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EU:n rahoituslaitos – luotettava innovoija:
• Innovatiivisia hankkeita työpaikkojen
luomiseksi
• Innovatiivisia rahoitusratkaisuja
• Innovatiivisia kumppanuuksia tulosten
maksimoimiseksi
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Kestävän kasvun edistäminen luomaan
työpaikkoja on EIP:n luotonannon
tärkein tehtävä.

230 000
pk-yritystä
Euroopassa

hankkeemme EU:hun

21 mrd
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Vuonna 2013
EIP-ryhmä tuki noin

28. jäsenmaa. Ensimmäinen
liittymisen jälkeen oli suora
tuki pienille ja keskisuurille
yrityksille, jotka ovat Kroatian
talouden selkäranka ja
tärkein kasvun ja työllisyyden
vauhdittaja.

Strateginen
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tukemaan

, 8miljoonaa
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EIP-ryhmän rahoitus 230 000
pk- ja mid-cap-yritykselle

EIP:n investointeja Euroopan
strategiseen infrastruktuuriin
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EIP-ryhmällä on
keskeinen rooli EU:n
strategiassa finanssikriisin
pitkäaikaisseurausten
torjumiseksi

Uudet energiarahoituksen
kriteerit käyttöön kestävän
energian hankkeille

Kekseliäitä
rahoitusvälineitä
Euroopan talouden
nostamiseksi takaisin
kasvu-uralle

Rahoitusta ilmastotoimiin

19mrd
rahoitusta
edistämään

,4

214mrd
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ilmastojoukkovelkakirjoilla

e

e

ilmastotoimia

1mrd
Ennätykselliset

e

4 mrd

Euroopan älykkäille
kaupungeille

Kahdelle ensimmäiselle
hankkeelle tukea Project
Bond -lainaohjelmasta

seitsemään innovatiiviseen

ilmastorahastoon

EIP:n ilmastoperiaatteet
käyttöön

Pk-yritysten ja mid-cap-yritysten
e

EIP-ryhmän tukea Euroopan
pk-yrityksille ja mid-cap-yrityksille

EIP:n ensimmäiset
trade finance - toimet
Kreikassa ja Kyproksessa

,

1

nuorten osaamiseen
ja työllisyyteen EU:ssa

Pääomankorotus tuottavaan
käyttöön kasvun ja työllisyyden
vauhdittajille

Innovaatiot

75 mrd

ja osaaminen

e

,1

9 mrd

EIP-ryhmän rahoitusta

17mrd

hankkeille, joilla on vaikutusta
kasvuun ja työllisy y teen

EIP-ryhmän
tasolla

,2

e
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e

21 mrd

rahoituksen saatavuus

innovaatioihin ja
o s a a m i s e e n Euroopassa
G FI - kasvurahoitusohje lma
käyttöön edistämään innovatiivisia
mid-cap-yrityksiä

19 856milj
e

innovatiivisille

yliopistolle ja
tutkimuskeskukselle

EIP:ltä tukea

pk-yrityksille
EIR:n hallinnoiman
RSI-riskinjakovälineen
kautta

Pääjohtajan

alkusanat

V

uosi 2013 oli haastava vuosi Euroopan investointipankille ”EU:n pankkina”. Vuosi
sitten kerroin, että osakkaamme eli EU:n
jäsenvaltiot olivat päättäneet EIP:n pääoman korottamisesta 10 miljardilla eurolla. Pääomankorotuksen tarkoituksena oli turvata EIP:n edellytykset toteuttaa suhdannepoliittisia toimia talouden
kriisiaikoina. EIP:n toivottiin lisäävän lainanantoa
ja olemaan luotettava kumppani ja aktiivinen toimija lainamarkkinoilla, joilta liikepankit ovat lähteneet tai ainakin vähentäneet dramaattisesti
luottojen tarjontaa. Tänään olen ylpeä voidessani kertoa, että olemme täyttäneet lupauksemme.
EIP-ryhmän rahoitustoimintaa lisättiin 37 prosentilla yhteensä 75,1 miljardiin euroon. Panostuksemme oli vieläkin vaikuttavampi, kun arvioimme
pelkästään EU:ta, jossa rahoitus nousi 67,1 miljardiin euroon, kasvua jopa 42 prosenttia vuoteen
2012 verrattuna.
Tuki eurooppalaisille pk-yrityksille kaksinkertaistui vuonna 2013 ja oli 21,9 miljardia euroa. Rahoituksemme avulla saatiin käyttöön yli 50 miljardia
euroa noin 230 000 pk-yritykselle ja mid-cap-yritykselle, mikä auttaa ylläpitämään 2,8 miljoonaa
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työpaikkaa Euroopassa. Huomiomme keskittyi
voimakkaasti talous- ja finanssikriisistä pahiten
kärsiviin maihin. Painopistealueina olivat erityisesti Kreikka, Kypros, Espanja, Irlanti ja Portugali, joissa yksistään pk-yrityksille osoitetut lainat ylsivät
lähes 7 miljardiin euroon.
Pk-yritysten osuus vuoden 2013 investoinneistamme oli yhteensä lähes 30 prosenttia, ja sitouduimme edelleen voimakkaasti myös toimintamme muihin avainalueisiin. Eurooppalainen
T&K-toiminta sai 17,2 miljardia euroa EIP-ryhmän
rahoitusta, Euroopalle strategisesti tärkeään infrastruktuuriin kohdistettiin 15,9 miljardia euroa ja
globaaleihin ilmastotoimiin 19 miljardia euroa.
Vuoden 2013 aikana laajensimme näkökulmaamme perinteisistä työkaluista ja haimme käyttöön
uudenlaisia ratkaisuja. Omaksuimme räätälöidyn
toimintatavan, jolla rahoitusratkaisujamme voitiin mukauttaa jäsenvaltioiden erityistarpeisiin.
Esimerkkeinä palkitut Trade Finance -rahoitusinstrumentit Kreikalle ja Kyprokselle, pk-yritysten
takausrahasto Kreikalle ja innovatiivinen valtiontakausjärjestely Portugalille.

