönotto uusissa jäsenvaltioissa, johon
kuului EIP:n rahoitusapu tukikehykseen ja toimintaohjelmiin
yhteisrahoituksena rakenneohjelmaluottojen kautta. Monissa
uusissa jäsenvaltioissa rahoituksella tuettiin suoraan valtion
osuutta tukikehyksestä.
Lisäksi EIP on osallistunut aktiivisesti aluepolitiikan pääosaston
työryhmään, jonka tehtävänä on koordinoida politiikan kehitystä
ja toimintaa sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden
lisäämiseksi. Yhteistyön taustana oli Euroopan komission uutta
koheesiokumppanuutta käsittelevä selvitys "A new partnership
for cohesion – convergence, competitiveness, cooperation", jota
valmisteltiin vuonna 2004.
Selvityksestä käy ilmi, että EU:n rahoitusvälineillä on ollut merkittävä vaikutus monella tasolla. Ne ovat kaventaneet alueiden
välisiä tuloeroja nopeasti, avanneet monia uusia mahdollisuuksia
usein innovatiivisilla toimialoilla, sekä luoneet verkostoja Euroopan alueiden, yritysten ja kansojen välille. Pankki jatkaa läheistä
yhteistyötään aluepolitiikan pääosaston kanssa keskusteluissa,
jotka liittyvät uuden koheesiopolitiikan valmisteluun ja käynnistämiseen vuosille 2007-2013. Tässä politiikassa pankin odotetaan
toimivan aloitteellisesti.

Foorumi 2004
"Investoinnit uusiin jäsenvaltioihin"

Vuosittain järjestettävä nyt kymmenes EIP-foorumi pidettiin
Varsovassa 14. ja 15. lokakuuta 2004. Tapahtuma houkutteli
paikalle noin 550 osallistujaa pääasiassa Euroopan unionin uusista
jäsenvaltioista.
Avauspuheessaan EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt painotti
uusissa jäsenvaltioissa viidentoista viime vuoden aikana tapahtuneita merkittäviä ja kauaskantoisia poliittisia, yhteiskunnallisia ja
taloudellisia muutoksia. Hän myös korosti, että käytettävissä olevat
rajalliset rahoitusvarat on erittäin tärkeää suunnata tehokkaasti,
jotta voidaan saada aikaan kestävää talouskasvua ja parantaa elintasoa.
EIP on ollut tärkein yksittäinen ulkopuolisen rahoituksen lähde
uusissa jäsenvaltioissa, joihin on vuodesta 1990 tullut EIP-lainoja
yhteensä 27 miljardia euroa.

Tämänkertaisen foorumin puhujakaartiin kuuluivat Marek Belka
(Puolan pääministeri), Krystina Gurbiel (Puolan toinen valtiovarainministeri), Danuta Hübner (aluepolitiikasta vastaava EU-komissaari),
Ivan Miklos (Slovakian varapääministeri ja valtiovarainministeri) ja
Imre Rethy (rahoituksesta vastaava Unkarin valtiosihteeri). EIP:tä
edustivat muun muassa varapääjohtaja Wolfgang Roth ja Rahoitusjohto Euroopassa -pääosaston ylijohtaja Terry Brown.
Lisätietoja foorumin työskentelystä saa EIB Information -tiedotuslehden numerosta 118 tai Internetistä osoitteesta www.eib.org/forum.
Yhdestoista EIP-foorumi pidetään lokakuussa 2005 Suomessa,
Helsingissä.
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Innovaatio 2010 -ohjelma
Euroopaninvestointipankkija sen tytäryhtiöEIRovat merkittäviä toimijoitaLissabon-tavoitteidenkäytännön toteutuksessa. Tässäyhteydessä
EIP-ryhmä tekee yhteistyötä muun muassa Euroopan komission kanssa, kun sillä on EU:n budjetista saatavia avustusinstrumentteja
täydentävä tehtävä.

EIP-ryhmä käynnisti Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) Lissabonin
strategian tueksi vuonna 2000. Siitä lähtien EIP on myöntänyt
i2i-investointeihin yhteensä 23,3 miljardin euron lainat ja tehnyt
2,3 miljardin pääomasijoitukset EIR:n kautta. Vuonna 2004 EIP:n
luotonanto i2i-investointihankkeisiin oli yli 7 miljardia euroa.
i2i-rahoitus jakautuu neljälle päätoimialalle, ja niihin kuuluvat:
tutkimus, kehitys ja innovaatiot; pk-yritysten ja yrittäjyyden
kehittäminen; inhimillisen pääoman lisääminen; tieto- ja viestintäverkot, mukaan lukien sähköiset palvelut ja audiovisuaalisen
alan innovaatiot.

Vuodesta 2000 vuoteen 2010
EIP on onnistunut täyttämään i2i-ohjelmaan liittyvät sitoumuksensa hyvin. Lähes 80 prosenttia i2i-ohjelmaan perustuvasta
luotonannosta on suunnattu yksityissektorille, ja loput julkisen
sektorin hankkeille, pääasiassa yliopistojen tutkimustyöhön ja
koulutukseen. Noin kaksi kolmasosaa rahoituksesta kohdistui
EU-25-maiden heikommin kehittyneille alueille. Tämä sopiikin
hyvin, sillä Lissabon-tavoitteilla tulee olemaan näyttävä osuus
unionin uudessa koheesiopolitiikassa. Viiden ensimmäisen vuoden
kokemusten perusteella EIP etenee hyvää vauhtia kohti tavoitettaan, jonka mukaan innovaatioita tuetaan i2i-ohjelman puitteissa
kuluvan vuosikymmenen aikana 50 miljardilla eurolla.

Uusia rahoitustuotteita
Vuonna 2004 EIP jatkoi yhdessä Euroopan komission kanssa uusien
rahoitusvälineiden kehittämistä, joilla pyritään parantamaan
lainojen ja tukien yhteisvaikutusta (yleensä EU-tukien, mutta myös
kansallisten) sekä suuntaamaan rahoitustaT&Kjainnovoinnininvestointeihin. Lisäksi pankki perustierityisenlainaikkunankeskikokoisiin
yrityksiin kuuluville keskisuurille yhtiöille (mid-cap-yhtiöt), jotka
usein ovat merkittäviä innovaatioiden lähteitä. Näillä luotoilla on
tarkoitus rahoittaa erityisesti i2i-toimialojen investointihankkeita,
joiden kustannukset ovat enintään 50 miljoonaa euroa. Pankki
on myös entistä useammin mukana julkisen ja yksityisen sektorin
yhteishankkeiden rahoituksessa. EIP, EIR ja Euroopan komissio

16

EIP-ryhmä

(tutkimuksen ja aluepolitiikan pääosastot) kehittelevät yhdessä
uutta rahoitussuunnittelun työkalusarjaa. Nämä välineet voitaisiin
ottaa käyttöön uudelle budjettiohjelmakaudelle 2007-2013
suunnitelluissa tukiohjelmissa, joiden pääpiirteitä hahmotellaan
parhaillaan.

Tutkimus, kehitys ja innovaatio
Tämän lisäksi edistyttiin monien pikaisesti toimeenpantavien
ensisijaisten hankkeiden rahoituksessa (quick start -hankkeet).
Näihin kuului esimerkiksi Triestessä toimivan Laser Sincrotonen
tutkimus- ja kehityshanke, jolle pankki lainasi 60 miljoonaa euroa.
Lainalla edistetään molekyyli- ja atomimikroskopian mahdollistavan vapaaelektronilaserin rakentamista. EIP pyrkii myös
monipuolistamaan T&K ja innovoinnin investointeihin sopivia
erilaisia rahoitusalan tuotteita. Näihin sisältyvät muun muassa
paljon tutkimus- ja kehitystyötä tekeville pk-yrityksille varatut
globaalilainat sekä rahoitusoperaatiot, joiden vakuudet ovat
immateriaalioikeuksien muodossa.
Vuonna 2004 EIP teki 4,1 miljardin euron investoinnit 27:ään tutkimus- ja kehitys- sekä innovoinnin hankkeeseen. Näistä suurin osa
toteutettiin seuraavilla alueilla: nanoelektroniikka, optiikka, biotekniikka ja televiestintä. Lainoitettavia kohteita olivat mm. maailman
johtava diabeteshoitojen tutkija, tanskalainen Novo Nordisk, joka
sai 162 miljoonaa euroa, sekä itävaltalainen Villach Automotive
Chips -hanke, joka sai 50 miljoonaa euroa elektronisten autonosien
kehittämiseen. Näiden lainojen myötä EIP:n T&K ja innovoinnin
hankerahoitus vuodesta 2000 on 10,1 miljardia euroa.

EIP-rahoitus i2i-kohteille 2001-2004

Tietotekniikka ja viestintä
Koulutus
Tutkimus ja kehitys

Toimintakertomus 2004
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Pk-yritysten ja yrittäjyyden kehittäminen

Tieto- ja viestintäverkot

EIP kasvatti globaalilainoista annettavaa pk-yritystukea vuonna
2004 avaamalla erityisiä limiittiluottoja i2i-ohjelmaan liittyville
investoinneille Itävallassa ja Italiassa. Italiassa se rahoitti innovatiivisille pk-yrityksille perustettavaa tiede- ja teknologiakeskusta 100
miljoonan euron lainalla. Lisäksi EIP-ryhmän pääomasijoituksiin
erikoistunut tytäryhtiö EIR teki 358 miljoonan euron sijoitukset
15:een eri pääomarahastoon, jotka myöntävät pääomarahoitusta
innovatiivisille pk-yrityksille. Näiden uusien sijoitusten myötä
EIR:n pääomasijoituskanta nousi noin 2,8 miljardiin euroon, jotka
oli sijoitettu 199:ään rahastoon.

Tieto- ja viestintätekniikka on tärkeä väline innovaatioiden levittämisessä ja yritysten välisessä tiedonvaihdossa. Vuonna 2004
EIP antoi tähän tarkoitukseen 1,3 miljardin euron lainat 13:lla eri
rahoitusoperaatiolla. Näihin sisältyi muun muassa 400 miljoonan
euron laina ItalianTIM-matkaviestintäverkon rakentamiseen, millä
otetaan käyttöön kolmannen sukupolven UMTS-televiestintäpalvelut. Sähköiset palvelut olivat myöskin tärkeässä asemassa.
Pankki lainasi saksalaiselle Otto Versand -yhtiölle 50 miljoonaa
euroa yrityksen sähköisen kaupankäynnin kehittämiseen.

Inhimillisen pääoman lisääminen
Vuonna 2004 EIP lainasi 1,7 miljardia euroa 18:aan eri koulutushankkeeseen. Niistä monet liittyivät korkeakoulujen tai yliopistojen
lisärakentamiseen esimerkiksi Saksan osavaltioissa (Ala-Saksi,
Nordrhein-Westfalen, Bremen ja Schleswig-Holstein). Vuosina
2000-2004 i2i-ohjelmaan perustuva inhimillisen pääoman investointeja edistävä luotonanto nousi 7,2 miljardiin euroon.
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Audiovisuaalialani2i-ohjelman tavoitteenaon tukeaeurooppalaista
audiovisuaalista tuotantoa ja jakelua, edistää uuden tekniikan
käyttöönottoa alalla sekä rohkaista Euroopan pankki- ja rahoituslaitoksia osallistumaan enenevästi tämän alan rahoitukseen.
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Euroopan komission MEDIA
Plus -ohjelman kanssa. EIP allekirjoitti 2004 kaksi puitesopimusta,
joiden kummankin arvo oli 20 miljoonaa euroa, millä jatkettiin
yhteistyötä kahden ranskalaisen audiovisuaalialan erityisrahoituslaitoksen kanssa. Vuodenvaihteeseen mennessä EIP oli osallistunut
tämän yhteistyön puitteissa jo 50 elokuvan tai televisio-ohjelman
tuotantoon, ja niiden tuotantokustannukset olivat yhteensä noin
0,5 miljardia euroa. Audiovisuaalialan kokonaisrahoitus vuodesta
2000 nousee yhteensä 518 miljoonaan euroon.

Ympäristönsuojelu ja elämänlaadun parantaminen
Ympäristön suojelu ja ympäristön tilan parantaminen ovat tärkeällä sijalla EIP:n toiminnassa. Ympäristönsuojelun merkitystä pankille
todistaa oivallisesti se, että 2004 ympäristöhankkeiden osuus oli yli kolmannes laajentuneeseen EU:iin kohdistetusta lainanannosta.

Ympäristöhankkeidenyksittäiset lainat kokomaailmassaolivat yhteensä
10,9 miljardia euroa, joista 10,4 miljardia kohdistui EU-25-maille.
Pankki on asettanut tavoitteeki kohdistaa ympäristön suojeluun
ja ympäristön tilan parantamiseen 30-35 prosenttia laajentumisen
jälkeiseen Euroopan unioniin myönnettävistä yksittäisistä lainoista.
Vuonna 2004 tämä osuus oli 36 %, joten tavoite jopa ylittyi. Tämä
10,4 miljardin euron lainasumma ei sisällä paikallisten viranomaisten
toteuttamia pienmuotoisia ympäristöhankkeita, jotka rahoitetaan
globaalilainoista. Tämä rahoitus oli arviolta 2,3 miljardia euroa.
Liittymisneuvotteluja käyvissä Bulgariassa ja Romaniassa ympäristölainojenosuus olivielä suurempi. Välimerenalueenkumppanuusmaiden
ympäristöhankkeisiin myönnettiin 254 miljoonan yksittäiset lainat.
Etelä-Afrikalle kohdistettiin lisäksi 100 miljoonaa ja Balkanin maille
175 miljoonaa, joilla tuetaan kestävää kehitystä kumppanuusmaissa.

Ympäristö ja elämänlaatu
Yksittäiset lainat 2004
(milj.)

Yhteensä
Luonnonympäristö
Ympäristöterveydenhuolto
Kaupunkiympäristö
Alueellinen ja globaali ympäristö

424
2 005
6 142
1 699

Yksittäiset lainat yhteensä

10 378*

* Koska tietyt hankkeet edistävät useita tavoitteita, eri otsakkeiden
alle merkittyjen rahamäärien yhteenlaskun tulos ei vastaa todellista
kokonaissummaa.

Ympäristöalan merkittäviä rahoitustapahtumia
EIP:nympäristöluotoistanoinkaksikolmasosaaeli 6,1miljardiaeuroa
käytettiin elinympäristön parantamiseen Euroopan kaupungeissa.
Lainasummasta 2,3 miljardia kohdistui kaupunkien joukkoliikennehankkeisiin, joita ovat metrot, raitiotie- ja kevytraideverkostot,
ja 3,2 miljardia kaupunkialueiden uudistamishankkeisiin. Hankkeiden toteuttajina olivat pääasiassa alueelliset viranomaiset ja
suuret kunnat. Unionialueella rahoitettiin myös useita sosiaalisen
asuntotuotannon hankkeita ja koulujen kunnostushankkeita.
Vuonna 2004 pankkimyönsi rahoitusta 2,2 miljardiaeuroa (siitä89 %
EU-25-maihin) ilman ja veden laadun parantamiseen tähtääville
hankkeille (vesihuolto ja viemäröinti), joilla on suora vaikutus
väestön terveyteen. Yhteensä 0,6 miljardin EIP-lainat kohdistettiin
jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn, saastuneiden
maa-alueiden puhdistukseen (Tunisia) ja tulvilta suojautumiseen
(Ala-Saksi, Saksa). Kaikkien näiden hankkeiden vaikutus luonnonvarojen hoitoon ja luonnonsuojeluun on merkittävä.

Ympäristö ja elämänlaatu
Yksittäiset lainat 2000-2004: 47 miljardia
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Luonnonympäristö

Ympäristöterveydenhuolto

Kaupunkiympäristö

Alueellinen ja globaali ympäristö

Energiansäästöön ja korvaavien energianlähteiden käyttöön
myönnetyt EIP-lainat 2004 olivat yhteensä 1 miljardi euroa. Lisäksi
EIP rahoitti kestävää kehitystä tukevia liikennehankkeita (rautatiet)
noin 0,6 miljardilla eurolla.
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19

Ilmastonmuutos

Uusiutuva energia

Alkuvuodesta 2004 EIP käynnisti kolme uutta ilmastonmuutokseen
liittyvää aloitetta:

EIP saavutti tavoitteensa kaksinkertaistaa uusiutuvan energian
osuus energiarahoituksesta jo vuonna 2003 (2002: 7 %; 2003: 15 %).
Jotta EIP:n tukea uusiutuvan energian käytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä edistävän EU-politiikan tukemiseksi
voidaan tehostaa, pankki sitoutui 2004 lisäämään uusiutuvan energian hankkeiden luottoja siten, että niiden osuus on vuoteen 2010
mennessä 50 prosenttia kaikista uusista sähköntuotantolainoista.
Nykyisen kehityssuunnan perusteella pankki lainaa uusiutuvan
energian tuotantoon silloin jo 700 miljoonaa euroa vuodessa.
Luotonantoa uusiutuvaan energiaan pyritään kasvattamaan myös
Euroopan unionin ulkopuolella.

• Ilmastonmuutoksen rahoitusjärjestelmä (CCFF), josta tuetaan

500 miljoonalla eurolla EU:n päästökauppaohjelmaan osallistuvien eurooppalaisten yritysten ilmastonmuutosta lieventäviä
toimenpiteitä (käynnistys 1. tammikuuta 2005). Siitä 100 miljoonaa
euroa on varattu puhtaan kehityksen mekanismiin (CDM) ja
yhteistoteutusmekanismiin (JI) liittyville hankkeille.

• Ilmastonmuutoksen teknisen avun järjestelmä (CCTAF), josta

voidaan myöntää yhteensä 10 miljoonaa euroa ehdollisina
avustuksina JI- ja CDM-hankkeiden valmisteluun.