Pääjohtajan
alkusanat

Käynnistimme myös Eurooppa 2020 -strategian
hankejoukkolaina-rahoitusvälineen (project bond)
kokeiluvaiheen. Tätä vakuusjärjestelyä käytettiin
kahdessa hankkeessa vuonna 2013, ja sen puitteissa valmisteltavina olevista hankkeista on laadittu
hankeluettelo. Eurooppa onkin ottanut todellisia
edistysaskeleita hankejoukkolainojen markkinoiden luomisessa.
Hankejoukkolainaohjelma on vain yksi esimerkki
aloitteista, jotka osoittavat tehostettua yhteistyötä kollegojemme kanssa muista EU:n toimielimistä.
Eurooppa-neuvosto kehotti pankkia kesäkuussa antamaan merkittävän panoksen Euroopan nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Toteutimme nuorten työllisyysohjelman ”Skills and Jobs – Investing for Youth”,
jotta voidaan estää ammattitaitoisten Euroopan
osaajien menetetyn sukupolven syntyminen. Ohjelmalle alun perin sovittu 6 miljardin euron määrällinen
tavoite ylitettiin merkittävästi. Kohdistimme vuoden
2013 toisella puoliskolla noin 9,1 miljardia euroa lainarahoitusta nuorten ammattitaitojen edistämiseen
kestävien työllisyysmahdollisuuksien luomiseksi.
Toimintamme Euroopan rajojen sisäpuolella ei olisi
täydellistä ilman Euroopan investointirahaston kaltaista tehokasta työkalua. Rahastolla on käytettävissään monipuolinen välinevalikoima, jolla rahastopartnerimme osoitti 3,4 miljardia euroa pk-yritysten,
yrittäjyyden ja innovoinnin tukemiseen. Vuosi 2014
on EIR:n kahdeskymmenes toimintavuosi, ja näköpiirissämme on toinen poikkeuksellinen vuosi. Pankki suurimpana osakkaana päätti korottaa rahaston
pääomaa 1,5 miljardilla eurolla, ja lisäksi annamme
rahastolle 4 miljardin euron lisävaltuudet toiminnan
laajentamiseen seuraavien seitsemän vuoden aikana.
Vaikka Eurooppa onkin EU28-maiden omana pankkina toimintamme keskipisteessä, tuemme myös
EU:n ulkopolitiikan tavoitteita hyödyntäen unionialueelta saamiamme kokemuksia kumppanuusmaiden hyväksi. Yhteensä 7,7 miljardin euron lainat ovat ainutlaatuinen osoitus siitä, että olemme
vahvasti sitoutuneet rahoittamaan perusinfrastruktuuria, pk-yritysten toimintaa ja ilmastohankkeita
EU:n itäisissä kumppanuusmaissa, Välimeren alueella, Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Olemme mielissämme siitä, että EU:n talousarviosta myönnettävillä takuilla kolmansille maille kohdistettuihin lainavaltuuksiin on varattu 27 miljardia
euroa ja lisäksi valinnaiset 3 miljardia euroa vuosille
2014-2020.
Jatkoimme vuoden aikana varainhankintaa erittäin
kilpailluilta markkinoilta luottoluokituksemme pysyessä ennallaan vakaana AAA-luokassa. EIP:n taloudellisesta vahvuudesta on selvänä todisteena
vuoden aikana tehty varainhankinta, jonka kokonaismäärä oli 72 miljardia euroa. Joukkovelkakirjoistamme 44 prosenttia myytiin EU:n ulkopuolisille sijoittajille. Siksi merkityksemme sijoitusten
kanavana Euroopan ulkopuolelta Euroopan unionin alueelle on jatkuvasti lisääntynyt.
Päätän puheenvuoroni katseella tulevaisuuteen.
Merkkejä Euroopan talouden elpymisestä on jo havaittavissa. Lisäksi vuosi 2014 tulee olemaan Euroopalle tärkeä; eurovaalit pidetään sekä valitaan uusi EU:n
parlamentti ja komissio. Kaiken kaikkiaan meidän on
nyt luotava katse kriisin jälkeiseen tulevaisuuteen. Samalla saamme haasteen, joka jakautuu kolmeen eri
ulottuvuuteen. Nämä ulottuvuudet ovat investointikriisi eli vakava investointien puute, tuottavuuskriisi
eli EU:n tuottavuuden kasvun jälkeenjääneisyys Yhdysvaltoihin ja Japaniin verrattuna ja ennen kaikkea
työllisyyskriisi. Meillä on lyhyesti sanottuna vielä innovaatiohaaste, johon on tartuttava. EIP aikookin fokusoida toimintaansa tulevina vuosina yhä enemmän
sellaisille aloille, joilla on ratkaiseva merkitys koko Euroopan kilpailukyvylle maailmanmarkkinoilla, ja erityisen vahvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan.
On selvää, että meillä on tärkeä rooli vahvan ja kilpailukykyisen Euroopan rakentamisessa nykypäivän globalisoituneessa maailmassa ja kestävien
suhteiden luomisessa kumppanuusmaihin kansalaistemme hyödyksi. Uskon, että vuoden kuluttua
voin välittää tämän saman viestin: EIP-ryhmä saa
aikaan tuloksia.
Werner Hoyer
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Pk-yritykset edistämään
kasvua ja työllisyyttä

IDEA
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Välirahoitusinstrumentti kasvun
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EIBI:n tuki tutkimustoiminnalle

Teknologiansiirto

Enkelirahasto

Takaukset ja
arvopaperistaminen

RSIriskinjakoväline
innovatiivisille
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Skills and jobs:
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tekninen apu
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kasvurahoitus

MARKKINAT

Rahoituksen saatavuus
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Kasvurahoitusohjelma
innovatiivisille
mid-cap-yrityksille

Helpompaa rahoitusta
pk-yrityksille

Helpompaa rahoitusta
pk-yrityksille
Pk-yritykset ovat avainasemassa kriisistä nousevan Euroopan taloudellisten
mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja vahvemman Euroopan rakentamisessa.
Euroopassa on 16 miljoonaa pk-yritystä eli 98 prosenttia kaikista yrityksistä. Pienet ja
keskisuuret yritykset työllistävät peräti 70 prosenttia koko yksityissektorin
työvoimasta. Kuitenkin uuden rahoituksen saanti on tunnetusti ongelmallista tälle
tärkeälle elinkeinoelämän alueelle.

E

IP:stä on tullut Euroopan johtava pk-yritysten rahoittaja. Lainat, oman pääoman ehtoiset instrumentit sekä takaus- ja pääomasijoitusinstrumentit tarjoavat toimivia ratkaisuja
pienyritysten erilaisiin tarpeisiin. Ratkaisuillamme
alueelliset näkökohdat voidaan ottaa huomion
160 maassa, joissa EIP toimii, sekä EIR:n osalta koko
unionin alueella ja laajentumisprosessissa mukana
olevissa maissa.

Luotonantomme painopisteenä on ollut sellaisten
innovatiivisten tuotteiden ja kumppanuuksien kehittäminen, jotka parantavat pk-yritysten rahoituksen saatavuutta yrityksen kaikissa kehitysvaiheissa.

Kysymys on työllisyysmahdollisuuksien lisäämisestä erityisesti Euroopan nuorten työllistämiseksi.
Sekä EIP että EIR hyödynsivät vuonna 2013 rahoitus- ja teknistä asiantuntemustaan houkuttelemaan lisää investointeja julkiselta ja yksityiseltä taloudelta. EIP-ryhmä toimi yhdessä valtion- ja
aluehallintojen kanssa rahoitusratkaisujemme räätälöimiseksi yksilöllisiin tarpeisiin. Koko EIP-ryhmä
sovitti toimintansa yhteen sen varmistamiseksi,
että eri tilanteissa voitiin toimia tehokkaasti ja että
tuki voitiin keskittää sitä eniten tarvitseviin maihin
ja sektoreihin.

Pk-yritysten rahoituksen saatavuus –
merkittäviä tapahtumia 2013:
• Ennätykselliset 21,9 mrd. euroa pk-yrityksille – kasvua 50 % vuodesta 2012 – millä vedettiin mukaan yli
50 mrd. euroa eurooppalaisten pienten yritysten tueksi

,9

230 000 pk-yritykselle

eu ro a

21 mrd

2,8 miljoonan työntekijän tueksi

• Poikkeuksellisia toimenpiteitä pk-yritysten rahoituksen
saatavuuden parantamiseksi, kuten:
• EIP:n rahoitus käyttöpääoman tarpeisiin
• EIP:n ensimmäiset trade finan e -toiminnot Kreikassa ja
Kyproksessa
• 9,1 mrd. euroa hyväksytty EIP:n toteuttaman nuorten
työllisyysohjelman tukemiseen
• EIR:ltä pk-yrityksille ennätykselliset 3,4 mrd. euroa
• EIP:n tuki maataloudelle
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EIP-ryhmän

palvelut pk-yritysten apuna
Rahoituksen saaminen Euroopan pk-yrityksille on tärkein tavoitteemme. Vuonna
2013 toiminnastamme lähes 30 prosenttia käytettiin noin 230 000 pk-yrityksen ja
mid-cap-yrityksen tukemiseen. Nämä yritykset tarjoavat työpaikan arviolta
2,8 miljoonalle ihmiselle.