• "Euroopan hiilirahasto" (PECF), jonka toiminnan yksityiskohdista
käydään parhaillaan neuvotteluja EIP:n ja Maailmanpankin
kesken.

Vuosi 2004 oli valmistelujen vuosi, jonka aikana EIP hahmotteli
CCFF- ja CCTAF-rahoitusjärjestelmien toiminnan suuntaviivat.
Tähän mennessä on nimetty joitakin yhteistoteutusmekanismin
ja puhtaan kehityksen mekanismin mukaisia hankkeita, joihin
voitaisiin myöntää hiililuottoja, mutta lopulliset rahoituspäätökset
tehdään aikaisintaan vuonna 2005. Kuluneen vuoden aikana EIP
ja Maailmanpankki tekivät tiivistä yhteistyötä myös Euroopan
hiilirahaston valmistelussa, josta allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja joulukuussa 2004. Hiilirahaston tarkoituksena on
erityisesti auttaa kohteena olevia investoijia eli EU:n jäsenvaltioita
ja eurooppalaisia yrityksiä täyttämään EU-lainsäädännön edellyttämät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteensa
Kioton pöytäkirjaa tukevan unionin ilmastonmuutospolitiikan
mukaisesti.
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Uusiutuvan energian hankkeiden kokonaisrahoitus 2004 oli
287 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi näitä hankkeita varten on jo
hyväksytty 1 miljardin euron lainat, joita ei vielä ole allekirjoitettu.
Jatkossa EIP:n tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian alalla
uutta ja innovatiivista teknologiaa hyödyntävien hankkeiden
rahoitusta, mikäli hankkeilla on edellytykset tulla taloudellisesti
kannattaviksi kohtuullisessa ajassa. Tällaiseen rahoitukseen voi
soveltua aurinkoenergia (mukaan lukien hybridisovellukset),
vety ja polttokennot, biopolttoaineet sekä aalto- ja vuorovesienergia.

EU:n vesialoite
EIP on aktiivinen toimija EU:n vesialoitteessa,
joka käynnistettiin Johannesburgin huippukokouksessa vuonna 2002 alun perin Afrikan
maitavarten. Aloitteenlaajana tavoitteenaonAKTmaiden vesialan yhteistyön, koordinoinnin, politiikan yhtenäisyyden ja tarpeisiin vastaavuuden
parantaminen. Rahoituksellisen ulottuvuuden
lisäämiseksi toimintaan Euroopan komissio
ehdotti Cotonoun sopimuksen yhteyteen
erityisen vesialan AKT-EU-välineen perustamista,
josta rahoitettaisiin asiantuntija-apua ja lisäinvestointeja. Välineeseen varattiin ensimmäinen
250 miljoonan euron rahasumma marraskuussa
2004, ja järjestelyä on mahdollista korottaa 500
miljoonaan euroon. Pankki on jo nimennyt eräitä
hankkeita suunnitelmissa kasvattaa vesijohtoverkkojen ja jätevesihuollon rahoitusta. Näin
se edistää osaltaan ns. vuosituhattavoitteiden
toteutumista AKT-maiden vesi- ja sanitaatiopalveluiden osalta.
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TEN – Euroopan laajuiset verkot
Toimivat Euroopan laajuiset liikenne-, energia- ja tietoverkot (Trans European Networks eli TEN-verkot) ovat perusehto Euroopan unionin
taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. EIP:llä on keskeinen rooli TEN-verkkojen ja liittymäverkkojen rahoituksessa.

Osallistuva pankkirahoittaja

Lisäarvoa TEN-rahoitukseen

Euroopan laajuiset verkot määriteltiin ja ensisijaistenTEN-hankkeiden luettelo laadittiin Essenin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa
1994. Siitä lähtien EIP on ollut näiden suurten verkkoinvestointien
tärkein pankkirahoittaja. Se on mukana rahoittamassa Essenin
Europpa-neuvoston nimeämästä neljästätoista ensisijaisesta
liikennehankkeesta kahtatoista ja kahdestatoista ensisijaisesta
energiahankkeesta kahdeksaa. Vuosina 1993-2004TEN-rahoitusta
on annettu seuraavasti: liikenne 63 miljardia, energia 8,2 miljardia,
televiestintä 18,7 miljardia.

EIP on kehittänyt erityisen menettelytavan Euroopan laajuiseen
verkkorahoitukseen, sillä TEN-verkot edellyttävät suuria lainasummia sekä perusteellista teknistä ja ympäristösuunnittelua.
Näissä hankkeissa pankki hyödyntää merkittävää lainanantokykyään keskittymällä hyvin pitkäaikaisiin lainoihin (25 vuotta tai
enemmän). Se myös pystyy parantamaan hankkeen rahoitusympäristöä ennakkorahoituksella ja takaisinmaksuehdoilla, jotka on
räätälöity hankkeen elinkaaren mukaiseksi etukäteisselvitysten
perusteella; rahoitussuunnittelulla, joka mahdollistaa riskien
jakamisen muiden investoijien kanssa, sekä hakemalla mukaan
muita pankkirahoittajia, tai EU:n avustuksia, tehokkaiden rahoituskokonaisuuksien tuottamiseksi.

EIP:n osallistuminen Euroopan unionin liikenneverkkorahoitukseen koskee kaikkia liikennemuotoja. Seuraavassa muutamia esimerkkejä: tieliikenne (maanteiden ja moottoriteiden rakentaminen
ja kunnostus Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa); rautatieliikenne
(suurnopeusrautateiden rakentaminen Ranskaan, Belgiaan, Alankomaihin, Britanniaan, Espanjaan ja Italiaan); satamat (satamien
lisärakentaminen ja nykyaikaistaminen Espanjassa, Kreikassa,
Alankomaissa ja Ruotsissa); lentokentät (lentokenttärakenteiden
parantaminen Italiassa, Kreikassa, Saksassa ja Irlannissa).
EIP on toiminut yhtä aktiivisesti myös EU:n ulkopuolella. Uusien
jäsenmaiden ja Keski- ja Itä-Euroopan liittymisneuvotteluja
käyvien valtioiden luotonannosta yli 40 prosenttia on käytetty
alueen erityisten liikenneongelmien ratkaisemiseen. Menettely
vastaa liittymistä edeltävissä sopimuksissa sekä Euroopan liikennekonferensseissa Kreetalla (1994) ja Helsingissä (1997) määriteltyä
strategiaa. Tämän ohella pankki rahoittaa laajentuneen EU:n ja sen
naapurimaiden yhteyksiä parantavia liikenne- ja energiahankkeita
Euroopan naapuruuspolitiikan (European Neighbourhood Policy,
ENP) sekäVälimeren maiden investointi- ja kumppanuusohjelman
(FEMIP) mukaisesti.
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EIP:n rahoituspanoksen katalyysivaikutusta osoittaa erityisen
selvästi pankin taholta tukea saavien julkisen ja yksityisen sektorin
yhteishankkeiden lisääntyminen. Vuonna 2004 EIP allekirjoitti
näihin hankkeisiin yhteensä 1,6 miljardin euron lainasopimukset.

Euroopan kasvualoite
EIP osallistui aktiivisesti Euroopan kasvualoitteen valmisteluun.
Joulukuussa 2003 koolla ollut Brysselin Eurooppa-neuvosto hyväksyi
tämän aloitteen, jolla tähdätään Euroopan kasvukyvyn vahvistamiseen pitkäkestoisesti investointeja lisäämällä TEN-verkkoihin sekä
innovaatioihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan.
TEN-sektorilla Euroopan kasvualoitteeseen on nimetty 30 uutta
ensisijaisesti toteutettavaa hanketta, yhteensä arviolta 400 miljardia
euroa. Hankkeiden valintaperusteina olivat niiden merkitys laajentuneen EU:n sisämarkkinoiden yhdentymiselle sekä kypsyysaste,
taloudellinen ja rahoituksellinen kannattavuus, vaikutus kasvuun
sekä vipuvaikutus yksityisiin panostuksiin.

EIP:n varoilla rahoitetut TEN-verkot ja kuljetuskäytävät EU-maissa 1993-2004

Ensisijainen Euroopan laajuinen pääverkko (TEN)
TEN-verkko-osuus, johon annettu sitoumukset
Muu rahoitettu koko Euroopan kannalta merkityksellinen
infrastruktuuri tai verkko
Maantie- ja rautatiekuljetuskäytävät Keski- ja ItäEuroopassa
Kuljetuskäytävän osuus, jota jo rahoitettu
Maantie/Rautatie
Sähkö
Kaasu
Lentokenttä
Useita alueita koskeva hanke
Kuljetusterminaali
Satama
Lennonjohto
Öljy- tai maakaasuesiintymän
hyödyntäminen
Monikaistainen etäkorttijärjestelmään perustuva tietulli

Toimintakertomus 2004
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•

Laajamittaisille TEN-hankkeille erikseen räätälöidyt takausjärjestelyt. Euroopan kasvualoite edellyttää EIP:n takausten
lisäksi erityisenTEN-takausrahaston perustamista, joka rahoitetaan
yhteisön varoista ja suojaa hankkeen käynnistysvaiheen riskeiltä
(valmistuminen ja käyttöönotto). Euroopan komissio ja EIP
ovat loppusuoralla tämän rahoitusvälineen erityispiirteiden
määrittelyssä, ja sen odotetaan olevan käytössä vuoden 2005
lopulla.

•

Tuki infrastruktuurien arvopaperisoinnille, jossa toteuttaja myy
investoinnin tuoton etukäteen vastineeksi hankkeen varojen
panttauksesta ja korvaukseksi varat luovuttavan sijoittajan
kantamista riskistä. EIP seuraa tiiviisti näitä järjestelyjä ja osallistuu niihin satunnaisesti joko sijoittajana tai takaajana. Seuraava
vaihe olisi avustaminen arvopaperirahastojen perustamisessa,
joiden avulla voitaisiin huolehtia samanaikaisesti useista TENhankkeista ja jakaa riskit. Pankki käy parhaillaan alustavia
keskusteluja useiden mahdollisten yhteistyökumppanien
kanssa (erikoistuneet vakuutusyhtiöt, eläkerahastot, pankit, jne.)
kartoittaakseen markkinoiden kiinnostusta tämäntyyppiseen
rahoitusvälineeseen.

Euroopan laajuiset verkot
2000-2004: 38 miljardia
$""&
$""%
$""$
$""#
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Liikenne
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Tietoliikenne
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Pankki on perustanut Euroopan kasvualoitteen tueksi uudenTENinvestointikehyksen (TIF). Sen puitteissaTEN-sektorilla on tarkoitus
tehdä 50 miljardin euron investoinnit vuosikymmenen loppuun
mennessä, ja niistä puolet, jotka kohdistetaan edistyneimmille
hankkeille, jo ennen vuoden 2006 päättymistä. Pankin operaatioihin
tulee kuulumaan sekä perinteistä pitkäaikaista rahoitusta, jossa
laina-ajat ovat erittäin pitkät ja joihin liittyy lyhennysvapaita vuosia,
että uudenlaisia rahoitusvälineitä riskinottoavaativiininvestointeihin,
joilla pyritään houkuttelemaan mukaan yksityissektorin TEN-investointeja. Tällaisia rahoitusvälineitä ovat erityisesti:

•

•
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Strukturoitu rahoitusjärjestely (SFF), johon on varattu 500
miljoonaa euroa (siitä 100 miljoonaa Välimeren alueen hankkeisiin). Tämä rahoitusväline mahdollistaa yksityisten, julkisten
tai puolittain julkisten erillisyhtiöiden rahoituksen riskinjakoon
perustuen erityisesti rajat ylittävissä julkisen ja yksityisen sektorin
yhteishankkeissa.
EIP:n yhteisön budjettituella perustama TEN-pääomasijoitusjärjestely (TENs Risk Capital Facility). Siitä on tarkoitus käyttää 90
miljoonaa euroa hankkeiden tukemiseen joko suoraan (erittäin
laajamittaisille hankkeille) tai erikoistuneiden pääomasijoitusyhtiöiden kautta, joiden perustamiseen pankki osallistuu. Tällaiset
yhtiöt pystyvät suuntaamaan pääomaa liikenteen infrastruktuurihankkeisiin ja tarjoamaan lisätukea pankkirahoituksen
lisäksi.

EIP-ryhmä

Lähes 8 miljardia TEN-hankkeisiin vuonna 2004
Vuonna 2004 TEN-verkkohankkeiden rahoitusta laajentuneen
EU:n alueella kertyi yhteensä 7,97 miljardia euroa.
Liikenteen alan (6,6 mrd. euroa) tärkeimmät rahoituskohteet
olivat:

•

Suurnopeusjunayhteyksien rakentaminen Milanosta Napoliin
(Italia), Brysselistä Antwerpeniin ja Liegeen (Belgia) sekä uusi
rata Madridista Barcelonaan ja Ranskan rajalle (Espanja).

•

Maantie- ja moottoritieverkoston parantaminen, muun muassa
moottoritieosuuksien rakentaminen etenkin Irlannissa, Egnatian
päätiellä Kreikassa, Tŝekissä Prahan ja Dresdenin välisellä D8moottoritiellä, joka kuuluu Berliinistä Istanbuliin johtavaan
Euroopan laajuiseen kuljetuskäytävään (väylä nro IV) sekä
Sloveniassa Itävallan rajalta Kroatian rajalle (väylä nro X). Lisäksi
rahoitettiin useiden moottoriteiden parantamista ja uudistamista
Ranskassa, Belgiassa ja Slovakiassa.

•

Lentokenttärakenteiden kehittäminen Madridissa (Espanja),
Roissyssa (Ranska), Münchenissa (Saksa),Tukholmassa (Ruotsi),
Portossa (Portugali) ja Bolognassa (Italia).

•

Satamamien lisärakentaminen ja nykyaikaistaminen: uusi
konttiterminaali Rotterdamiin (Alankomaat), Le Havren kauppasatama Ranskassa sekä Aveiro (Portugali), Barcelona (Espanja)
ja Trelleborg (Ruotsi).

Liittymisneuvotteluja käyvistä valtioista Bulgaria sai 20 miljoonan
euron lainan yhdistetyn maantie- ja rautatiesillan rakentamiseen
Euroopan laajuisella kuljetuskäytävällä (väylä nro IV) Bulgarian
Vidinistä Romanian Calafatiin.
Energia-alan TEN-lainoihin (1,3 mrd. euroa) sisältyivät Norjan
maakaasun tuotanto sekä siirto Britanniaan, nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalin rakentaminen ja käyttöönotto Espanjan
Saguntossa, kaasun siirtoverkon parantaminen ja laajentaminen
koko Espanjan alueella sekä Tanskan ja Alankomaiden maakaasunsiirtoverkkojen yhdistäminen Pohjanmerellä.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet ovat melko
uusi menettelytapa infrastruktuurin rakentamisessa ja
julkisten palveluiden tuottamisessa. Niiden olennaisena
etuna on, että ne lisäävät tehokkuutta ja tuloksellisuutta
jaettaessa hankkeeseen liittyvät riskit siten, että kukin osapuoli vastaa sille parhaiten soveltuvien riskien hallinnasta.
Yksityiset yritykset ottavat kantaakseen rakentamiseen ja
toimintaan liittyvät riskit, kun taas viranomaiset huolehtivat
lainsäädännön ja taloudellisen toimintakehyksen asianmukaisesta tasapainottamisesta hankkeen koko taloudellisen
vaikutusajan. Lisäksi yhteishankkeet antavat viranomaisille
mahdollisuuden rakentaa julkisen palvelun infrastruktuureja siten, että investointikustannukset porrastuvat pitkälle
aikavälille, ja sallivat joissakin tapauksissa myös taseen
ulkopuoliset sitoumukset.
EIP:n yhteishankerahoitus keskittyy enimmäkseen liikenteeseen (85 % hyväksytyistä lainoista) sekä terveydenhuoltoon
ja koulutukseen (13 %).
EIP on tehnyt noin 17,4 miljardin euron investoinnit lukuisiin
liikenteen julkis-yksityisiin yhteishankkeisiin. Esimerkkejä
tärkeimmistä maantie- ja raideliikenteen hankkeista ovat:
tiemaksulliset moottoritiet Portugalissa, useat moottoritiet
Espanjassa, Rionin-Antirionin silta Kreikassa, Millaun maasilta
Ranskassa, PBKAL-suurnopeusradan Alankomaiden osuus,
Juutinrauman siltaTanskan ja Ruotsin välillä, Lontoon metron
kunnostus ja A2-moottoritie Puolassa.
Pankki toimii läheisessä yhteistyössä muiden tämän alan
keskeisten toimijoiden kanssa, joihin lukeutuvat EU:n
toimielimet, julkiset viranomaiset ja yksityissektori. EIP on
myös perustanut erityisen pääosastojen välisen yksikön,
jonka avulla se voi parhaiten huolehtia tehtävistään neuvonantajana ja asiantuntemuksen välittäjänä yhteishankkeiden
järjestelyissä.
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EIP-ryhmä pk-yritysten tukena
Euroopan investointipankki antaa pienille ja keskisuurille yrityksille keskipitkää ja pitkäaikaista rahoitusta globaalilainojen muodossa.
Globaalilainat ovat välittäjäpankeille tai rahoituslaitoksille myönnettäviä limiittiluottoja. Välittäjät lainaavat varat edelleen pieniin
investointihankkeisiin, joiden toteuttajina ovat usein alle 250 työntekijän pk-yritykset. Vuonna 2004 EU-25-maille myönnyt globaalilainat
olivat yhteensä 10,7 miljardia euroa, joista lähes puolet käytettiin pk-yritysten hyväksi.
Euroopan investointirahasto tukee pk-yrityksiä järjestämällä omaa pääomaa riskirahoituksen muodossa, sekä välillisesti myöntämällä
takauksia rahoituslaitosten ja julkisten takauslaitosten pk-yrityksiin kohdistuville luottosalkuille.