O

lemme kehittäneet yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kanssa räätälöityjä vakuusjärjestelyitä, joiden kautta voidaan antaa lisää tukea
erityisissä likviditeettivaikeuksissa oleville maille:
• Valtiontakausjärjestely Portugalin kanssa tukee
maan ponnisteluja lisätä kasvua ja työllisyyttä ja erityisesti pk-yritysten investointeja.
• Yrittäjyyden kannustusjärjestelmän avulla Kyproksen valtio ja liikepankit voivat suunnata lainoja pkyrityksille jaetulla riskillä, mikä edistetään yritysten
investointi- ja käyttöpääomatarpeiden rahoitusta.
Toteutimme laajan arvioinnin pk-yritysten lainaohjelmasta (2005 - 2011). Arvioinnissa vahvistui, että
ohjelmallamme on ollut elintärkeä rooli pitäessään
lainahanat auki myös kriisin aikana. Ohjelman avulla
pk-yrityksillä oli mahdollisuus saada edullisesti lainaa
vauhdittamaan kasvua ja luomaan uusia työpaikkoja. Arvioinnissa nousi selvästi esiin tarve kannustaa
pankkeja lainaamaan pk-yrityksille, joiden toimintaan liittyy tavallista suurempi riski.
Mid-cap-yrityksistä – joita ovat 250 - 3000 henkilöä
työllistävät yritykset – on tullut EIP:lle yhä tärkeämpi

asiakasryhmä. Käynnistimme vuonna 2013 oman
mid-cap-yritysohjelman (MCI) ja kasvurahoitusohjelman (GFI) piristämään lainanantoa erityisesti innovatiivisille mid-cap-yrityksille. Kasvurahoitusohjelmasta
allekirjoitettiin vuoden aikana yhteensä 37 miljoonan euron mid-cap-lainasopimukset EU:n alueelle.
EIR viettää vuonna 2014 toimintansa 20-vuotisjuhlavuotta. Rahasto oli keskeinen väline tukitoimien kohdentamisessa eurooppalaisille pk-yrityksille vuonna 2013. Yhteensä 1,5 miljardin euron pääoma- ja
välirahoitussijoituksilla vedettiin mukaan 7,1 miljardia euroa lisätukea pk-yrityksille. Takaustoimintaan ja arvopaperistamiseen sidottiin vuoden aikana 1,8 miljardia euroa, minkä kautta saatiin liikkeelle
muuta rahoitusta yhteensä 8,6 miljardia euroa.
EIP korostaa rahaston roolia Euroopan kasvun, uusien työpaikkojen ja innovaatioiden edistäjänä. Tämän
johdosta pankki puolsi EIR:n merkityn pääoman korottamista 1,5 miljardilla eurolla ja antoi 4 miljardin
euron valtuudet EIR:n takauksien lisäämiseen seuraavien seitsemän vuoden aikana. Valmistelemme
yhdessä seuraavia EIP-ryhmän tukitoimia Euroopan
pk-sektorin yrityksille.

Keski-Kreikassa sijaitseva
viinejä tuottava perheyritys sai
tammikuussa 2013 vauhtia toisen
tuotantolinjan laitehankintoihin
150 000 euron EIP-lainasta.
Rahoituksen hedelmät ovat
ilmeisiä – 12 uutta työpaikkaa
ja noin 50 prosentin arvioitu
liikevaihdon kasvu vuoteen 2012
verrattuna.

8

Toimintakertomus

2013

Helpompaa rahoitusta
pk-yrityksille

Mikrorahoitusta

edistämään sosiaalista
ja taloudellista osallisuutta
Mikrorahoituksesta on tullut käyttökelpoinen ja nopeasti kasvava rahoituksen
markkinoiden segmentti EU:n alueella, mikä johtuu osittain taloudellisen
toimintaympäristön pysymisestä vaikeana. Mikroyritysten osuus kaikista
EU:n yrityksistä on 91 prosenttia. Ne ovat myös vakaita työllistäjiä ja sosiaalisen
osallisuuden edistäjiä.

E

urooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely on EIP:n ja Euroopan komission yhdessä
rahoittama EU:n ohjelmahanke. Sen kautta
EIR:llä on mahdollisuus toimia EIP-ryhmää edustavana partnerina mikrorahoitusta tarjoaville laitoksille, jotka tukevat sellaisia EU:n jäsenmaissa
toimivia yrittäjiä ja mikroyrityksiä, joilla muutoin
on heikot mahdollisuudet saada rahoitusta tavanomaisilta luottomarkkinoilta. Euroopan unionin
mikrolainatoiminnan osalta vuosi 2013 oli ennätysmäinen: 26 transaktiota ja yhteensä 54 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 EIP myös osoitti ensimmäisen kerran
mikrorahoitusta Eurooppaan. Espanjan MicroBankille annetuilla 60 miljoonan euron lainoilla tuetaan
mikroyritysten ja -yrittäjien hankkeita maan talouden ongelmana olevan korkean työttömyyden
ratkaisemiseksi.
Koko maailmassa noin 1,4 miljardin ihmisen arvioidaan elävän äärimmäisessä köyhyydessä, eikä
heillä ole mahdollisuuksia peruspankkipalveluihin.
Mikrorahoitus on unionialueen ulkopuolella keskeinen väline taloudellisen osallisuuden toteutumisen kannalta. EIP:n mikrorahoitusinvestointien

mahdollistamista pankkipalveluista on päässyt
osallisiksi 8 miljoonaa ihmistä.
EIP on maailmanlaajuisesti merkittävä mikroluotottaja. Vuonna 2013 Euroopan ulkopuolelle kohdistuvaan mikrorahoitukseen sidottiin yli
75,5 miljoonaa euroa.