Viiden viime vuoden aikana EIP-ryhmän rahoitustuki EU-25-maiden
pk-yrityksille jakautui seuraavasti:

•

lähes puolet (26,7 mrd.) 57,6 miljardin euron globaalilainakannasta
noin 200 välittäjäpankin kautta

• 2,3 miljardia euroa pääomasijoituksina 109 rahastoon
• 6,5 miljardia euroa pk-yritysten luottosalkkujen yleistakauksina
lähes 100 pankille ja erityisrahoituslaitokselle.

Etusijalla lisäarvon tuottaminen
EIP:n yksittäisten lainojen kolme lisäarvon periaatetta ovat yhtä
tärkeitä myös globaalilainoille.
Ensimmäinen periaate, globaalilainatoiminnan johdonmukaisuus
Euroopan unionin ensisijaisten tavoitteiden kanssa, on ratkaiseva
tekijä osoitettaessa EIP:n varoja rahoitusvälittäjille ja lopullisille
edunsaajille. Globaalilainoilla onkin edistetty ennen kaikkea
pk-yritystoimintaa, alueiden kehitystä (2004 yli 60 %), ympäristönsuojelua sekä innovaatioita ja tutkimusta.
Globaalilainojen kohdalla hankkeen kaupallinen elinvoimaisuus,
joka on toinen lisäarvon periaate, liittyy pääasiassa rahoitusvälittäjän
kykyynhoitaalainaa sovittujenkriteerienmukaisestijaEIP:n tavoitteita
noudattaen. Välittäjäpankit arvioidaan ja valitaan huolellisesti, millä
pyritään varmistamaan pankin varojen paras mahdollisen käyttö.
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Kolmas periaate koskee globaalilainojen rahoituksellista lisäarvoa
lopullisille edunsaajille, eli pk-yritysten ja muiden hankkeen toteuttajien saatavissa olevia korkoja ja laina-aikoja. Vuonna 2004 pankki
pyrki edelleen monipuolistamaan välittäjäpankkien valikoimaa
kilpailun lisäämiseksi, mikä on eduksi lopullisille rahoituksen
saajille. Lisäksi EIP kiinnitti erityistä huomiota siihen, miten välittäjäpankit tiedottavat lopullisille edunsaajille EIP:n mukanaolosta ja
miten varmistetaan, että nämä saavat merkittävää rahoituksellista
hyötyä EIP:n edullisista ehdoista.

Pk-yritysten rahoitusjärjestelmä uusissa jäsenvaltioissa
Pankin ja Euroopan komission kumppanuussopimuksen
(Pk-yritysten rahoitusjärjestelmä) mukaisesti uusiin jäsenvaltioihin
myönnettiin 2004 luottoina 44 miljoonaa euroa ja tukina lähes
4 miljoonaa euroa globaalilainoista noin 900 pieneen ja keskisuureen hankkeeseen. Tämän järjestelmän onnistumisen myötä
EIP perusti yhdessä komission kanssa myös uuden Paikallisinfrastruktuurien rahoitusjärjestelmän (Municipal Infrastructure Facility
- MIF). Järjestelmällä pyritään komission tukemana nopeuttamaan
pienten paikallisten infrastruktuurihankkeiden käynnistämistä
niissä uusissa jäsenvaltioissa, joilla on yhteinen raja EU-15-maiden
kanssa. Vuonna 2004 rahoitetusta annettiin 20 ensimmäiselle
tällaiselle hankkeelle.

EIR
Uusi tuote: lainat keskikokoisille yrityksille
EIP otti käyttöön 2004 uuden globaalilainoja täydentävän
rahoitusalan tuotteen. Nämä mid-cap-lainat on tarkoitettu
ennen kaikkea keskikokoisille yrityksille, jotka ovat pk-yrityksiä suurempia mutta joilla on alle 3000 työntekijää. Ne
myönnetään ryhmitettyinä luottoina rahoitusvälittäjien
kautta. Mid-cap-lainojen mukaisten hankkeiden seulonnasta vastaa välittäjä, joka selvittää EIP:lle etukäteen
investoinnin taloudellisen, rahoituksellisen, teknisen ja
ympäristönsuojelullisen elinkelpoisuuden.
Mid-cap-lainojen yhtenä tarkoituksena on täyttää globaalilainojen ja laajamittaisiin hankkeisiin annettavien
suorien yksittäisten lainojen välinen aukko. Tämä on nyt
entistä tarpeellisempaa, kun EIP on yhdenmukaistanut
pk-yritysten määritelmänsä Euroopan komission määritelmän kanssa, jolloin pk-yrityksen enimmäiskoko pieneni 500
työntekijästä 250:een. Mid-cap-lainojen ansiosta pankki
voi jatkossakin tarjota välillisiä luottoja yrityksille, jotka
uuden määritelmän vuoksi jäävät pk-yritysten rahoituksen
ulkopuolelle edellyttäen, että niiden hankkeet täyttävät
pankin rahoituskriteerit.
Ensimmäiset kaksi mid-cap-lainaa allekirjoitettiin loppuvuodesta2004. CCF-rahoitusyhtiö (entinenCréditCommercialde
France) sai 100 miljoonan euron lainan alueellista kehitystä,
i2i-ohjelmaa, ympäristönsuojelua ja inhimillistä pääomaa
edistävien investointien rahoitukseen Ranskassa. Norddeutsche Landesbank Polska sai 50 miljoonan euron lainan
aluekehitys-, i2i- ja energiahankkeisiin Puolaan. Pankki
odottaa tällaisen rahoituksen lisääntyvän vuonna 2005.

Euroopan investointirahasto (EIR) on erikoistunut riskirahoitukseen, pk-yritysten takauksiin ja neuvontapalveluihin. Sen pääosakkaana on EIP (lähes 60 % pääomasta), muut omistajat ovat
Euroopan komissio (30 %) sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten ryhmä. EIR toimii noin 350 rahoitusvälittäjän kautta ja käyttää
sekä omia rahoitusvarojaan että EIP:n, Euroopan komission ja viime
aikoina myös Saksan talous- ja työvoimaministeriön käyttöön
antamia varoja. Rahastolla on kaksi pyrkimystä: ensi sijassa EU:n
politiikkatavoitteiden tukeminen, mutta myös taloudellisen tuoton synnyttäminen osakkeenomistajilleen. Vuoden 2004 lopussa
EIR:n pääomasijoitus- ja takauskanta oli noin 10,5 miljardia euroa.
Vuodesta 2000 lähtien EIR on toteuttanut Euroopan investointipankin varoista noin 4 miljardin euron pääomasijoitukset
nopeasti kasvaville innovatiivisille pk-yrityksille ja edistänyt näin
Lissabon-tavoitteita. EIR myös rohkaisee innovaatiotoimintaan
Technology Transfer Accelerator -hankkeella, joka käynnistettiin
yhteistyössä Euroopan komission ja EIP:n kanssa paikkaamaan
yritysten siemenrahoituksessa olevia aukkoja. Tätä varten rahasto
otti käyttöön uudentyyppisen sijoitusinstrumentin, joka keskittyy
rahoittamaan tutkimuksen ja kehityksen kaupallistamista.

EIR:n pääomasijoitukset
Pääomasijoitukset 2004 olivat yhteensä 358 miljoonaa euroa, ja
ne jakautuivat 15:lle eri sijoitukselle Italiaan, Espanjaan, Ranskaan, Britanniaan ja Saksaan, sekä eräisiin sijoituksiin uusiin
jäsenmaihin.
Nykyisissä vaikeissa markkinaoloissa yksityisten sijoittajien
toimiminen pääomasijoitusmarkkinoilla pysyi laimeana.
EIR:n jatkuva läsnäolo markkinoilla korostaa julkisen rahoituksen
arvoa markkinoiden vaikeina aikoina. Se auttaa houkuttelemaan
mukaan yksityistä rahaa etenkin siksi, että rahastosijoituksissa
kiinnitetään erityisen suurta huomiota pk-yritysten arvoihin ja
hyvään hallintoon.
Vuonna 2004 EIR laajensi investointipolitiikkaansa myös sellaisiin
rahastoihin, jotka sijoittavat keski- ja myöhäisemmässä kehitysvaiheessa oleviin yrityksiin. Salkun pääpaino kohdistuu kuitenkin
yhä edelleen alkuvaiheen teknologiayrityksiin (ensi sijassa tieto- ja
viestintätekniikkaan sekä biotietieteisiin).
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Takaukset pk-yrityksille

EIR:n neuvontapalvelut

EIR:n toinen päätoimiala on rahoituslaitosten ja julkisten takauslaitosten pk-yrityksiin kohdistuvien pankkilainojen salkkumuotoinen takaaminen. Rahaston takaustoiminta perustuu kahteen
päätuotteeseen: luoton korotukset (arvopaperistaminen) sekä
luottovakuutukset ja jälleenvakuutus (mukaan lukien mikroluotot).

EIR alkoi tarjota loppuvuodesta 2002 neuvontapalveluita. Ne
sisältävät eri laitoksille kohdennetut teknisen asiantuntija-avun ja
neuvontapalvelut, missä hyödynnetään EIR:n pääomasijoitusten ja
pk-yritysten salkkutakausten antamaa kokemusta. Tavoitteena on
edistää suotuisien investointimekanismien luomista ja helpottaa
pk-yritysten rahoituksen saantia.

Vuonna 2004 EIR teki 40 takaussopimusta, joiden kanta oli
1,45 miljardia euroa. Tähän sisältyi yritystoimintaa tukevan
monivuotisen ohjelman (MAP) mukaiset 750 miljoonaa; ohjelma
on EIR:n Euroopan komission puolesta hoitama valtuutus. MAPohjelman erityispiirre on, että se pyrkii toimimaan kannustimena
takausohjelmille (tai pankeille niissä maissa joissa takausohjelmia
ei ole) antamaan lainoja pk-yritykslle yhä enemmän, paremmin
lainaehdoin tai pienemmin vakuusvaatimuksin. Vastineeksi EIR
ottaa kantaakseen osan ennakoitavista tappioista tiettyyn ylärajaan
asti. Tällaisten takausten lukumäärä uusissa jäsenmaissa ja liittymisneuvotteluja käyvissä maissa oli erityisen suuri vuonna 2004.
Luoton korotukset 2004 olivat yhteensä 697 miljoonaa euroa.
Niiden tarkoituksena on tehostaa pk-yritysten velkarahoitusta,
kun riskiä siirretään luotonantajapankeilta pääomamarkkinoille
arvopaperistamisen kautta.

28

EIP-ryhmä

Yhteistyössä
pankkien kanssa
EIP-ryhmällä on vireää yhteistoimintaa muiden pankkien kanssa. Se
koskee ottolainausta pääomamarkkinoilta, antolainaustoimintaa
sekä takaustoimintaa.

Pankkien kanssa tehtävästä yhteistyöstä on osoituksena EIP-ryhmän
monipuolinen ja tehokas rahoitusalan tuotevalikoima.
EIP:n globaalilainat ovat tärkeä tuote pieniä ja keskisuuria investointihankkeita varten. Ne välitetään unionin ja ulkopuolisten
pankkien ja muiden rahoituslaitosten kautta, joita nykyisin on noin
200. Globaalilainat vaikuttavat paikallisen rahoitussektorin kehittymiseen; niiden avulla pk-yritykset ja paikalliset viranomaiset voivat
myöskin säilyttää kosketuksen paikallispankkeihin. Globaalilainat
ovat laajentuneet koskemaan uusia toimialoja ja niiden käyttöä
on laajennettu myös aluepankkeihin, joiden avulla voidaan tukea
investointeja unionin epäsuotuisilla alueilla, sekä erikoistuneisiin
välittäjiin muun muassa ympäristö- ja audiovisuaalialalla sekä
korkean teknologian alalla.
EIP huolehtii myös keskisuurten ja suurehkojen hankkeiden
yhteisrahoituksesta. Se toimii pankkien täydentäjänä myöntämällä pitkäaikaista rahoitusta joko strukturoituna rahoituksena
tai välittäjärahoituksena. Tällä tavoin yritykset saavat käyttöönsä
entistä monipuolisemmat rahan lähteet ja rahoitusmuodot, ja
niiden kehityssuunnitelmilla on parhaat mahdollisuudet toteutua.
EIP laajentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa siten, että se voi vastata
talouden tarpeisiin. Se on myös ottanut käyttöön eurooppalaisten
yhteistyöpankkien kanssa keskikokoisille yhtiöille räätälöityjä midcap-ryhmälainoja, jotka myönnetään rahoitusvälittäjien kautta.
EIP toimii sekä unionissa että sen ulkopuolisissa maissa. Sillä on
mahdollisuudet yhteistyössä pankkien kanssa tukea suurten
toimijoiden ryhmästrategioita edistäessään niiden hankkeita EU:
ssa ja suoria ulkomaisia sijoituksia kolmansiin maihin.
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Inhimillinen pääoma
Terveys- ja koulutusinvestointien rahoitus on ollut osa EIP:n toimintaa jo vuodesta 1997, jolloin Amsterdamin huippukokous kehotti
pankkia laajentamaan toimialaansa inhimillisen pääoman rahoitukseen. Alun perin näitä luottoja voitiin myöntää vain Euroopan
unioniin, mutta vähitellen rahoituskelpoisuus ulotettiin koskemaan myös silloisia ehdokasmaita, Länsi-Balkania, Välimeren aluetta,
AKT-maita ja Etelä-Afrikkaa.

Inhimillisestä pääomasta on sittemmin tullut yksi EIP-rahoituksen
kärkikohde, jota varten myönnettiin 4,4 miljardin euron lainat
EU-25-maihin vuonna 2004. Tämän lisäksi tulevat globaalilainoista
rahoitetut pienet ja keskisuuret inhimillisen pääoman investoinnit,
jotka olivat yhteensä arviolta 1,1 miljardia euroa.
Yleensä EIP:n antaa lainoja inhimillisen pääoman aineellisiin
perusrakenteisiin, joihin lukeutuvat koulut, yliopistot (opetus
ja tutkimus), laboratoriot, klinikat, sairaalat sekä ensihoito- ja
sosiaalihoitoverkostot. Aineettomien investointien, kuten
opintolainaohjelmien sekä yliopistojen ja sairaaloiden tutkimus- ja
kehitystoiminnan, rahoitus on kuitenkin kasvussa.
Vuonna 2004 rahoitetuista 36 rakennushankkeesta merkittävimpiä
olivat:

• alueellinen äitiys- ja lastenneuvola Itävallan Linzissä (20 milj.
euroa)

• koulut ja päiväkodit Suomessa Vantaalla (12 milj. euroa)
• vanhusten ja vammaisten hoitokeskukset Espanjan Vizcayan
maakunnassa (36 milj. euroa).

Terveys- ja koulutusalalla pankki toimii läheisessä yhteistyössä
Euroopan komission kanssa, ja koulutusasioissa pidetään tiiviisti
yhteyttä myös OECD:hen. Yhdessä Maailmanpankin kanssa
toteutettiin alakohtainen tutkimus korkeakoulutuksesta Puolassa
(ks. kehystetty teksti). Terveysalalla EIP on perustajajäsen sekä
Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien tarkkailuelimessä
European Observatory on Health Systems and Policies (yhdessä mm.
Maailman terveysjärjestön, Maailmanpankin, useiden valtioiden
ja kansalaisjärjestöjen kanssa) että EU:n Health Property Network
-verkko-organisaatiossa.
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EIP:n ja Maailmanpankin tutkimus Puolan korkeakouluista
Vuonna 2004 EIP ja Maailmanpankki julkaisivat yhdessä raportin Tertiary Education in
Poland. Yhteisen tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Puolan korkeakoulukseen
liittyviä tärkeitä avoimia kysymyksiä sekä suosittaa toimenpiteitä koulutuspalvelujen
laadun ja saatavuuden parantamiseksi.
Vaikka Puolan korkeakoulujärjestelmän mukauttaminen avoimen kilpailukykyisen
talouden tarpeisiin on edennyt 1990-luvun alusta, vielä on tehtävä paljon työtä, jotta
koulutusjärjestelmä vastaisi paremmin tietoyhteiskuntaan nojaavan globaalistuvan
kilpailukykyisen talouden vaatimuksiin ja työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin
hyvän koulutustason osalta.
Raportti suosittaa, että puolalaisten opiskelijoiden tulisi saada enemmän koulutusta
luonnontieteellisiltä aloilta sekä teknistä ja yritystoimintaan liittyvää tietotaitoa.
Lisäksi koulutusjärjestelmän on pyrittävä siihen, että koulunsa päättäneet ja tutkinnon
suorittaneet ovat hankkineet itselleen kokonaisosaamista ja elämäntaitoja, kuten
esimerkiksi ongelmanratkaisu, tiimityö, viestintä ja tekniikan perustaidot, samoin
kuin liike-elämän taitoja ja yrittäjyyteen tarvittavaa riskinottoasennetta.
Kuten usein EIP:n toiminnassa, selvitys liittyi investointiohjelman toteutukseen.
Vuonna 2003 EIP myönsi Puolaan 500 miljoonan euron puiteluoton, josta merkittävä
osa oli tarkoitettu tukemaan Puolan koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa. Asiakirjassa nimettiin yhteisrahoitukseen soveltuvia alueita ja toimintoja, joilla voitaisiin
vauhdittaa uudistuksia sekä nykyaikaistaa korkea-asteen koulutusta ja yliopistojen
tutkimus- ja kehitysjärjestelmiä.
Selvitys oli EIP:n ja Maailmanpankin ensimmäinen
yhteinen toimialatutkimus. Se on hyvä esimerkki
siitä, miten pankit voivat yhdessä edistää maan
inhimillisen pääoman kehitystä.
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FEMIP: tehokkaampaa yhteistyötä Välimeren
alueella
Euroopan unionin ja Välimeren maiden investointi- ja kumppanuusohjelma FEMIP auttaa EU:n kymmentä kumppanimaata vastaamaan
taloudellisesta ja sosiaalisesta modernisoinnista sekä tehostuneesta alueellisesta yhdistämisestä johtuviin haasteisiin, kun ne
valmistautuvat unionin ja Välimeren vapaakauppa-alueen perustamiseen vuoteen 2010 mennessä.
Vuonna 2004 FEMIP-ohjelman mukainen luotonanto nousi 2,2 miljardiin euroon. Tämä oli myös ensimmäinen vuosi, jolloin
kumppanuusmaille myönnettiin tukea FEMIP:in teknisen avun tukirahastosta.