Vihannesviljelijä Anton rakensi uuden
kasvihuoneen kaksi vuotta sitten ja
suunnitteli laajentavansa sitä tuotannon
lisäämiseksi. Hän sai bulgarialaiselta
Mikrofond-mikrorahoittajalta 1 150 euroa
kasvihuoneensa laajennuksen
rahoittamiseen. Työmäärän lisääntymisen
takia hän palkkaa paikallisesta
romaniväestöstä kausityöntekijöitä, jotka
ovat pitkäaikaistyöttömiä.

Vuonna 2013 annoimme ensimmäisen
mikrolainamme Palestiinaan. Tällä 1 miljoonan
US-dollarin investoinnilla tuetaan Palestiinan
maaseutualueiden ja kaikkein köyhimpien
alueiden mikroyrittäjyyttä edistävää Arab Center
for Agricultural Development (ACAD) -laitosta.
Lampaankasvattaja Nethmia Salameh sai 1 520 euroa.
“Haluaisin ostaa tällä lainalla viisi lammasta lisää.
Se parantaisi perheeni tulotasoa ja auttaisi minua
suuresti poikani yliopistomaksujen maksamisessa.”
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EIP:n ensimmäinen:

trade finance

Vuonna 2013 pankki hyväksyi kaksi uraauurtavaa vienninrahoituksen ratkaisua.
Enintään 500 miljoonan euron lainalla tuettiin ulkomaankauppaa käyviä pkyrityksiä Kreikassa, ja 150 miljoonaa euroa meni Kyproksen pk-yritysten käyttöön.

E

IP:n lainapolitiikan lähtökohtana on pitkään ollut pitkäaikaisen rahoituksen tarjoaminen Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita edistäville

strategisille hankkeille. Tästä johtuen trade finance
-palvelujen kaltaiset lyhytaikaiset maksu- ja rahoituspalvelut eivät ole kuuluneet tuotevalikoimaamme. Nykyiset poikkeukselliset olot kuitenkin edellyttävät poikkeuksellisia toimenpiteitä.

SABO S.A. sai ohjelmasta yrityksen
kaupankäynnin edistämiseen lainan, joka
järjestettiin Eurobankin ja Commerzbankin
välityksellä. Yritys rakentaa avaimet
käteen -toteutuksena erikseen räätälöityjä
rakennus- ja kattotiilitehtaita. Sabo on
vientiin keskittyvä yritys, joka on myynyt
ja pystyttänyt tehtaita kaikkiin maanosiin
Australiaa lukuun ottamatta. Yrityksessä
työskentelevien keski-ikä on 27 vuotta.
Näin Sabo samalla tukee pankin
haastetta nuorten työllisyyden
edistämiseksi.

Kauppa, joka historiallisen kehityksen valossa on
ollut vakaa talouden lohko, on talouden kriisiaikoina erittäin haavoittuvainen, kun kauppavirtojen
luomiseen liittyvät transaktio- ja systeemiset riskit
haittaavat talouskehitystä. Kreikan valtio kehotti
ensimmäisenä jäsenvaltiona EIP:tä toimimaan turvallisena siltana kotimaisten ja ulkomaisten pankkien välillä vienti- ja tuontisektorilla toimivien pkyritysten hyväksi.
Trade Finance -rahoitusinstrumentilla EIP antaa kotimaan pankeille takauksia niiden ulkomaanpankkien remburssitakuisiin. Tämä alentaa pk-yrityksille
muutoin asetetuttua käteisvakuuksien vaatimusta,
jolloin rahoituksen järjestämisen mahdollistavien
ulkomaankaupan maksuinstrumenttien saatavuus
parantuu.
Kiinnostus olemassa olevia ulkomaankaupan rahoitusinstrumentteja kohtaan on ollut vahvaa.
Kypros on toisena EU:n jäsenmaana päässyt hyötymään niistä, ja EU:n rahoituslaitoksena räätälöimme tätä mekanismia eri markkinoiden tarpeita
mahdollisimman hyvin vastaavaksi. EIP myös pyrkii kaikin keinoin välttämään markkinoiden vääristymistä antamalla liikkumavaraa asianosaisille,
jotka voivat sopia hinnoittelusta neuvottelemalla
itsenäisesti.
Vuonna 2013 maailman johtava kaupan ja toimitusketjun Trade & Forfaiting Review -talousaikakauslehti valitsi EIP:n Kreikalle toteuttaman
vienninrahoituksen järjestelyn vuoden parhaaksi
rahoitusjärjestelyksi noin 140 muun rahoitusjärjestelyn joukosta.
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Helpompaa rahoitusta
pk-yrityksille

Euroopan nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa

edistävä ohjelma

Nuorisotyöttömyys on yksi tämän ajan suurimmista haasteista Euroopassa.
EIP-ryhmä käynnisti kesäkuussa 2013 nuorten työllisyysohjelman “Skills and
Jobs – Investing for Youth” 15–24-vuotiaita EU:n nuoria koskettavan
työllisyyskriisin pysäyttämiseksi.