Välimeren maat
Luotonanto 2004
(milj.)

Yhteensä
Egypti
Turkki
Marokko
Syyria
Tunisia
Libanon
Jordania
Algeria

688
655
241
200
184
105
100
13

Välimeren maat yhteensä
Välimeren alue

Siitä riskirahoitusta
omista
rahoitusvaroista

10

4

4

2 190

14

Vahvaa poliittista ja taloudellista tukea
Euroopan unionin ja Välimeren kumppanuusmaiden yhteisen
vapaakauppa-alueen perustaminen vaatii paitsi vahvaa taloudellista tukea, myös voimakasta poliittista sitoutumista. Tästä syystä
ja FEMIP-ohjelman onnistuneen ensimmäisen toimintavuoden
johdosta Ecoﬁn-neuvosto kehotti marraskuussa 2003 pankkia
lisäämään ohjelmaan tehoa. Pankki vastasi haasteeseen nopeasti,
ja neuvoston toivomus toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden
2004 kuluessa.
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Välimeren alueen aiempiin rahoitusvälineisiin lisättiin pankin omista rahastoista 100 miljoonan euron erityinen FEMIP-rahoituspaketti
(SFE), josta voidaan rahoittaa suurempaa riskinjakoa sisältäviä
operaatioita enintään 500 miljoonaan euroon asti. Rahoituspaketti
antaa pankille mahdollisuuden rahoittaa Välimeren maissa
tiettyjä valikoituja yksityissektorin hankkeita, joiden riskiproﬁili on
korkeampi kuin EIP:n tavanomaisessa toiminnassa.
Vuoden 2004 lopulla perustettiin myös sopimuksella hoidettava
FEMIP Trust Fund -rahasto, johon on tällä hetkellä varattu 30 miljoonaa euroa ja josta rahoitetaan alueen yritysten alkuvaiheen
teknistä apua ja pääomasijoitustoimintaa. Rahasto täydentää
osaltaan FEMIP:in teknisen avun tukirahastoa, joka perustettiin
2003 ja otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 2004. Tukirahaston
tarkoituksena on auttaaVälimeren alueen toimijoita parantamaan
hankkeiden valmistelua ja toteutusta. Vuosina 2003-2006 FEMIP:in
teknisen avun tukirahastoon kohdistetaan EU:n MEDA-budjetista
105 miljoonan euron kokonaissumma.
Tehostetun FEMIP-ohjelman toinen päämäärä on lisätä vuoropuhelua alueen rakenneuudistusprosesseista ja siten parantaa yksityissektorin toimintaympäristöä sekä hankkeiden ja rahoittajien
välistä koordinointia. Tätä varten perustettiin 2004 valtiovarainministereiden komitea, joka kokoontuu kerran vuodessa. Komitean
apuna asioita valmistelee kahdesti vuodessa kokoontuva korkean
tason asiantuntijaryhmä.
Ensimmäinen Euroopan unionin ja Välimeren alueen kumppanuusmaiden talous- ja valtiovarainministerien kokous pidettiin
Egyptin Aleksandriassa kesäkuussa 2004. Seuraavaa ministerikokousta, joka järjestetään kesäkuussa 2005 Marokossa, valmisteltiin

Onnistunutta rahoitustoimintaa
FEMIP-ohjelma perustettiin alun perin vuonna 2002. Sen
tarkoituksena oli antaa yksityissektorille suoraa taloudellista tukea
ja synnyttää yksityisen sektorin menestymisen mahdollistava
toimintaympäristö.
Vuonna 2004 yli kolmannes FEMIP-luotoista – 760 miljoonaa euroa
– käytettiin alueen yksityissektorin kehittämiseen ja loput kaksi
kolmasosaa infrastruktuurihankkeisiin, joten ohjelman tavoitteet
saavutettiin täysin. Yksityissektorin tuki muodostui:

•
•

suorista ulkomaisista investoinneista Algeriaan ja Egyptiin,
globaalilainoista pienille ja keskisuurille yrityksille Egyptissä,
Libanonissa, Tunisiassa ja Turkissa.

Infrastruktuurien rahoitus kohdistui erityisesti energia-alalle
(768 miljoonaa), liikenteeseen (660 miljoonaa) ja ympäristönsuojeluun (190 miljoonaa). Rahoituskohteita olivat:

kahdessa korkean tason asiantuntijakokouksessa Amsterdamissa
lokakuussa 2004 ja Luxemburgissa alkuvuodesta 2005. Näistä
ministerikokouksista ennustetaan kehittyvän ajan myötä "Välimeren
Ecoﬁn-neuvosto".

•

sähköntuotanto sekä kaasun siirto ja jakelu Egyptissä, Jordaniassa,
Marokossa ja Syyriassa,

•

liikenteen infrastruktuurien parantaminen Egyptissä,Tunisiassa
ja Turkissa,

•

vesihuolto ja jätevesien käsittely Libanonissa, Marokossa ja
Tunisiassa.

Vuoden loppuun mennessä FEMIP:in teknisen avun tukirahaston perusteella oli lisäksi allekirjoitettu 20 konsulttisopimusta,
yhteensä 13,8 miljoonaa euroa. Varat käytettiin enimmäkseen
tutkimuksiin siitä, miten ympäristönsuojeluun, infrastruktuureihin
ja inhimilliseen pääomaan tehtävien investointien tehokkuutta
voidaan parantaa.

FEMIP-ohjelman tehostamisen neljäs ja viimeinen tehtäväala oli
pysyvien toimipisteiden perustaminenVälimeren alueelle pankin
toiminnan tueksi. Ensimmäinen aluetoimisto avattiin Kairoon 2003,
ja se palvelee ennen kaikkea Lähi-idän maita. Ensimmäinen paikallistoimisto aloitti toimintansa Tunisiassa vuoden 2004 lopulla,
ja toinen paikallistoimisto on tarkoitus avata Rabatiin vuoden
2005 puolivälissä.
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FEMIP-ohjelman tulevaisuus
Ecoﬁn-neuvoston kehotus tehostaa FEMIP-ohjelman rahoitusta
vuonna 2003, vain vuosi sen käynnistämisen jälkeen, tähdensi
EIP:n roolia unionin ja Välimeren maiden kumppanuusohjelman
lujittamisessa. FEMIP-ohjelman perustamisesta lähtien vuonna
2002 pankin vuotuinen luotonanto on ollut noin 2 miljardia euroa
ja vakaassa kasvussa. Pankin käytettävissä olevien rahoitusinstrumenttien valikoimaa on laajennettu Välimeren alueella, ja EU:n
vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa lisätty entisestään.

Välimeren maat
2000-2004: 8 miljardia
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Vuoden 2006 lopussa Eurooppa-neuvosto päättää, jatketaanko
FEMIP-ohjelmaa nykyisessä muodossaan. Päätös perustuu
tehostetun FEMIP-ohjelman tuloksiin ja Välimeren alueen kumppanuusmaiden kuulemiseen.
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FEMIP tukee yhteiskunnallista asuntotuotantoa Marokossa
Pankin ensimmäinen luotto sosiaaliseen asuntotuotantoon Välimeren
alueella allekirjoitettiin Marokossa 2004. Tämä 71 miljoonan euron laina
auttaa poistamaan hökkelikyliä, kohentamaan slummiutuneiden asuinalueiden viihtyisyyttä sekä lievittämään yhteiskunnan tukemien asuntojen
puutetta Marokossa.
Hanke liittyy "Cities without Slums" -ohjelmaan, jonka tavoitteena on
rakentaa 100 000 huokeahintaista asuntoa vuosittain. FEMIP:in yhteistyökumppaneita ovat (i) Ranskan
kehitysrahasto (AFD), joka valmistelee parhaillaan täydentävää hanketta, (ii) Maailmanpankki, joka kehittelee
alan institutionaalisia uudistuksia tukevaa hanketta, sekä (iii) Euroopan komissio, joka on ottanut slummialueiden poistamisen yhdeksi prioriteeteistaan vuosille 2005 ja 2006.
TämänhankkeenavullaFEMIP tekeeosuutensayhdenYK:nvuosituhattavoitteen toteutumiseksi–nimittäin tavoitteen,
jonka pyrkimyksenä on varmistautua ympäristön kestävyydestä parantamalla merkittävästi ainakin 100 miljoonan
slummiasukkaan elinoloja vuoteen 2020 mennessä.
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Yhteistyö muiden kumppanuusmaiden kanssa
EIP rahoittaa Euroopan unionin kehitysapu- ja yhteistyöpolitiikkaa tukevia hankkeita kaikkialla maailmassa: Afrikassa, Karibialla,
Tyynellämerellä, Etelä-Afrikassa, Länsi-Balkanilla,Venäjällä, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi pankki myöntää hankerahoitusta
Romaniaan ja Bulgariaan näiden liittymisneuvotteluja käyvien maiden valmistelemiseksi EU-jäsenyyteen.

Afrikka, Karibia, Tyynimeri ja MMA
Vuodesta 2003 alkaen EIP:n toimintaa Afrikassa, Karibialla ja
Tyynenmeren maissa (AKT) on ohjannut EU:n ja AKT-maiden
välinen Cotonoun sopimus. Sen mukaiseen rahoitukseen on
varattu 1,7 miljardia euroa pankin omista rahoitusvaroista ja
enintään 2,2 miljardia investointikehyksestä, jonka rahoittaa
Euroopan kehitysrahasto ja jota pankki hoitaa vuosina 2003-2007.
Investointikehyksen mukaisessa rahoituksessa EIP käyttää erilaisia
riskinjakoa sisältäviä rahoitusvälineitä, ja sen strategiana on tukea
yksityissektoria sekä sellaisia julkisia infrastruktuurihankkeita, jotka
helpottavat yksityissektorin investointeja. Investointikehys toimii
uudistuvana rahastona siten, että saatavat tuotot investoidaan
edelleen uusiin AKT-maiden hankkeisiin.

EIP:n lainananto AKT-maille oli yhteensä 440 miljoonaa euroa, joista
337 miljoonaa oli investointikehyksen mukaista rahoitusta. Lainasummasta 185 miljoonaa kohdistui yksityissektorille tai kaupallisin
periaattein toimiville julkisen sektorin yrityksille ja 255 miljoonaa
rahoitusalalle (pankit, pääomasijoitusyhtiöt ja pienrahoitusyhtiöt)
enimmäkseen yksityisten pk-yritysten tukemiseen.

Merkittäviä rahoitustapahtumia olivat:

• 90 miljoonan euron laina luxemburgilaisen rahoitus-

AKT – MMA
Luotonanto 2004

(milj.)

yhtiön EUROPEAN FINANCING PARTNERS S.A. (EFP)
perustamiseen. Se perustettiin investointien yhteensovittamiseksi eurooppalaisten kehitysrahoitusyhtiöiden yhteenliittymän (EDFI) kanssa AKT-maiden
yksityissektorin hankkeita varten.

Yhteensä

Siitä
riskirahoitusta
omista
rahoitusvaroista

Afrikka
Länsi-Afrikkka
Eteläinen Afrikka ja Intian valtameri
Itä-Afrikka
Keski-Afrikka ja Päiväntasaajan Afrikka
Karibia
Tyynimeri
Alueiden väliset hankkeet

295
147
81
57
10
33
12
100

247
122
67
48
10
25
6
100

• 8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sijoitusosuus African

AKT – MMA

440

378

mukaan lukien 25 miljoonan euron takausjärjestelmä,
joka oli ensimmäinen tämäntyyppinen rahoitusoperaatio investointikehyksen nojalla.

Lion Mining Fund -rahastoon yhdessä muiden rahoittajien kanssa: Proparco (Ranska), AuSelect Limited (Australia) ja Investec Bank Limited (Etelä-Afrikka), osittain
toimintansa alkuvaiheessa olevien ns. aikaisen kasvun
kaivosyhtiöiden tukemiseksi.

• 54,6 miljoonan euron laina Länsi-Afrikan kehityspankille,
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• 22,5 miljoonan euron laina SNIM-yhtiön (Société Natio-

nale Industrielle et Minière) uuteen voimalaan Mauritaniassa, sekä 5 miljoonanYhdysvaltain dollarin omistuksen
hankkiminen yhtiöstä, joka perustettiin tekemään
kannattavuustutkimus uuden rautamalmiesiintymän
yksityiskohtaisesta tutkimisesta alueella.

TulevinavuosinaEIPjatkaaalueellistenjakunnallisteninfrastruktuurien
jälleenrakennustaja parantamista tukevaa rahoitusta (liikenne,energia,
ympäristö). Yksityissektorin rahoitustukea on tarkoitus lisätä, ja entistä
enemmän lainoja kanavoidaan terveys- ja koulutushankkeisiin.

Vuonna 2004 valmisteltiin EIP:n uusien edustustojen
avaamista Senegalin Dakariin Länsi-Afrikkaa varten, Kenian
Nairobiin Itä- ja Keski-Afrikkaa varten sekä Etelä-Afrikan
Pretoriaan Afrikan eteläosia ja Intian valtameren aluetta
varten. Nämä aloittivat täysimittaisen toiminnan vuoden
2005 alussa. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta konttoreiden
avaamiseen Karibian ja Tyynenmeren alueelle.

(milj.)

Yhteensä
Serbia ja Montenegro
Kroatia
Albania

226
195
40

Balkanin maat

461

Etelä-Afrikka

Venäjä

EIP lainasi 100 miljoonaa euroa suureen BergWater -hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on parantaa ja varmistaa Kapkaupungin
alueen 3,2-miljoonaisen väestön vesihuoltoa.

EIP:n Venäjä-rahoitus perustuu tällä hetkellä ensimmäiseen 100
miljoonan euron lainavaltuutukseen, joka on tarkoitettu Itämeren
rannikkoalueiden, varsinkin Pietarin ja Kaliningradin alueiden,
ympäristöinvestointeihin. EIP allekirjoitti 2003 lainasopimuksen
jätevedenpuhdistamon rakentamiseen Pietariin. Se toteutettiin
yhteisrahoitushankkeena Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja Pohjoismaiden investointipankin kanssa. Vuonna
2004 hyväksyttiin toinen laina tulvaesteen rakentamiseksi Pietariin,
ja se odottaa allekirjoitusta vuoden 2005 aikana.

Länsi-Balkanin maat
Vuonna 2004 EIP lainasi Länsi-Balkanille ennätykselliset 461
miljoonaa euroa. Pankki tuki investointeja liikenneinfrastruktuureihin Kroatiassa sekä Serbiassa ja Montenegrossa yhteyksien
parantamiseksi Euroopan unioniin. Kroatiaan myönnettiin myös
ensimmäinen puiteluotto paikallisille viranomaisille ympäristöhankkeiden toteuttamiseen. Serbiassa ja Montenegrossa tuettiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tämän ohella pankki rahoitti
Albanian Vloressa voimalan rakentamista, josta on laajempaakin
hyötyä Balkanin sähköntuotannolle.
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Balkanin maat
Luotonanto 2004

EIP-ryhmä

Joulukuussa 2004 Ecoﬁn-neuvosto antoi valtuudet uuteen yhteisön takaukseen, joka kattaa 500 miljoonaan euroon asti lainat
Venäjälle, Valko-Venäjälle, Moldovaan ja Ukrainaan.

Aasia ja Latinalainen Amerikka
Vuonna 2004 Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden (ALA)
hankerahoitus nousi 233 miljoonaan euroon, joista 167 miljoonaa
meni kolmeen hankkeeseen Latinalaiseen Amerikkaan (Brasilia,
Meksiko ja Panama) ja 66 miljoonaa kahteen hankkeeseen Filippiineille. EIP:n lainanannolla pyritään vahvistamaan eurooppalaisten
yritysten ja pankkien kansainvälistä toimintaa tukemalla sellaisia
hankkeita, jotka ovat sekä kohdemaiden että Euroopan unionin
edun mukaisia. ALA-maiden rahoituksen käynnistämisestä lähtien
vuonna 1993 pankki on allekirjoittanut liki 80 luottoa lainakannan
ollessa yli 3,5 miljardia euroa.

Liittymisneuvotteluja käyvät maat
Bulgaria ja Romania saivat 2004 yhteensä 119 miljoonan euron
lainat. Pankki tuki erityisesti pk-yritysten pienehköjä investointeja globaalilainoin, joista myönnettiin Bulgariaan 20 miljoonaa
ja Romaniaan 50 miljoonaa euroa. Bulgariassa pankki rahoitti
lisäksi 20 miljoonalla eurolla yhdistetyn maantie- ja rautatiesillan
rakentamista Tonavan yli. Romanian kunnallisen vesihuollon
infrastruktuurihankkeisiin kohdistettiin 29 miljoonaa euroa.

Latinalainen Amerikka ja Aasia
Luotonanto 2004

Malawin presidentin Dr. Bingu wa Mutharikan vierailu

(milj.)