E

U:n ja jäsenvaltioiden tason nuorisotyöllisyyspolitiikan mukaisesti ohjelman varsinaisena tehtävänä on nuorten tukeminen. Se
keskittyy ammatillisen koulutuksen sekä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuuden rahoittamiseen, jolla voidaan parantaa nuorten työpaikkojen
saantimahdollisuuksia.

Hyväksyimme vuonna 2013 kaikkiaan 4,5 miljardin euron tuen osaamisen kehittämiseen sekä lähes 4,6 miljardia euroa nuorisotyöllisyyden hoitoon. Ohjelman 6 miljardin euron määrällinen
tavoite ylitettiin siten 50 prosentilla. Panostimme
myös vahvasti pk-yritysten limiittiluottoihin alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia.

Käytimme osaamisen investointeihin sekä mittavia
suoria lainoja että välitettyjä rahoitusratkaisuja:

EIP-ryhmän tukipanos työpaikkojen luomiseksi
EU:n nuorille käsitti mikroluottoja, välitettäväksi
myönnettäviä lainoja sekä suuria suoria lainoja:

Espanjassa Santander Bankin välittämällä
200 miljoonan euron lainalla tuetaan
toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa ensimmäistä
työpaikkaansa hakevia nuoria ja osoitetaan
lainoja nuorille yrittäjille sekä tarjotaan
korkeakoulutuksen rahoitusta.

Ranskan koulutuspalveluiden kehittämiseen
annettiin 400 miljoonan euron laina. Se on
tarkoitettu 85 lukion, 14 ammattikoulun
ja seitsemän korkea-asteen oppilaitoksen
rakennus- ja uudistamishankkeisiin KeskiRanskassa, jossa työttömyysaste on
28 prosenttia.
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Innovaatiot ja osaaminen

Pienet rekisteröidyt
säätiöt

Pienet yksityiset
yritykset / yrittäjät

Lainat/
pääomasijoitukset
ja takaukset

EIP:n lainat
pk-yrityksille

EIP:n

Kasvurahoitusohjelma,
GFI

INNOVAATIOYHTEISÖ

Teknologian
siirto ja
EIP:n lainat

Innovatiiviset
mid-cap-yritykset
EIP:n lainat
ja RSFFriskinjakorahoitusväline

Suuret
yrityskehittäjät
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Suuret yliopistot /
tutkimuskeskukset

Innovaatioita ja osaamista
talouskasvun tueksi

Innovaatioita ja osaamista
talouskasvun tueksi
Investoinnit innovointiin on valittu EIP:n keskeiseksi painopistealueeksi työllisyyden
vauhdittajana, osaamisen kehittämisen työkaluna ja huomispäivän ongelmien
ratkaisijana jo tänään. EIP-ryhmä on valmis tekemään konkreettisia panostuksia, jotta
EU:n tavoite tutkimus- ja kehitysrahoituksen osuuden lisäämisestä kolmeen
prosenttiin bruttokansantuotteesta toteutuisi vuoteen 2020 mennessä, mikä loisi
onnistuessaan 3,7 miljoonaa työpaikkaa.

E

innovaatioiden rahoituspakkauksemme tehokkain
työkalu. Ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistettiin vuonna 2007. Ohjelma päättyi vuonna 2013 ja
se on ylittänyt kaikki odotukset.

EIP-ryhmä on kehittänyt tuottavia kumppanuuspohjaisia yhteistyöjärjestelyitä etenkin Euroopan komission kanssa. Kumppanuudesta on
syntynyt erityinen tutkimusrahoituksen instrumentti (Risk Sharing Finance Facility, RSFF), joka on

Innovaatiokumppanuudet ovat myös EIR:n kannalta avainasemassa. Rahasto tekee kumppanuusyhteistyötä suurten yritysten kanssa yhteissijoituksilla rahastoihin (Corporate Innovation
Platform). Tavoitteena on vauhdittaa yksityistä rahoitusta innovaatiotoimintaan sen varmistamiseksi, että ideat voidaan muuntaa konkreettisiksi
liiketoimintamahdollisuuksiksi.

IP-ryhmällä on innovaatio- ja tutkimusrahoituksensa kautta tärkeä rooli Euroopan talouskasvun, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn rakentamisessa. Investointipankki ja investointirahasto
käyttävät monenlaisia instrumentteja vireyttämään
innovatiivisten hankkeiden kehittämistä ja ylläpitämään rahavirtoja julkiselta ja yksityiseltä taloudelta.

Innovaatiot ja osaaminen —
merkittäviä tapahtumia 2013:

, 2

edistämään innovaatioita

EIP-ryhmän tasolla

e

17mrd

• Ensimmäinen kasvurahoitusohjelma (GFI) – mid-capasiakasryhmän kehittämiseksi
• Innovatiivisten pk-yritysten rahoitus 856 milj. euroa
RSFF-instrumentin RSI-riskinjakovälineen kautta
• RSFF-instrumentin korvaavan ohjelman valmistelu osana
uutta monivuotista rahoituskehystä
• EIR:n tukea 111 milj. euroa teknologian siirtoon yhdeksällä transaktiolla
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EIP-ryhmä –

innovaatioyhteisö
Talouden epävarmuus on vähentänyt yksityisen talouden halukkuutta investoida
start-up-yrityksiin ja rahoittaa innovatiivisia yrittäjiä. Tiukan talouden aikoina
EIP on pyrkinyt korjaamaan pääoman puutetta osoittamalla lisätukea
korkeakoulujen ja yksityissektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan,
millä pyritään kannustamaan tiedon vaihtoa eri toimijoiden välillä.