Yhteensä
Latinalainen Amerikka
Meksiko
Brasilia
Panama
Aasia
Filippiinit

167
70
57
41
66
66

Latinalainen Amerikka ja Aasia

233
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Johtava kansainvälinen lainojen liikkeeseenlaskija
Varainhankinnan strategian ansiosta emissiotoiminta kasvoi merkittävästi vuodesta 2003 ja saavutti 18 prosentin parannuksen nousten
50 miljardiin euroon. EIP toimi myös edelläkävijänä etenkin kehittäessään uusia pitkäaikaisia joukkolainoja, tuodessaan markkinoille
AAA-riskiluokan lainoja uusissa valuutoissa ja elvyttäessään emissiotoimintaa uinuvilla markkinalohkoilla. EU-valtioista koostuvan
laajentuneen omistajakunnan ehdoton tuki – millä on keskeinen merkitys laina-aseman säilyttämisessä kärkisijalla AAA-ryhmässä – oli
edelleenkin EIP:n johtoaseman kulmakivi yleiseurooppalaisena valtiollisena liikkeeseenlaskijana. Vuoden 2004 varainhankintatoimien
vastaanotto markkinoilla antaa sekin vahvan näytön EIP:n aseman vahvistumisesta valtioihin verrattavana lainanottajana.

Tuloskehitys
Lainanotto 2004 (milj. euroa)
Ennen swapeja
EUR

17 373

Swapien jälkeen

34.8%

CZK

44.8%

522

1.0%

GBP

9 583

19.2%

5 497

11.0%

HUF

880

1.8%

77

0.2%

MTL

23

0.0%

PLN

203

0.4%

251

0.5%

SEK

329

0.7%

165

0.3%

SIT

17

0.0%

28 408

57%

28 868

58%

AUD

1 065

2.1%

BGN

51

0.1%

CAD

193

0.4%

HKD

67

0.1%

Yhteensä
EU-25

1 418

2.8%

NZD

329

0.7%

USD

17 863

35.8%

20 777

41.7%

ZAR

474

0.9%

220

0.4%

Muut yhteensä

21 460

43%

20 997

42%

Yhteensä

49 868

100%

49 865

100%

JPY

38

22 355

EIP-ryhmä

EIP:n varainhankinta oli 50 miljardia euroa. Varat hankittiin
282 joukkovelkakirjalainalla ja 15 eri valuuttana. Suurin osa varainhankinnastaennen swapeja tehtiineuroissa (17,4mrd. euroaja 35 %
pääomamarkkinarahoituksesta) ja Yhdysvaltain dollareissa (USD
22 mrd. eli 17,9 mrd. euroa ja 36 %). Englannin puntamääräinen
varainhankinta nousi 6,5 miljardiin puntaan eli 9,6 miljardiin
euroon ja oli 19 % koko rahoituksen määrästä. Pankin kolmen
tärkeimmän valuutan – euron, Englannin punnan ja Yhdysvaltain
dollarin – osuus varainhankinnasta oli näin ollen 90 %. Valuuttavalikoimaa monipuolistettiin. 12 muun lainavaluutan emissioilla.
Näiden osuus varainhankinnasta oli 10 %. Niihin sisältyi sekä EU:
n uusien jäsenmaiden ja hakijamaiden valuuttoja (BGN, HUF,
MTL, PLN, SIT), että SEK sekä Japanin (JPY), Aasian ja Tyynenmeren alueen (AUD, HKD, NZD), Kanadan (CAD) että Etelä-Afrikan
valuutat (ZAR).
Euromääräisten lainojen kokonaismäärä tasaantui -17,4 mrd. euron
tasolle; suunnatut lainat tosin kasvoivat voimakkaasti ja nousivat
4,7 miljardiin euroon (2003: 0,8 mrd. euroa). Koko varainhankinnan
merkittävä kasvu johtui pääasiassa USD-lainojen lisääntymisestä
(lisäystä 62 % nousten 22 mrd. dollariin, lisäystä 44 % eurovastaarvona) ja Englannin punnissa (lisäystä 33 % nousten 6,5 mrd.
puntaan eli 9,6 mrd. euroon). Dollari- ja puntavarainhankinnan
kasvu syntyi pääasiassa benchmark-lainoissa , joiden määrä
kasvoi vähintään kaksinkertaiseksi kumpaisessakin valuutassa
(14,5 mrd. dollariin ja 5,9 mrd. puntaan). Yhdysvaltain dollarin
strukturoidut lainat kasvoivat myös merkittävästi, kaksinkertaistuen 5,1 miljardiin dollariin. Strukturoitujen emissioiden kokonaismäärä nousi 9,9 miljardia euron vasta-arvoon (2003: 9,3 mrd.
euroa), joka hankittiin 147 lainalla.

Strategia johdonmukaista ja innovatiivista
EIP:n varainhankintastrategiaa noudatettiin johdonmukaisesti ja
innovatiivisesti. Benchmark-lainaohjelmissa erityistä huomiota
kiinnitettiin emissioiden toteutukseen ja jälkimarkkinoiden
toimivuuteen. Tämä palveli samalla EIP:n joukkovelkakirjojen arvon
säilymistä vakaana ja edisti suurten likvidien benchmark-lainojen
liikkeellelaskua pankin kolmessa tärkeimmässä valuutassa. Tämän
ohella pankki vastasi joustavasti markkinoiden tarpeisiin eri
valuuttojen määräisissä suunnatuissa ja strukturoiduissa lainoissa.
Vuonna 2004 varainhankinnassa noudatettu strategia edisti
merkittävästi emissiotoiminnan kasvua.

Benchmark-tuottokäyrien kehittäminen jatkuu
EIP on markkinoiden ainoa monikansallinen liikkeeseenlaskija, jolla
on tarjota koko tuottokäyrän kattavia euro-, Yhdysvaltain dollarija Englannin puntamääräisiä benchmark-joukkovelkakirjalainoja.
Vuonna 2004 kolmessa päävaluutassa tehtyjen benchmark-lainojen liikkeeseenlaskuilla parannettiin lainojen likviditeettiä ja
tarjottiin lisää eripituisia laina-aikoja.
Euroissa luotiin pitkäaikainen benchmarkien lainasegmentti
tärkeimpien valtion viitelainojen rinnalle uraauurtavalla uudella
4 miljardin euron 15-vuotisella EARN benchmark-lainalla (Euro
Area Reference Note). Samalla Pankin asema valtioiden veroisena
lainaajana lujittui. Kummatkin vuonna 2004 toteutetut EARN
benchmark-lainat, 15 vuoden laina ja 5 miljardin euron 3-vuoden
EARN, tavoittivat eurooppalaisia sijoittajia entistä laajemmin sekä
maantieteellisesti katsoen että15-vuoden lainan osalta myöskin
vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen kaltaisten pitkäaikaisten
sijoittajien keskuudessa. Vuoden 2004 lopussa EARN benchmarktuottokäyrä sisälsi 13 viitelainaa, jotka erääntyvät vuosina 20052020, lainakannan ollessa yli 63 miljardia euroa. Tuottokäyrä on
kattavin valtioihin verrattavien lainanottajien keskuudessa.
Englannin puntamarkkinoilla EIP oli edelleenkin tärkein täydentäjä Gilt-lainoille. Pankin osuus näillä markkinoilla oli noin 12
prosenttia kaikista Gilt-lainojen ulkopuolisista kiinteäkorkoisista
joukkovelkakirjalainoista. Vuoden aikana EIP pyrki strategiansa
mukaisesti vahvistamaan punnan tuottokäyrää uusilla lainaajoilla ja lisäämään vanhojen lainojen likviditeettiä. Suuri määrä
eri laina-aikoja – 16 eri päivämäärää vuosina 2005-2054 – joita
hyödynnettiin säännöllisesti, kertoo sekin EIP:n laajasta houkuttavuudesta punnan markkinoilla.
Yhdysvaltain dollarimarkkinoilla pankki oli omaa sarjaansa kansainvälisten lainaajien keskuudessa, kun liikkeeseen laskettiin

joukkovelkakirjalainoja kaikissa keskeisissä viitelainojen lainaajoissa. Näihin sisältyi kuusi uutta Global-lainaa kokonaismäärän
ollessa 14,5 miljardia dollaria. Lainat nostettiin benchmark-lainoina
2-, 3-, 5- ja 10-vuoden maturiteeteissa ja takaisinosto-option sisältävänä joukkovelkakirjalainana. EIP oli edelleenkin ylikansallisista
lainanottajista suurin ja ahkerin dollarilainaaja ja luokkansa ainoa
liikkeeseenlaskija yhtä kattavalla tuottokäyrällä laina-aikojen
vaihdellessa vuosien 2005-2014 välillä.

Toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan
Pitkäaikaiset lainat kehittivät markkinalohkoja, joilla valtioiden
toiminta on vähäistä tai joilta ei tarjoudu riittävästi korkealaatuisia
sijoitusvaihtoehtoja. Varainhankinnasta noin neljännes tehtiin
10 vuoden tai tätä pitemmissä maturiteeteissa. Varat hankittiin
kymmenenä eri valuuttana. Tärkeitä tapahtumia olivat muun muassa 15-vuoden euron benchmark-laina, 10-vuodenYhdysvaltain
dollarin benchmark-laina, Englannin punnan 50-vuoden, Kanadan
dollarin 40-vuoden, jenin 10-vuoden inﬂaatiosidonnainen laina
ja Slovenian tolarin 10-vuoden laina.
Toinen merkittävästi kehitetty alue oli EU:n uusien jäsenmaiden
ja hakijamaiden valuuttojen lainamarkkinat. Näillä markkinoilla
liikkeeseenlaskut olivat yhteensä 1,2 miljardia euroa vastaava
summa. Kohdealueella pankki ei pelkästään parantanut lainojen
jälkimarkkinoita ja tarjonnut entistä useammanlaisia laina-aikoja. Se myös emittoi kolmessa uudessa valuutassa (Maltan liira,
Slovenian tolar ja Bulgarian lev). Kussakin liikkeeseenlaskussa EIP
oli ensimmäinen AAA-riskiluokan lainaaja tai valtioihin rinnastettava liikkeeseenlaskija paikallisia julkissektorin lainanottajia
lukuun ottamatta. Suurin osa kyseisten markkinoiden liikkeeseenlaskuista oli Unkarin forintti-lainoja (75 % ja 880 miljoonaa euroa
vastaavaa summa) ja Puolan zloty-lainoja (17 % ja 203 miljoonaa
euroa vastaava summa). Tänäkin vuonna pankki oli kohdealueen
johtava liikkeeseenlaskija lukuun ottamatta paikallisia valtiollisia
liikkeeseenlaskijoita.
Vuoden 2004 merkkitapahtumia toiminnan monipuolistamisessa
tuotteilla mitattuna olivat 3 miljardin euron vaihtuvakorkoinen
velkakirjalaina ja omassa ryhmässään suurin laina, TEC 10-markkinan elvyttäminen 1 miljardin euron 15-vuoden lainalla sekä
ensimmäinen Japanin valtionlainojen ulkopuolella liikkeeseen
laskettu inflaatio sidonnainen jenilaina. Englannin punnan
markkinoilla pankki lähes kaksinkertaisti inﬂaatiosidonnaisen
lainavolyyminsa 350 miljoonaan puntaan. Suurin osa nostetusta
puntarahoituksesta on tarkoitus ohjata yksityisen ja julkisen sektorin yhteisyrityksinä Britanniassa toteutettaviin hankkeisiin.
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EIP:n voittoisa pääomamarkkinatiimi

Monipuolistumisesta todistaa edelleen toimiminen monissa eri
valuutoissa ja useilla eri markkinoilla. Ruotsin kruunun markkinoilla pankki loi suurimman 10-vuoden kruunumääräisen
eurobondin (SEK 2,5 mrd. eli 274 milj. euroa). Aasiassa Japanin
markkinat olivat edelleenkin tärkein jälleenrahoituksen lähde
sekä jeni-lainoissa (etenkin Samurai-lainat) että ulkomaan rahan
määräisissä lainoissa (Uridashi-lainat), joita otettiin Australian
dollari- ja Uuden-Seelannin dollarimääräisinä. Valikoiduilla
markkinoilla pankin emissiotoiminnalla elvytettiin tiettyjä
markkinalohkoja, näin ennen muuta Australian dollarimarkkinoilla (kaksi kotimaista benchmark Kangaroo-lainaa) ja Kanadan

Ottolainauksen kehitys 2001-2004
$""&
$""%
$""$
$""#
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EIP-ryhmä
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dollarimarkkinoilla (ennätysmäinen 40-vuoden laina-aika).
Tämän ohella pankki yli kaksinkertaisti liikkeeseenlaskujensa
määrän Etelä-Afrikan randin markkinoilla 3,9 miljardiin randiin
(474 milj. euroon) lujittaen samalla asemiaan johtavana ulkomaisena lainaajana. Toiminnan monipuolistumiseen oli merkittävä
vaikutuksensa myös synteettisellä Turkin liiran lainalla, jossa
rahavirrat ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareina.
EIP laajensi myös sijoittajakuntaansa. Läsnäolo voimistui paitsi
Euroopassa, myös Yhdysvalloissa, jonne US-dollarilainoja meni
kaupaksi entistä runsaammin. Dollarimääräisista benchmarklainoista keskimäärin yksi kolmasosa myytiin yhdysvaltalaisille
sijoittajille.

Tunnustusta markkinoilta
Markkinoiden yleisestä tunnustuksesta varainhankinnan strategialle ja toiminnoille kertovat pankin saamat lukuisat palkinnot,
joiden taustalla on markkinatoimijoiden kannanilmaisu. EIP sai
IFR-julkaisulta huipputunnustuksen 'Borrower of the Year 2004'
maailman parhaana lainaajana kaikissa varallisuuslajiryhmissä
sekä yksittäisiä palkintoja Euroopan parhaimpana lainaajana ja
maailman parhaana julkisyhteisö-/monikansallisena lainaajana.
Tämän ohella IFR palkitsi pankin 15-vuoden euro-benchmarkin
parhaana lainana valtiollisten/ylikansallisten/vastaavien liikkeeseenlaskijoiden keskuudesta. Lisäksi pankki sai osakseen lukuisia
tunnustuksia Euroweek-julkaisun markkinatoimijoiden keskuudessa toimittamassa äänestyksessä, muun muassa tunnustukset
vaikuttavimpana lainaajana' ja 'markkinoiden innovatiisimpana
lainaajana' sekä 'Deal of the Year' -palkinnon. Tämän lisäksi Euromoney-lehti palkitsi pankin parhaana monikansallisena lainaajana
Länsi-Euroopassa.

Toimintakertomus 2004

41

HALLINTO

EU:n toimielinten ja kansainvälisten
rahoituslaitosten kumppani
Euroopan investointipankki on unionin oma, pitkäaikaista rahoitusta tarjoava rahoituslaitos. Asemansa vuoksi se toimii niiden
suuntaviivojen pohjalta, joista pankin omistajat ovat yhteistuumin sopineet valtuuston ja Eurooppa-neuvoston tasolla. Jatkuva
vuoropuhelu EU:n toimielinten kanssa, jotka valmistelevat ja esittelevät EU-politiikat sekä päättävät niistä, on siten ensisijaisen tärkeä
tekijä.
Yhteistyö neuvoston kanssa

Yhteistyö Euroopan komission kanssa

Vuonna 2004 EIP pyrki jatkuvasti edistämään Ecoﬁn-neuvoston
työskentelyä. Pankki osallistui neuvoston kokouksiin ja asetti
käytettäväksi investointirahoitusta koskevan kokemuksensa
paitsi Ecoﬁn-neuvoston valmisteleville työryhmille myös useille
eri komiteoille ja työryhmille, jotka koordinoivat ja valmistelevat
muiden eri kokoonpanoissa toimivien neuvostojen toimintaa.

EIP:n ja komission välinen yhteistyö on jatkuvaa. Yhteistyötä
arvioimaan ja koordinoimaan perustettu yhteinen työvaliokunta
alkoi 2004 panna käytäntöön ensimmäisiä päätelmiään, jotka oli
hyväksytty helmikuussa 2004 Euroopan komission jäsenten ja
EIP:n hallituksen välisessä vuosikokouksessa.

Ecoﬁn-neuvostoIle osoitetuissa esityksissä tehtiin selkoa pankin
työpanoksesta Euroopan kasvualoitteeseen ja EIP-rahoituksen
kehityksestä erityisestiTEN-hankkeissa ja pankin oman Innovaatio
2010 -aloitteen perusteella tuettavissa investointihankkeissa.
Kevään 2004 Eurooppa-neuvosto tähdensi EIP:n näyttävää osuutta Lissabonin prosessissa. Lausuessaan toistamiseen, että puhtaat
teknologiat ovat edellytys elinkeinoalojen ja ympäristöalan
synergiaetujen hyödyntämiseksi kattavasti, Eurooppa-neuvosto
otti myönteisesti vastaan komission esittämän ympäristötekniikoita koskevan toimintasuunnitelman. Samalla neuvosto kehotti
pankkia ottamaan käyttöön erilaisia ympäristön tilan parantamiseen tähtääviä rahoitusinstrumentteja pyrittäessä saavuttamaan
Lissabonin strategian taloudelliset ja sosiaaliset päämäärät.
Neuvosto myös kääntyi EIP:n puoleen toteuttamaan EU:n ulkoisia
toimia. Tästä oivana esimerkkinä ovat EU:n ulkopuolisten maiden
lainavaltuudet ja etenkin uusi lainavaltuutus, joka laajennettiin
koskemaan Venäjää, Valko-Venäjää, Ukrainaa ja Moldovaa.