Y

ritysten innovaatiot – Vuodesta 2009 EIP on
myöntänyt Renaultille lähes 1 miljardin euron lainat. EIP:n rahoitus on kohdistunut
sähköisten ajoneuvojen ja perinteisten voimansiirtojärjestelmien (käyttövoimat) tutkimus- ja kehittämistoimenpiteisiin. Vuonna 2013 myönnetyllä
400 miljoonan euron lainalla on tarkoitus rahoittaa
tehokkaita, kohtuuhintaisia ja ekologisia henkilöautoja koskevaa tutkimusta ja kehittämistä.
Tutkimuskeskukset yhteisen hyvinvoinnin edistäjinä – Allekirjoitimme vuonna 2008 yhteensä 50 miljoonan euron lainan Pavian kliinisen
tutkimuksen keskuksen rakennushankkeeseen. Tutkimuskeskus kehittää tiettyihin syöpätyyppeihin
liittyviä hoitomuotoja korkeatasoisten innovatiivisten ydintekniikan sovellusten avulla. Kaavailtuna on
uusi laina syöpäsairauksien hoitosuunnitelmien kehittämiseen ja optimointiin sekä radiobiologiseen
perustutkimukseen.
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Teknologisten läpimurtojen rahoitus – EIR teki
15 miljoonan euron pääomasijoituksen GO CAPITAL
Amorçage -rahastoon. Se on ranskalainen alueidenvälinen teknologian siirron rahasto, joka tukee korkean teknologian yritysten syntymistä. Sijoituksella
tuetaan yritysyhteistyön mahdollisuuksia (ns. yritysekosysteemi) Länsi-Ranskassa.
Innovaatioyhteisömme tukee myös Euroopan digitaloutta – EIP jatkoi vuonna 2013 tukeaan Internet-pohjaiselle tieto- ja viestintätekniikalle vauhdittamaan teknologiainnovointia. Teletoiminnan
investointeihin allekirjoitettiin 3 miljardin euron lainat. Sitouduimme rahoittamaan 36 miljoonalla eurolla huippunopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista Ranskan Alpeille Haute-Savoien alueelle. Tällä
ohjelmalla tuetaan Ranskan tavoitetta saada 70 prosenttia väestöstä huippunopean laajakaistan piiriin
vuoteen 2020 mennessä.

Innovaatioita ja osaamista
talouskasvun tueksi

Rahoitusratkaisuja

innovatiivisille start-up-yrityksille
Vuonna 2013 EIP-ryhmä toimi selkeän vastasyklisesti edistäessään innovatiivisten
start-up-yritysten toiminnan sujuvuutta. Nämä yritykset ovat kasvun ja
työllisyyden vauhdittajia. EIR on erikoistunut EIP-ryhmässä pk-yritystoimintaan
sisältyvän riskin kantamiseen, millä helpotetaan pk-yritysten mahdollisuuksia
saada rahoitusta. EIR:llä oli käytössään lukuisia ohjelmia innovatiivisten pienten
yritysten tukemiseen niiden kaikissa kehitysvaiheissa.

S

uurella osalla yliopistojen ja tutkimuskeskusten tutkimus- ja kehittämishanketoiminnasta
on hyvät edellytykset kehittyä konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi, joilla syntyy pieniä yrityksiä. Tutkimustoimintaa kuitenkin pidetään
usein liian riskipitoisena siirrettäväksi pois laboratoriosta perinteisten sijoittajien rahoitettavaksi.
Teknologian siirrolla TKI-työn tulokset muunnetaan
markkinoitaviksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka synnyttävät muun muassa start-up-yrityksiä sekä yliopistolähtöisiä spin-out-yrityksiä.

EIR käytti innovaatioiden ja yrittäjyyden tukemiseen myös riskirahoitusta ja kasvurahoitusta. Rahasto teki 2013 ennätyksellisen määrän sijoituksia jo kolmantena peräkkäisenä vuotena sitomalla
1,5 miljardia euroa 68 siemen-, pääomasijoitus- ja
kasvurahastoon (2012: 1,3 mrd. e; 2011: 1,2 mrd. e).
Kohdistimme toimintamme tietyille toimialoille, ja
lisäksi räätälöimme pääomasijoitustoimintaa eri
maiden tarpeisiin. Vuonna 2013 tehtiin ensimmäiset Dutch Venture Initiative- ja Baltic Innovation
Fund -rahastojen rahastojen sijoitukset.

Vuonna 2013 EIR teki 111 miljoonan euron sijoitukset edistämään teknologian siirtoa. Sijoitukset toteutettiin yhdeksällä sopimuksella, mikä loi voimakasta kasvua markkinoilla.