Yhteistyö EIP-ryhmän ja komission eri yksiköiden välillä toteutuu menettelyiltään ja työprosesseiltaan siten, että prosessin
alkupäässä yhteistyö koskettaa toimintapolitiikan muotoilua ja
vuoropuhelua kumpaisenkin toimielimen välillä ja etenee sitten
maa- ja toimialakohtaisten strategioiden ja ohjelmien kautta
hankekohtaisiin investointeihin.
Tätä yhteistyötä vielä tehostettiin toimintamenettelyiltään, kun
yksikkötason kahdenkeskistä päivittäistä viestintää varten laadittiin käytännesäännöt konkreettisia hanketarjouksia käsiteltäessä.
Pankki ja komissio myös sopivat 2004 ajantasaistetuista kuulemismenettelyistä, jotka koskevat EIP:n perussäännön 21 artiklaan
perustuvia globaalilainoja ja mid-cap-lainoja. Tämän sopimuksen
taustalla on EIP:n käyttöönottama uusi pienten ja keskisuurten
yritysten määritelmä 6. toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY mukaisesti, ja mid-cap-lainojen käyttöönotto
keskikokoisten yritysten tukemisessa. EIP:n avoimuuspolitiikan
mukaisesti verkkoon syötetään tällaiset komission kanssa tehdyt
sopimukset ja yhteisymmärryspöytäkirjat.
EIP-ryhmän tuotteiden ja EU:n talousarviosta saatavan rahoituksen
yhdistämisellä pyritään avustusten ja lainavarojen yhteisvaikutuksen
optimointiin. Veronmaksajienvaroille tavoitellaan parastavastinarvoa,
kun EU:n avustukset käytetään EIP:n rahoitusvaroihin ja näiden
houkuttelemina muiden yhteistyökumppaneiden varoihin yhdistettyinä taloudellisen kannustimen pohjaksi jäsenvaltioille ja muille
edunsaajille EU-politiikkojen toimeenpanemiseksi. Apukeinoina
ovat: EU:n budjettituet takausohjelmien rahoitukseen, riskirahoitus
ja tekninen apu EU:n budjetista, EIP:n rahoitustekninen asiantuntijaapu. Rahoitusalan tuotteiden yhteisjärjestelyt talousarviovarojen ja
pankin kesken ovat kasvussa myöskin EU:n ulkoisessa toiminnassa.
Tästä esimerkkinä onVälimeren alueen rahoituskumppanuus (FEMIP),
jonka puitteissa EIP:n hoitamaa toimintaa tuetaan riskipääomalla,
teknisellä avulla, korkotuilla ja takauksilla EU:n budjetista.
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Yhteinen rahoitusvarojen ohjelmointi erityisten politiikkalohkojen
tukemiseksi myös palvelee käytettävissä olevien rahoitusvarojen
vaikutuksen maksimointia tehokkaan koordinoinnin, yhteisten
panostustenjaerilaistenkannustintenavulla. Osuvaesimerkki tästäon
EIP:n rakenneohjelmaluottoihin perustuvan alueellisen tuen ohjelmointi. Tässä EIP:n rahoituksella tuetaan EU-maiden viranomaisten
hoitamia monivuotisia investointiohjelmia, joiden avulla pyritään
edistämään Euroopan unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteita. Tällainen lainoittaminen on yleensä kytköksissä
yhteisön tukikehyksiin liittyviin rakennerahastotoimiin.

Vuoropuhelu eurokansanedustajien kanssa
Kesäkuussa 2004 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen Euroopan parlamentti sai suuren määrän uusia tulokkaita uusista ja
vanhoista jäsenmaista. Monia eurokansanedustajia pohjustettiin
EIP:n toimintaa koskevilla taustatiedoilla. EIP-ryhmä myös jatkoi
Euroopan parlamentin kanssa käytävää keskustelua. Siitä todistaa osallistuminen parlamentin valiokuntien moniin kokouksiin;
valiokuntia olivat muun muassa talous- ja raha-asioiden valiokunta,
budjettivaliokunta, aluepolitiikka- ja liikennevaliokunta. EIP:n ja
europarlamentaarikkojen välillä on myös suora keskusteluyhteys.
Euroopan parlamentin esittämän pyynnön perusteella parlamentille luovutettiin yksityiskohtainen seurantaraportti EIP-ryhmän
toimintaa koskevien parlamentin suositusten toimeenpanon
tilasta. Parlamenttia lisäksi informoitiin toiminnan avoimuudesta, johtamis- ja valvontatavasta, ympäristöpolitiikasta sekä

Philippe de Fontaine Vive, EIP:n varapääjohtaja, James Wolfensohn,
Maailmanpankin pääjohtaja ja Philippe Maystadt, EIP:n pääjohtaja.
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pk-yritysten tukitoimista. Euroopan parlamentin talous- ja rahaasioiden valiokunnan järjestämän asiantuntijakyselytunnin aikana
EIP:n pääjohtaja Maystadt vastasi tyhjentävästi kysymyksiin, jotka
koskivat EIP:n panosta Lissabon-tavoitteiden toteutukseen.
Pankin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välillä vuonna
2001 käynnistettyä vuoropuhelua jatkettiin. Tähän liittyen EIP:n
pääjohtaja esitteli komitean täysistunnossa pitämässään puheenvuorossa EIP:n panosta Lissabonin strategian toteutukseen. EIP:n
roolia julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeissa selvittävän
ETSK:n työryhmän jäsenet ja EIP:n pääosastot järjestivät yhteisen
tapaamisen Luxemburgissa. ETSK kutsuttiin myös osallistumaan
EIP:n ja kansalaisjärjestöjen välisiin tapaamisiin.
Euroopan unionin johtavien päättäjien kanssa käytävää kattavaa
keskustelua vielä täydennettiin Alueiden komitean tapaamisella,
jossa EIP esitteli omaa rahoituspanostaan liikenteen infrastruktuureille.

EBRD:n välillä olevaan uusia itsenäisiä valtioita koskevaan yhteisymmärryspöytäkirjaan. Tämän ohella joulukuun 13. päivänä 2004
allekirjoitettiin pankin ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin
välinen yhteisymmärryspöytäkirja, jossa määritellään Latinalaisen
Amerikan yhteistyön alueet ja menettelytavat. EIP tavoittelee
nykyisin myös Afrikan kehityspankin kanssa tehtävän yhteistyön
lisäämistä Välimeren maissa ja Saharan eteläpuolisilla alueilla.

EIP:n ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin välinen yhteisymmärryspöytäkirja
allekirjoitettiin Washingtonissa, BID:n pääjohtaja Iglesias, EIP:n varapääjohtaja
Martín Castellá

Yhteistoimintasuhteet muihin kansainvälisiin rahoituslaitoksiin
EIP haluaa parantaa ja tehostaa toimintaansa Euroopan unionin
ulkopuolella kehittämällä yhteistyötä muiden kansainvälisten
rahoituslaitosten kanssa. Tärkeässä asemassa ovat olleet etenkin
EBRD – varsinkin Balkanilla ja Venäjällä – Maailmanpankkiryhmä
ja Afrikan kehityspankki.
Länsi-Balkanilla koordinointi alueen lahjoittajaryhmien keskuudessa on jo varsin korkealla tasolla. Tässä on ollut apuna infrastruktuurin koordinointiryhmä, joka koostuu Euroopan komission,
Maailmanpankin, EBRD:n, Euroopan kehityspankin neuvoston ja
EIP:n asiantuntijoista.
Välimeren alueella toiminnan koordinointi tehostuu yhteisymmärryspöytäkirjan ansiosta, joka allekirjoitettiin toukokuussa
2004 Euroopan komission, Maailmanpankin ja EIP:n kesken.
Muilla Euroopan unionin ulkopuolisilla alueilla toimenpiteiden
johdonmukaisuuden takeena ovat yhteistoimintasuhteet kansainvälisiin ja eurooppalaisiin kahdenkeskisiin laitoksiin. Kumppanuus
ulottuu säännöllisesti järjestettävistä henkilöstötason epävirallisista tapaamisista asianomaisten viranomaisten kanssa tapahtuvaan
säännölliseen tiedonvaihtoon ja koordinoituihin menettelyihin
aina virallisten yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamiseen.
Pyrkiessään Venäjän, Ukrainan, Moldovan ja Valkovenäjän lainavaltuuksien nopeaan toimeenpanoon EIP tiedotti marraskuussa
aikeestaan liittyä Euroopan komission, Maailmanpankin ja
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Toiminnan avoimuus ja vastuullisuus
Euroopan investointipankki on viime vuosina saattanut voimaan joukon edistyksellisiä toimintapolitiikkoja, strategioita ja menettelyjä
pyrkiessään rakentamaan hallinnointitapansa parhaimpien käytäntöjen varaan.

Strateginen tavoite
EIP:n toimintasuunnitelma rakentuu kahdelle strategiselle päätavoitteelle. Ne ovat lisäarvon tuottaminen pankin kaikissa rahoitustoimissa sekä toiminnan avoimuus ja vastuullisuus ulospäin
suuntautuvan viestinnän avulla. Näiden tärkeiden tavoitteiden
toteutus eteni merkittävästi vuonna 2004.
Pankinavoimuuspolitiikkaakoskevat perusperiaatteet vahvistettiin
asiakirjassa Transparency – Report and Prospects, joka julkaistiin
EIP:n verkkosivuilla vuonna 2004. Asiakirjassa arvioidaan pankin
yleistä tiedotuspolitiikkaa ja esitetään laajoja parannusehdotuksia.
Toinen keskeinen asiakirja on Statement on Governance at the EIB,
joka myös julkaistiin EIP:n verkkosivuilla vuonna 2004.
Lukuisia uusia toimenpiteitä on esitetty, ja monia on jo pantu
käytäntöön:

• Tiedottamista lisätään johtamis- ja valvontatavasta, eettisistä

säännöistä ja palkkioista
Julkaistuja tai julkaistavia tietoja ovat: hallintoneuvoston
jäsenten muut toimet sekä yksityiskohdat heidän eturistiriitatilanteissa äänestämästä pidättymisestä; hallituksen jäsenten
allekirjoittamat ilmoitukset heidän taloudellisista intresseistään
ja sovellettavat toimintatapaperiaatteet; tiedot hallintoneuvoston ja tarkastuskomitean jäsenille maksettavista palkkioista
sekä johdon bonusjärjestelmästä. Julkaistavia tietoja ovat myös
henkilöstön eläkejärjestelmää koskevat säännökset ja henkilökuntaedut, kuten esimerkiksi vakuutus- ja matkakorvaukset.

• Taloudellista raportointia sekä valvontaa ja arviointia koskevat tär-

keät asiakirjat ja muu informaatio luovutetaan yleiseen käyttöön
Näihin sisältyvät muun muassa puolivuotiskatsaukset tilintarkastamattomista konsolidoiduista tase- ja tuloslaskelmista,
tarkastuskomitean vuosikertomukset, sisäisen tarkastuksen
toimintaohjeet, tietoja petostentorjuntaan liittyvistä toimenpiteistä (kuten OLAFin ja EU:n komission oikeudellisen yksikön
kanssa on sovittu), entistä kattavampia tietoja luottoriski- ja
markkinariskipolitiikasta, sekä tietoja taloudellisen ohjauksen
toimintarakenteesta.
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• Pankkitoimintaan liittyvien tietojen julkaiseminen

Ellei tietojen julkaisemisen esteenä ole luottamuksellisuuteen
liittyviä perusteltuja syitä, niin pankin verkkosivuilla julkaistaan
luettelo kaikista hankkeista, joiden rahoitusmahdollisuudet on
otettu harkittavaksi. Aivan erityinen pyrkimys on varmistaa,
että luettelo sisältää kaikki EU:n ulkopuoliset hankkeet; kaikki
julkissektorin hankkeet riippumatta niiden maantieteellisestä
sijainnista; kaikki hankkeet, joista on julkaistu tarjouspyyntö
EYVL:ssä tai joista on jo julkaistu YVA-vaatimus. Hankkeista
julkaistaviin tietoihin sisältyvät ympäristövaikutusten arvioinnin
ei-tekninen tiivistelmä, tai EU:n ulkopuolella ympäristöauditointi
sekä linkki asianomaisiinYVA-asiakirjoihin ja hankintailmoituksiin. Kumppanuusmaiden runkosopimukset myös julkaistaan
aina lainsäädännön salliessa ja pankkisuhteiden edellyttämät
rajoitukset huomioon ottaen.

• Pankki tutkii mahdollisuutta pääasiallisesti Internetin kautta
tapahtuvaan nykyistä laajempaan yleisön kuulemiseen valikoiduista politiikoista.

Suhteet kansalaisjärjestöihin

Tilintarkastus, valvonta ja arviointi

Avoimuuden lisääminen on myös tehokas tapa vauhdittaa etenkin
kansalaisjärjestöjen kautta käytävää kansalaiskeskustelua. Kansalaisjärjestöt julkisina eturyhminä voivat antaa arvokkaan panoksen
toimintapolitiikan suuntaa määriteltäessä. Niiden mukanaolo
varmistaa, että EIP:n kaltaiset laitokset ovat herkkiä paikallisille
kysymyksille ja ymmärtävät niiden merkityksen entistä paremmin,
ja ne voivat tuoda lisää hyödyllistä tietoa hanketasolla.

Hyvä hallinnointitapa edellyttää toimivaa valvontaorganisaatiota.
EIP:n kaikkia toimintoja valvotaan joko perussäännön tai muiden
organisaatiota koskevien määräysten nojalla, tai valvontatehtäviä
hoitaa ulkopuoliset riippumattomat tarkastuselimet.

EIP:n ja kansalaisjärjestöjen välisissä suhteissa keskeisenä välineenä ovat yhteistoimintakokoukset, joita pidetään kaksi kertaa
vuodessa. Nämä työpajat tarjoavat EIP:n asiantuntijajäsenille ja
asianomaisille kansalaisjärjestöille tilaisuuden käsitellä yhteisen
edun kannalta tärkeitä aiheita. Kansalaisjärjestöjen työpajat
halutaan järjestää aluetasolla, jotta paikallisille ja alueellisille
kansalaisjärjestöille tarjoutuisi tilaisuus EIP:n erikoistuneiden
ammattilaisten tapaamiseen. Osanottajien joukossa voi olla
myös EIP:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. EIP:n ja
kansalaisjärjestöjen puhujakaartin esitykset julkaistaan pankin
verkkosivuilla. Pankki piti yhden työpajan Varsovassa vuonna
2004. Etelä-Afrikkaan suunniteltu toinen työpaja jouduttiin sitä
vastoin siirtämään vuoteen 2005.
EIP:n henkilöstöä osallistuu kansalaisjärjestöjen järjestämiin
tapahtumiin. Vuonna 2004 EIP otti osaa CEE Bankwatch Network
-verkko-organisaation järjestämään työpajaan Bonnissa pidetyn
uusiutuvia energialähteitä käsitelleen maailmankonferenssin
yhteydessä sekä kahteen EIP:tä käsitelleeseen seminaariin, jotka
olivat eurokansanedustajien ja kansalaisjärjestöjen yhteisesti
järjestämiä. Lisäksi EIP:n henkilöstöedustajat tapasivat kahdesti
Puolan eri kansalaisjärjestöjä. Käsiteltäviä kysymyksiä olivat
jälleenrakennushankkeet, joita EIP rahoittaa Puolan tulvavahinkojen
jälleenrakennuksen katastroﬁlainasta II.

Tarkastuskomitea on lakisääteinen elin Euroopan investointipankissa. Se raportoi valtuustolle, jonka muodostavat kunkin EU:n
jäsenmaan valtiovarainministerit. Tarkastuskomitea tarkastaa, että
pankin toimet on toteutettu perussäännössä ja työjärjestyksessä
määrättyjen menettelytapojen mukaisesti ja että sen kirjanpito
on ollut säännönmukaista. Ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young avustaa tarkastuskomiteaa tämän tehtävien täytäntöön panemisessa. EIP:n sisäinen tarkastus valvoo sisäisiä
valvontajärjestelmiä ja -menetelmiä. Riskienhallinta-pääosasto
valvoo luotto-, markkina- ja toimintariskejä. Taloudellinen ohjaus
keskittyy prosessiin, jolla strategia muunnetaan tavoitteiksi ja
toimintasuunnitelmiksi. Vuonna 2004 pankkiin perustettiin erityinen compliance-toiminto, jonka tehtävänä on valvoa, että pankin
toiminnassa noudatetaan kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia,
toimintatapaperiaatteita ja pankkitoiminnan hyviä käytäntöjä.
Rahoitettavien hankkeiden arviointi -toiminto tekee jälkiarviointeja
ja koordinoi itsearviointimenetelmiä pankin sisällä. Arvioidessaan
edustavan joukon EIP-rahoitteisia hankkeita ja ohjelmia niiden
valmistumisen jälkeen se kannustaa hyödyntämään kokemusta
tulevassa toiminnassa ja optimoimaan tuottamansa lisäarvon.
Jälkiarviointiraportteihin, samoin kuin avoimuuspolitiikkaan,
voi tutustua EIP:n verkkosivuilla. Vuonna 2004 arviointiyksiköltä
valmistui jälkiarviointiraportteja, jotka koskivat EIP-rahoitteisia
lentoyhtiöitä, lentoliikenteen infrastruktuuria jaVälimeren alueen
lainavaltuuksiin perustuvia globaalilainoja. Vuoden 2005 alkupuolella sisäisen tarkastuksen ja rahoitettavien hankkeiden arviointi
-yksikköjen toiminta yhdistettiin omaksi hallinnon tarkastus -toiminnoksi. Samalla nämä kaksi itsenäistä keskeistä jälkiarviointitoimintoa yhdistyivät yhdeksi yhteiseksi osastoksi.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EIP:n valtuutuksella
hoitamien yhteisön rahavarojen käyttöä. Pankin sekä Euroopan
petostentorjuntaviraston (OLAF) ja Euroopan oikeusasiamiehen
välillä on tiiviit yhteistyösuhteet. EIP:n oman ohjesäännön mukaisesti, joka tunnetaan nimellä Hyvän hallintotavan säännöstö
Euroopan investointipankin henkilöstölle suhteissa yleisöön,
pankki perusti 2004 virallisen kantelumenettelyn. Näin EIP:llä on
mahdollisuus varmistaa, että kaikki kantelut saatetaan pankin
pääsihteeristön tietoon.
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EIP-ryhmän hallinto- ja henkilöstörakenne
EIP:n henkilöstöpolitiikalle 2004 oli yhä edelleen ominaista pyrkimys vaikuttaa avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Henkilöstölle
tiedottamista sekä sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa viestintää painotettiin erityisesti. Pyrkimyksenä oli myös työolosuhteiden
parantaminen työterveyden sekä työn ja yksityiselämän tasapainottamisen osalta.

Henkilöstön hankinta ja laajentuminen

Henkilöstöviestintä

Euroopan unionin laajentumisen myötä henkilöstön hankinta
oli entistä vilkkaampaa. Uusien jäsenmaiden rekrytointifoorumit
olivat keino, jolla voitiin lujittaa pankin sitoutumista henkilöstölisäyksiin kaikilta osin tasapainoisella tavalla. Pankin henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 1 259 henkilöön. Lisäystä edelliseen
vuoteen oli 3,8 prosenttia. Uusista jäsenmaista palkattiin yhteensä
39 henkilöä.

Avoimen tiedonkulun merkitystä myös korostettiin vuonna 2004, sillä
avoin ja riittävä tiedottaminen on nykyajan työelämän perusehto.
Henkilöstöhallinto yhtenä pankin pääosastoista oli mukana keskeisiä
osastoja koskevassa kyselytutkimuksessa, jossa henkilöstöä konsultoitiinmyös henkilöstöhallinnon tuottamien palveluiden tehokkuudesta.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella pyritään saamaan tärkeitä
tulosmittareita henkilöstöhallinnon apuvälineeksi ja syöttämään ne
pankin Balanced Scorecard -johtamisen seurantajärjestelmään. Tutkimus on tarkoitus uusia tulevina vuosina. Myös muilla alueilla pyrittiin
lisäämään henkilökunnalle annettavaa tiedon määrää ja samalla lujittamaan henkilöstön sitoutumista toimielimen yhteisiin tavoitteisiin ja
toimintaan. Merkittävänä osana tätä ovat EIP-ryhmän oma intranettietoverkko sekä sisäiset tiedotteet ja henkilökuntalehti.

EIP:n henkilöstö
2004

1 259

2003

1 213

2002

1 113

2001

1 097

2000

1 033

Henkilöstön kehittäminen
Vuonna 2003 luotuihin perustuksiin pohjaten pankki keskittyi
henkilöstön ja yksilön kehittämisen kahteen tärkeään alueeseen.
Painopisteinä olivat tehokkaan urakehityspolitiikan mallintamisprosessin käynnistäminen ja johdon osaamisen vahvistaminen
esimiestaitojen kehittämisohjelman avulla, jota ollaan nyt ottamassa käyttöön myös ylemmän johdon osalta.
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Muut toimintaperiaatteet
EIP on kiinnittänyt erityisen suurta huomiota niiden toimintatapojen suunnitteluun ja kehittämiseen, joilla varmistetaan
henkilöstön arvostus ja oikeudenmukainen kohtelu. Pankki on
jatkuvasti sitoutunut edistämään miesten ja naisten yhtäläisiä
mahdollisuuksia. Terveys- ja turvallisuusasioiden sekakomitea
valvoo kaikkia henkilöstön terveydenhoitoon ja hyvinvointiin
liittyviä asioita. Henkilöstöhallinto on aloittanut puheen muun
muassa työperäisestä stressistä ja savuttomasta "puhtaan ilman"
politiikasta. Se myös tarjosi mahdollisuuden perustaa työntekijöiden keskuudesta luottamuksellisen neuvontaryhmän, joka
auttaa ja opastaa työtovereita työssä arvostukseen liittyvissä
henkilökohtaisissa kysymyksissä. Eläke- ja sairausvakuutusasioiden
sekakomiteat jatkoivat työtä henkilöstölle tarjottavien palveluiden
ja etuisuuksien molemminpuolisesti hyväksyttävää uudistamista
ajatellen. Pääsääntöisesti neuvottelut henkilöstön edustajien ja eri
työryhmien kesken on toteutettu yhteistyön hengessä.

Henkilöstön edustus
Pankin henkilöstöä koskevat kysymykset käsitellään henkilöstöhallinnon ja henkilöstön edustajien kesken osapuolten välisissä
määräaikaisissa kokouksissa, määräkysymyksiä käsittelevissä
työryhmissä ja erilaisissa sekakomiteoissa. Eläke- ja sairausvakuutusasioiden sekakomiteat olivat vuoden aikana erityisen
toimeliaita siinä tarkoituksessa, että kyseisten avustusjärjestelmien
kirjanpitokäytännöt saadaan yhteneväisiksi kulloistenkin EU:n
parhaimpien käytäntöjen kanssa. Työryhmistä mainittava on
erityisesti Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien pankin uusien
edustustojen henkilöstön työoloista vastaava työryhmä.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet
Molempien sukupuolten tasa-arvoisia mahdollisuuksia käsittelevä sekakomitea (COPEC) valvoo miesten ja naisten välisen
tasa-arvopolitiikan toteuttamisesta urakehityksen, palkkauksen,
koulutuksen ja sosiaalisen infrastruktuurin tasolla.
COPEC juhli vuonna 2004 kymmenvuotista toimintaansa
allekirjoittamalla uudistetun COPEC-sopimuksen. Henkilöstöhallinto luovutti vuoden lopussa hallitukselle naisten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia koskevan raportin. Hallitus hyväksyi raportin
suositukset, joihin sisältyi ulkopuolisen konsultin palkkaaminen
antamaan neuvontaa miesten ja naisten tasapainoisesta osuudesta
ja kehittelemään toimenpideohjelmaa vuosille 2005-2009.
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EIP:n hallinto
EIP:n valtuuston muodostavat kunkin 25 EU:n jäsenmaan nimeämät
ministerit, tavallisesti valtiovarainministerit. Valtuusto vahvistaa
luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat, vuosittaisen tilinpäätöksen, päättää unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoimista
ja pääoman korottamisesta. Se myös nimittää hallintoneuvoston,
hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet.
Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta päättää antolainauksesta, takauksista ja ottolainauksesta. Pankin moitteetonta
hallintoa koskevan valvonnan ohella se vastaa siitä, että pankkia
johdetaan perustamissopimuksen ja EIP:n perussäännön määräysten
sekä valtuuston vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti.
Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan jäsenvaltioiden ehdotuksesta, ja he ovat vastuussa yksinomaan
pankille. Sama jäsen voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.
Hallintoneuvosto koostuu 26 jäsenestä, joista kukin 25 jäsenvaltiota
nimeää yhden jäsenen ja Euroopan yhteisöjen komissio yhden
jäsenen. Varajäsenten lukumäärä on 16 jäsentä. Jäsenvaltioiden
pitää siten liittyä maaryhmiksi yhteisen varajäsenen valitsemiseksi
näihin tehtäviin.

Hallitus on kollegiaalinen, kokopäivätoiminen toimeenpaneva elin.
Hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Se vastaa puheenjohtajan alaisena
ja hallintoneuvoston valvonnassa EIP:n juoksevien asioiden hoitamisesta. Se tekee hallintoneuvostolle päätösesityksiä ja varmistaa
niiden toimeenpanon. Pankin pääjohtaja tai hänen ollessa estynyt,
yksivarapuheenjohtajista, toimiihallintoneuvoston puheenjohtajana.
Hallituksen jäsenet ovat vastuussa yksinomaan pankille. Valtuusto
nimittää jäsenet hallintoneuvoston esityksestä kuuden vuoden
toimikaudeksi, joka on uudistettavissa.
Tarkastuskomitea on itsenäisessä asemassa ja työstään suoraan
valtuustolle vastuussa oleva elin, joka tarkastaa pankin toiminnan
ja kirjanpidon säännönmukaisuuden. Tarkastuskomitea antaa
lausuntonsa pankin taseesta ja tuloslaskelmasta, kun ne esitetään
hallintoneuvoston hyväksyttäviksi. Tarkastuskomitean raportit
toiminnastaan edellisen vuoden aikana lähetetään valtuustolle
yhdessä hallintoneuvoston vuosikertomuksen kanssa.
Tarkastuskomitea koostuu kolmesta jäsenestä ja kolmesta huomioitsijasta, jotka valtuusto nimittää kolme vuotta kestäväksi
toimikaudeksi.

Hallintoneuvostossa edustettua asiantuntemusta on haluttu laajentaa tietyillä alueilla, ja hallintoneuvoston kokoonpanoa voidaan
täydentää enintään kuudella asiantuntijalla, joista kolme on varsinaista asiantuntijajäsentä ja kolme varajäsentä. Heidän roolinsa on
neuvoa-antava ilman äänivaltaa hallintoneuvostossa.
Päätökset tehdään vähintään yhden kolmasosan äänioikeutetun
jäsenen enemmistöllä, joka edustaa vähintään puolta merkitystä
pääomasta.

Tarkastuskomitea

Pankin hallintoelimiä koskevat määräykset on annettu pankin perussäännössä ja työjärjestyksessä. Hallintoelinten kokoonpano, johtoryhmän jäsenten
ansioluettelot sekä maksettavia palkkioita koskevat lisätiedot säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa www.eib.org.
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Hallitus

EIP:n pääoman jakauma
0

Osuus (EUR)
Saksa
Ranska
Italia
Yhdistynyt kuningaskunta
Espanja
Belgia
Alankomaat
Ruotsi
Tanska
Itävalta
Puola
Suomi
Kreikka
Portugali
Tŝekki
Unkari
Irlanti
Slovakia
Slovenia
Liettua
Luxemburg
Kypros
Latvia
Viro
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
428 490 500
397 815 000
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Yhteensä

163 653 737 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
SK
SI
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,284
16,284
16,284
16,284
9,770
4,514
4,514
2,994
2,285
2,241
2,084
1,287
1,224
0,789
0,769
0,728
0,571
0,262
0,243
0,153
0,114
0,112
0,093
0,072
0,043
100,000

Oma pääoma: Jäsenvaltioiden osuus pankin pääomasta lasketaan
siten, että pääomaosuus vastaa jokaisen valtion taloudellista
painoarvoa EU:ssa (BKT:n laskemisen kautta) niiden liittyessä
Euroopan unionin jäseniksi.
Pankin merkitty pääoma on yli 163,6 miljardia euroa.
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Hallitus
Hallintokollegio ja valvonta-alueiden jakautuminen

– Suhteet Euroopan unionin toimielimiin
– Institutionaaliset kysymykset; strategiat
– Ylitarkastaja, talousohjauksen, sisäisen tarkastuksen ja
compliance-toimintojen päällikkötason raportointi
– Talousarviovaliokunnan puheenjohtaja
– Luottoriskit
– Henkilöstö
– EBRD:n hallintoneuvoston jäsen

– Rahoitus Britanniassa
– Ympäristönsuojelu
– Suhteet kansalaisjärjestöihin;
toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys
– Toimintariskit
– Sisäinen ja ulkoinen tarkastus sekä
suhteet tarkastuskomiteaan
– Compliance-toiminnot
– Suhteet Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen
– Suhteet Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF)
– EIR:n hallituksen jäsen

Philippe MAYSTADT
EIP:n pääjohtaja
ja hallintoneuvoston puheenjohtaja

– Rahoitus Saksassa, Itävallassa,
Unkarissa, Sloveniassa sekä
Kroatiassa, Bulgariassa,
Romaniassa ja Turkissa
– Tiedottaminen ja viestintä
– Tasa-arvoiset mahdollisuudet
– Pääkonttorin laajennus
ja rakennukset
– EBRD:n hallintoneuvoston
varajäsen
– Tasa-arvoasiain sekakomitean
puheenjohtaja (COPEC)
– EIP:n taidekomitean
puheenjohtaja

Wolfgang ROTH
Varapääjohtaja

Peter SEDGWICK
Varapääjohtaja

– Rahoitus Espanjassa,
Belgiassa, Portugalissa,
Luxemburgissa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa
– Strukturoitu rahoitus ja uudet
rahoitusinstrumentit;
arvopaperistaminen
– Lakiasiat (operaatiot)
– IDB- ja AsDB-yhteydet
– PK-yritystoiminnan rahoitus

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Varapääjohtaja
– Rahoitus Italiassa, Kreikassa,
Kyproksella, Maltalla sekä
Lounais-Balkanin maissa
– Talousarvio
– Laskenta ja rahoitusriskit
– Tietotekniikka

Gerlando GENUARDI
Varapääjohtaja
– Rahoitus Ranskassa, Maghreb- ja
Machrek-maissa, Israelissa sekä
Gazan ja Länsirannan alueilla
– Euroopan unionin ja Välimeren
alueen investointijärjestely
ja -kumppanuus (FEMIP)
– Rahapolitiikka
– Pääomamarkkinat
– Varainhallinta

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Varapääjohtaja
– Rahoitus Ruotsissa,
Suomessa, Liettuassa,
Latviassa, Virossa,
Norjassa, Islannissa,
Venäjällä ja Ukrainassa
– i2i-ohjelma
– Toimintojen
jälkiarviointi
– Talous- ja
rahoitustutkimukset
– Yhteydet Pohjoismaiden
investointipankkiin (NIB)
– EIR:n hallituksen jäsen

Sauli NIINISTÖ
Varapääjohtaja

Ivan PILIP
Varapääjohtaja

– Rahoitus Puolassa, Tŝekissä ja Slovakiassa
– Euroopan laajuiset verkot
– Yhteistyö Euroopan komission kanssa
liittymisen jälkeisissä kysymyksisä

Torsten GERSFELT
Varapääjohtaja
– Rahoitus Alankomaissa, Tanskassa,
Irlannissa, AKT-maissa ja Etelä-Afrikassa
– Cotonoun sopimuksen Investointikehys
– Hankkeiden ennakkoarviointi
– Aluekehitys
– Globaalilainat (yleiset kysymykset)
– Ammatillinen koulutus
– AfDB-yhteydet
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Organisaatio (Tilanne 1. heinäkuuta 2005)
Pääsihteeristö
ja lakiasiat
Eberhard UHLMANN

Rémy JACOB

Pääsihteeri ja
Ylijohtaja - Lakiasiat

Apulaispääsihteeri

u Toimielinten väliset asiat ja
Brysselin konttori
Dominique de CRAYENCOUR
Johtaja

“ Pankin johtoelimet, johdon sihteeristö,
protokolla
Hugo WOESTMANN
Apulaisjohtaja

“ Tarkastajien suositusten seuranta
Konsernin kehittäminen
Helmut KUHRT
“ Voimavarat ja laajentuminen
Ferdinand SASSEN
“ Institutionaaliset asiat
Evelyne POURTEAU
Apulaisjohtaja

≠ Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Lainopilliset palvelut
u Yhteisön asiat ja rahoitusasiat:
Lainopillinen tuki – Luotonanto
Euroopan ulkopuolella
Marc DUFRESNE
Johtaja

≠ Jean-Philippe MINNAERT
(Tietosuojavaltuutettu)
≠ Luigi LA MARCA
“ Rahoitusasioihin liittyvät lainopilliset aspektit
Nicola BARR
“ Institutionaalisiin asioihin ja henkilöstöasioihin
liittyvät lainopilliset aspektit
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“ Välimeren maat (FEMIP), Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren maat (Cotonoun Investointikehys),
Aasia ja Latinalainen Amerikka
Regan WYLIE-OTTE
Apulaisjohtaja

u Lainopillinen tuki – Luotonanto
Euroopan unionissa
-Johtaja

“ Toiminnan periaatteet, Balkanin maat ja Kroatia
Roderick DUNNETT
Apulaisjohtaja

“ Saksa, Puola, Tšekki, Slovakia,
Keski-Eurooppa, Venäjä, Ukraina
Gerhard HÜTZ
Apulaisjohtaja

≠ Gian Domenico SPOTA
“ Espanja, Portugali
Ignacio LACORZANA
≠ Maria SHAW-BARRAGAN
“ Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Tanska,
Suomi, Irlanti, Balkanin maat, EFTA-maat
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Ranska, Belgia, Alankomaat, Luxemburg
Pierre ALBOUZE
“ Italia, Kaakkois-Eurooppa, Malta
Manfredi TONCI OTTIERI
Apulaisjohtaja

u Osasto

“ Jaosto

Rahoitusjohto
Eurooppa

Yleishallinto

Talousohjaus
u Talousseuranta
Luis BOTELLA MORALES
Talousseurannan controller

“ Ulkoinen laskentatoimi
Henricus SEERDEN
“ Kolmansien velkoja koskeva kirjanpito ja
hallinnon kulut
Frank TASSONE
“ Suunnittelu, budjetointi, valvonta
Theoharry GRAMMATIKOS
Apulaisjohtaja

≠ Yannick MORVAN
Organisaatio
Patricia TIBBELS
u Viestintä ja tiedotus
-Johtaja

“ Suhteet tiedotusvälineisiin
Paul Gerd LÖSER
“ Arkisto ja sisäinen viestintä
Éric VAN DER ELST
“ Markkinointi ja tuotteet
Adam McDONAUGH
≠ Yvonne BERGHORST
“ Kirjastopalvelut, tietokannat; Tiedustelut ja
asiakasyhteydet
Duncan LEVER

Yleiset asiat
u Pariisin konttori: Yhteydet Pariisissa
sijaitseviin kansainvälisiin
organisaatioihin
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Johtaja

“ Hankinnat, hallintopalvelut
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Apulaisjohtaja

“ Tilahallinto
Agustin AURÍA
Apulaisjohtaja

“ Käännöspalvelut
Georg AIGNER
Apulaisjohtaja

≠ Kenneth PETERSEN
Task Force Uudisrakennus
Enzo UNFER

Thomas HACKETT
Ylijohtaja

u Toiminnan tuki
Jürgen MOEHRKE

Operatiivisten toimintojen pääkoordinaattori

“ Koordinointi
Dominique COURBIN
“ Informaatiojärjestelmät ja sovellukset
Thomas FAHRTMANN
“ Luottotuki
Bruno DENIS
u Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti,
Tanska ja EFTA-maat
Thomas BARRETT
Johtaja

“ Pankit, teollisuus, arvopaperistaminen
Robert SCHOFIELD
“ Infrastruktuuri
Tilman SEIBERT
Apulaisjohtaja

≠ Ale Jan GERCAMA
“ Strukturoitu rahoitus,
julkis-yksityiset yhteishankkeet
Cheryl FISHER
u Espanja ja Portugali
Carlos GUILLE
Johtaja

“ Espanja – julkis-yksityiset yhteishankkeet,
infrastruktuuri, sosiaali- ja kaupunkisektori
Christopher KNOWLES
Apulaisjohtaja

≠ Marguerite McMAHON
“ Espanja – Pankit, teollisuus, energia,
tietoliikenne
Fernando de la FUENTE
Apulaisjohtaja

Madridin konttori
Andrea TINAGLI
“ Portugali
Rui Artur MARTINS
Lissabonin konttori
Pedro EIRAS ANTUNES
u Ranska ja Benelux-maat
Laurent de MAUTORT
Johtaja

“ Ranska - Infrastruktuuri
Jacques DIOT
Apulaisjohtaja

“ Ranska - Yritykset
Jean-Christophe CHALINE
“ Belgia, Luxemburg, Alankomaat
Henk DELSING
Apulaisjohtaja

≠ Luca LAZZAROLI
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(Tilanne 1. heinäkuuta 2005)
u Saksa, Tšekki, Slovakia
Joachim LINK
“ Saksa (pohjoiset osavaltiot)
Peggy NYLUND-GREEN
Berliinin konttori
Margarethe QUEHENBERGER
“ Saksa (eteläiset osavaltiot)
Kim KREILGAARD
“ Tšekki, Slovakia
Jean VRLA
≠ Paolo MUNINI
u Italia, Malta
Antonio PUGLIESE
Johtaja

Jean-Louis BIANCARELLI

René KARSENTI

“ Neuvontapalvelut: Kehitysyhteistyöhön
liittyvät taloudelliset kysymykset
Daniel OTTOLENGHI

u Pääomamarkkinat
Barbara BARGAGLI PETRUCCI

Ylijohtaja

Kehitysasiain pääekonomisti
Apulaisjohtaja

≠ Bernard ZILLER
u Välimeren maat (FEMIP)
Claudio CORTESE
Johtaja

“ Infrastruktuuri
Bruno LAGO

≠ Alain NADEAU

Apulaisjohtaja

≠ Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Pankit ja yritykset
Alexander ANDÒ
≠ Eugenio LEANZA
u Keski-Eurooppa
Emanuel MARAVIC
Johtaja

“ Itävalta, Kroatia
Franz-Josef VETTER
“ Unkari, Slovenia
Cormac MURPHY
“ Bulgaria, Romania
Rainer SAERBECK
u Kaakkois-Eurooppa
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Johtaja

“ Kreikka
Themistoklis KOUVARAKIS
≠ Alain TERRAILLON
Ateenan konttori
Christos KONTOGEORGOS
“ Balkanin maat, Kypros
Romualdo MASSA BERNUCCI
“ Turkki
Patrick WALSH
Apulaisjohtaja

u Itämeren alue
Andreas VERYKIOS

Apulaisylijohtaja

Rahoitus
ja varainhoito

Rahoitusjohto – Euroopan ulkopuoliset maat

Johtaja

“ Maghreb-maat
Bernard GORDON
Tuniksen konttori
Diederick ZAMBON
Rabatin konttori
René PEREZ
“ Machrek-maat, Lähi-itä
Jane MACPHERSON
Kairon konttori
Luigi MARCON
“ Yksityissektorin tuki
Jean-Christophe LALOUX
u Afrikka, Karibia, Tyynimeri
(Cotonoun Investointikehys)
Martin CURWEN

Ylijohtaja

Johtaja

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA
≠ Aldo ROMANI
“ Eurooppa (euron ulkopuoliset valuutat),
Afrikka
David CLARK
“ Amerikka, Aasia, Tyynimeri
Eila KREIVI
“ Sijoittajasuhteet ja markkinointi
Peter MUNRO
u Varainhallinta
Anneli PESHKOFF
Johtaja

“ Likviditeetin hallinta
Francis ZEGHERS
≠ Timothy O’CONNELL
“ Tasehallinta
Jean-Dominique POTOCKI
“ Salkunhoito
James RANAIVOSON
“ Rahoitussuunnittelu ja neuvontapalvelut
Guido BICHISAO

Johtaja

“ Länsi-Afrikka ja Sahelin alue
Gustaaf HEIM
Dakarin konttori
Jack REVERSADE
“ Keski- ja Itä-Afrikka
Tassilo HENDUS
Nairobin kontto
Carmelo COCUZZA
“ Eteläinen Afrikka, Intian valtameri
Justin LOASBY
Apulaisjohtaja

Pretorian konttori
David WHITE
“ Karibia, Tyynimeri
David CRUSH
“ Voimavarat ja kehittäminen
Jacqueline NOËL
Apulaisjohtaja

u Toimintojen suunnittelu ja toimeenpano
Gianmaria MUSELLA
Johtaja

≠ Charles ANIZET
“ Backoﬃce - lainananto ja luottotuki
Ralph BAST
“ Backoﬃce - treasury
Yves KIRPACH
“ Backoﬃce - lainanotto
Erling CRONQVIST
“ Tietojärjestelmät ja menetelmät
Georg HUBER
Apulaisjohtaja

“ Koordinointi ja rahapolitiikka
Maria Luce SAMPIETRO
≠ Ghislaine RIOS

“ Salkunhoito ja strategiat
Flavia PALANZA
“ Puola, Euratom
Heinz OLBERS
“ Baltian maat, Venäjä
Constantin SYNADINO
≠ Ann-Louise AKTIV VIMONT
“ Suomi, Ruotsi
Michael O’HALLORAN

u Aasia ja Latinalainen Amerikka
Francisco de PAULA COELHO
Johtaja

“ Latinalainen Amerikka
Alberto BARRAGÁN
“ Aasia
Matthias ZÖLLNER
≠ Philippe SZYMCZAK
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u Osasto

“ Jaosto

Pankin toimintayksiköt, ylijohtajien ja valvontayksiköiden vastuuhenkilöiden ansioluettelot sekä henkilökunnalle maksettavia palkkoja ja palkkioita koskevat lisätiedot
säännöllisesti ajantasaistettuina julkaistaan Internetissä osoitteessa www.eib.org.

Hankkeet

“ Televiestintä ja tietotekniikka
Carillo ROVERE

“ Henkilöstön kehittäminen
Luis GARRIDO

u Teollisuus ja palvelut
Constantin CHRISTOFIDIS

≠ Ute PIEPER-SECKELMANN
≠ Bruno TURBANG
“ Henkilöstöhallinto
Michel GRILLI

Johtaja

Michel DELEAU

≠ Jean-Jacques MERTENS

Ylijohtaja

Apulaisjohtaja

Mateo TURRÓ CALVET
Apulaisjohtaja

(Euroopan laajuiset verkot ja julkis-yksityiset
yhteishankkeet)
“ Talous- ja rahoitustutkimukset
Éric PERÉE
u Strategian tuki
Patrice GÉRAUD
Johtaja

≠ Gianni CARBONARO

“ Prosessiteollisuus ja biotieteet
John DAVIS
≠ Eberhard GSCHWINDT
≠ Philippe GUINET
“ Tehdasteollisuus, palvelut
Hans-Harald JAHN
≠ Pedro OCHOA
≠ Peder PEDERSEN
≠ Rüdiger SCHMIDT
“ Inhimillinen pääoma
Stephen WRIGHT

(Kaupunkialueiden kehittäminen)

“ Luottopolitiikka
Guy CLAUSSE

Tietotekniikka
Patrick KLAEDTKE
Tietohallintojohtaja

“ Suunnittelu, tuki ja menetelmät
Joseph FOY
“ Yrityssovellukset
Simon NORCROSS
≠ Derek BARWISE
“ Infrastruktuuri ja teknologia
José GRINCHO

Riskienhallinta

Apulaisjohtaja

≠ Guy BAIRD (Brysselin konttori)
≠ Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
(Koheesiopolitiikka)

“ Laadunhallinta
Angelo BOIOLI
“ Voimavarat ja ohjaus
Daphné VENTURAS

Ylijohtaja

“ Ympäristöasiat-yksikkö
Peter CARTER

“ Yritykset, julkinen sektori, infrastruktuuri
Stuart ROWLANDS
“ Rahoituslaitokset
--

Apulaisjohtaja

Apulaisjohtaja

u Infrastruktuuri
Christopher HURST
Johtaja

≠ Philippe OSTENC
Apulaisjohtaja
(Hankinta-asiat)

u Luottoriskit
Per JEDEFORS
Johtaja

≠ Per de HAAS
“ Riskit - Hankerahoitus,
Euroopan investointirahasto (EIR)
Klaus TRÖMEL

Peter MAERTENS
Ylitarkastaja

“ Sisäinen tarkastus
Ciaran HOLLYWOOD
≠ Siward de VRIES
≠ Luciano DI MATTIA
“ Rahoitettavien hankkeiden arviointi
Alain SÈVE
Apulaisjohtaja

≠ Campbell THOMSON

Apulaisjohtaja

≠ Axel HÖRHAGER

(Balkanin maat ja taloudellinen koordinointi)

“ Rautatie- ja maantieliikenne
José Luis ALFARO
≠ John SENIOR
“ Lento-, meri- ja kaupunkiliikenne
Andrew ALLEN
(Perusinfrastruktuuri ja voimavarat)

≠ Mario AYMERICH
“ Vesihuolto ja viemäröinti
José FRADE
Apulaisjohtaja

≠ Michel DECKER

Johtaja

“ ALM ja markkinariskien hallinta
Giancarlo SARDELLI
“ Johdannaistuotteet
Luis GONZALEZ-PACHECO
“ Toimintariskit
Antonio ROCA IGLESIAS
“ Koordinointi ja riskienhoidon tuki
Elisabeth MATIZ
Apulaisjohtaja

≠ Juan ALARIO GASULLA

Henkilöstö

Apulaisjohtaja

≠ Heiko GEBHARDT
≠ Nigel HALL
“ Öljy ja kaasu
Angus NICOLSON
≠ François TREVOUX

“ Jaosto

Konstantin ANDREOPOULOS

Hallituksen
neuvonantaja
Konsernin strategiat
ja neuvotteluasiat

Francis CARPENTER
Ylijohtaja

Hallintoneuvosto

Johtaja

“ Sähkö, uusiutuvat energiamuodot, jätehuolto
René van ZONNEVELD

Chief Compliance
Oﬃcer

u Rahoitus- ja toimintariskit
Alain GODARD

u Energia, tietoliikenne ja jätehuolto
Günter WESTERMANN

u Osasto

Hallinnon tarkastus

Pierluigi GILIBERT

Alfonso QUEREJETA
Johtaja

Euroopan jälleenrakennus
ja kehityspankki

Terence BROWN

EIP:tä edustava hallintoneuvoston jäsen

≠ Jean-Philippe BIRCKEL
“ Hallinnolliset tietojärjestelmät
Zacharias ZACHARIADIS
Apulaisjohtaja

“ Henkilöstöhankinta ja -suunnittelu
--
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EIR:n hallinto
EIR:n toimintaa johtavat ja sen hallinnosta vastaavat seuraavat kolme elintä:

• Yhtiökokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Rahaston jäseniä ovat EIP, Euroopan komissio ja 34 pankkia.
• Hallitus, jossa on seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä,
tekee rahaston toimintaa koskevat päätökset.

• Toimitusjohtaja, joka johtaa rahastoa rahaston perussäännön

määräysten ja hallituksen antamien suuntaviivojen ja toimintaohjeiden mukaisesti.

Rahaston tilit tarkastaa tilintarkastuslautakunta, jonka muodostaa
kolme yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.

EIR:n toimintarakenne
Francis CARPENTER
Thomas MEYER

Toimitusjohtaja
Jaostopäällikkö – Riskienhallinta ja valvonta

Robert WAGENER

Pääsihteeri

Marc SCHUBLIN
Jacques LILLI
Maria LEANDER
Frédérique SCHEPENS
Petra de BRUXELLES

Jaostopäällikkö – Koordinointi: Instituutiot ja strategiat, neuvonanto
Johdon neuvonantaja
Jaostopäällikkö – Lakiasiat
Laskenta ja varainhoito
Henkilöstöhallinto

John A. HOLLOWAY

Johtaja – Operatiiviset toiminnot

Jean-Philippe BURCKLEN

Jaostopäällikkö – Pääomasijoitustoiminta 1
(Alankomaat, Belgia, Britannia, Espanja, Italia, Kreikka, Luxemburg, Ranska)

Ulrich GRABENWARTER

Jaostopäällikkö – Pääomasijoitustoiminta 2
(Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Saksa, Slovakia,
Slovenia, Suomi, Tanska, Tŝekki, Unkari, Viro, hakijamaat)

Matthias UMMENHOFER

Apulaisjaostopäällikkö

Alessandro TAPPI

Jaostopäällikkö – Takaukset, arvopaperistaminen, "MAP"

Christa KARIS

Apulaisjaostopäällikkö

Yksityiskohtaiset tiedot rahaston hallintoelimistä (kokoonpano, jäsenten ansioluettelot, palkkioperusteet) ja rakenteista (kokoonpano, ylijohtajien ja johtajien
ansioluettelot, henkilöstön palkkioperusteet) säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa www.eif.org.
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EIP-ryhmän rahoitukseen
soveltuvat hankkeet
Euroopan unionin alueella ja EU:n jäsenyyttä hakeneissa maissa rahoituksen saanti edellyttää,
että hanke palvelee vähintään yhtä seuraavista tavoitteista:

• taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen, taloudellisen toimeliaisuuden
synnyttäminen edistämään muita heikommassa asemassa olevien alueiden taloudellista kehitystä

• tieto- ja innovaatioyhteiskunnan kehittymiseen tähtäävien investointien edistäminen
• terveydenhuolto- ja koulutusverkostojen ja -palveluiden parantaminen, sillä nämä alat ovat
inhimillisen pääoman kaksi perustasoa

• yhteisön kannalta merkittävien liikenne-, tietoliikenne- ja energiansiirtoverkkojen kehittäminen
• ympäristön suojelu ja elämänlaadun parantaminen muun muassa turvautumalla uusiutuviin ja
vaihtoehtoisiin energialähteisiin

• energiahuollon turvaaminen, jossa päätoimia ovat energian järkevä käyttö, unionin omien
energiavarojen tehokas hyödyntäminen ja energiantuonnin monipuolistaminen

• pk-yritysten taloudellisen toimintaympäristön parantaminen kehittämään niiden toimintaedellytyksiä:
– EIP:n keskipitkillä ja pitkäaikaisilla globaalilainoilla
– EIR:n pääomasijoituksilla
– EIR:n takauksilla pk-yrityksille.

Kumppanuusmaissa EIP on mukana toteuttamassa EU:n kehitysapu- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa
pankin omista rahoitusvaroista myönnettävillä pitkäaikaisilla lainoilla sekä jäsenvaltioiden tai
EU:n budjeteista rahoitettavilla pääomalainoilla tai riskipääomilla. Se toimii:

• Välimeren maissa, joissa edistetään Euroopan unionin jaVälimeren maiden kumppanuustavoitteita
vuoteen 2010 mennessä toteutettavaa vapaakauppa-aluetta silmällä pitäen

• Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT), Etelä-Afrikassa sekä merentakaisissa maissa ja
alueilla (MMA) perusinfrastruktuurien rakentamiseksi ja paikallisen yksityissektorin kehittämiseksi

• Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa osallistutaan tietyntyyppisiin hankkeisiin, jotka ovat
sekä kohdemaiden että Euroopan unionin edun mukaisia

• Balkanin maissa, joissa edistetään vakaussopimuksen tavoitteita suuntaamalla EIP:n lainat
niin perusinfrastruktuurin jälleenrakentamiseen ja alueellisesti merkittäviin hankkeisiin kuin
yksityissektorin kehittämiseen.
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EIP-ryhmän osoitteet
Euroopan investointipankki
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

www.eib.org – U info@eib.org
Toimistot

Belgia

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Britannia

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Espanja

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Italia

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Kreikka

364, Kiﬁssias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri / Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Portugali

Avenida da Liberdade, 190-4°, A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Ranska

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Saksa

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Egypti

6, Boulos Hanna Street
Dokki, Giza 12311, Cairo

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Etelä-Afrikka

5 Greenpark Estate
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Kenia

Africa Re Centre, 5th ﬂoor
Hospital Road. PO Box 40193,
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 271 03 79
5 (+254-20) 271 32 78

Marokko

Riad Business Center Aile sud, 4e
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Senegal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Tunisia

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Euroopan investointirahasto
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

www.eif.org – U info@eif.org

Belgia

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Muutokset luetteloon pankin toimistoista sekä tiedot tämän vuosikertomuksen jälkeen mahdollisesti avatuista toimistoista ovat löydettävissä
pankin Internet-sivuilta

EIP kiittää hankkeen alkupanijoita ja kuvatoimistoja tämän esitteen kuvista:
Boehringer Ingelheim GmbH (s. 18, 27), Daniel Jamme – Photothèque Eiﬀage, arkkitehti: Sir Norman Foster (s. 22), Euroopan kommissio (EU)
(s. 26, 28), Euroopan parlamentti – Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep
D. Bontinck (s. 43, 44, 45),
Muu kuva-aineisto EIP:n kuva-arkistosta.
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