Lisäksi EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) kasvavia ja innovatiivisia
pk-yrityksiä tukevasta GIF-pääomasijoitusrahastosta (High Growth and Innovative SME Facility, GIF),
jota EIR hallinnoi, osoitettiin vuoden aikana riskirahoitusta alku- ja kasvuvaiheen innovatiivisille pkyrityksille. Tähän mennessä CIP-ohjelmasta on annettu tukea yli 275 000 pk-yritykselle 17 maahan.
Meille on myös kertynyt laaja asiantuntemus biotieteiden, puhtaan teknologian sekä tieto- ja viestintätekniikan toimialoilta. Saksassa toimivan eurooppalaisen enkelirahaston 70 miljoonan euron
pääoma on jo nyt lähes kokonaan sidottu - alle
kahden toimintavuoden aikana ja kolme vuotta
edellä aikataulusta. Rahaston pääomaa korotetaan
vuonna 2014. Joulukuussa 2013 eurooppalainen
enkelirahasto rekisteröitiin kahteen uuteen maahan, Espanjaan ja Itävaltaan.
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Riskien jakamisella

menestyviä innovaatioita
Pankin velvoittavimpia tehtäviä viime vuosikymmenen aikana on ollut
innovaatioiden rahoituksen käynnistäminen. Voimme yhteistyössä
hankevastaavien, pankkien ja rahoituskumppanien kanssa ottaa kannettavaksi
osan riskistä, joka on innovatiivisiin hankkeisiin sisäänrakennettu ominaisuus.
Lopullisia edunsaajia ovat eurooppalaiset innovatiiviset yritykset – suuret
yritykset, mid-cap-yritykset ja pk-yritykset.

R

SFF-riskinjakorahoitusväline, joka on EIP:n
ja Euroopan komission yhteistoimintayritys, käynnistettiin vuonna 2007 lisäämään
investointeja pitkäjänteiseen korkean riskin tutkimukseen, teknologiseen kehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Ohjelman ensimmäisen vaiheen
käyttöaika päättyi vuonna 2013, ja siitä on rahoitettu noin 114 TKI-hanketta 11,3 miljardilla eurolla.
Arvioiden perusteella tämän päälle on saatu RSFFinstrumentin katalyysivaikutuksesta eurooppalaiseen innovaatiotyöhön 37,2 miljardia euroa yksityistä pääomaa. Riskinjakorahoitusvälineen jatkon
valmistelu on parhaillaan käynnissä. Se kattaa ohjelmakauden 2014–2020, ja sen todennäköinen kokonaisbudjetti on noin 2,5 miljardia euroa.

EIP antoi vuonna 2013 yhteensä
150 miljoonan euron lainan Tanskaan H.
Lundbeck -lääkevalmistajalle. Rahoituksella
kehitetään innovatiivisia lääkkeitä
aivosairauksien hoitoon. RSFF-instrumentistä
annetulla rahoituksella voidaan säilyttää
nykyisiä TKI-alan työpaikkoja ja luoda
uusia sekä parantaa tämän keskisuuren
eurooppalaisen yrityksen kilpailukykyä.

EIP perusti vuonna 2013 kasvurahoitusohjelman
(Growth Finance Initiative, GFI). Ohjelmasta voidaan tarjota innovatiivisille eurooppalaisille midcap-yrityksille monenlaisia räätälöityjä rahoitusratkaisuja, kuten laina- ja pääomainstrumentteja sekä
välirahoitusinstrumentteja. EIP:n rahoitusosuus on
7,5–25 miljoonaa euroa, jolla voidaan tukea yritysten TKI-toimia Euroopassa 50 prosenttiin asti. Kasvurahoitusohjelma sai 150 miljoonan euron alkupääoman RSFF-instrumentistä.

Belgialainen EVS Broadcast Equipment SA sai
12 miljoonan euron lainan kunnianhimoiseen
tutkimusohjelmaansa, jolla parannetaan
yrityksen kilpailukykyä sekä työllistetään
satoja insinöörejä nyt ja tulevaisuudessa.
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Innovaatioita ja osaamista
talouskasvun tueksi

Riskirahoitus toimimaan

innovatiivisten pk-yritysten tueksi
RSFF-instrumentti edistää toisaalta innovaatioita pk-yritysten segmentin sisällä.
Riskinjakoväline (RSI) sai vuonna 2013 uutta vauhtia toimivana välineenä, joka
edistää rahoitusta innovatiivisille pk-yrityksille ja pienille mid-cap-yrityksille.

E

IR hallinnoi RSI-instrumenttia, ja se saa rahoituksensa RSFF-välineestä. Ohjelmasta annetaan takauksia ja vastatakauksia pankeille ja
leasing-yhtiöille kannustamaan edullisten lainojen
ja leasing-järjestelyiden lisäämistä innovatiivisille yrityksille. EIR voi kattaa enintään 50 prosenttia
jokaisesta innovaatiotoimintaan keskittyvän pkyrityksen uudesta lainasta aiheutuvista tappioista. Yhteinen riskien jakaminen on keino kannustaa
rahoituksen välittäjiä ottamaan enemmän riskiä
TKI-toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Trotter Holding International on innovatiivinen
hollantilainen pienyritys, joka toimittaa
sarjatuotantoisia mainospintoja liikkuvaan
ulkomainontaan. ABN Amron myöntämä ja
EIR:n RSI-rahoitusinstrumentista 50 prosenttiin
asti takaama käyttöpääomalaina antoi
Trotterille edellytykset luoda uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja laajentua
uusille markkinoille.

Ohjelma käynnistettiin vuonna 2012, ja siitä lähtien
RSI-instrumentista on myönnetty kaikkiaan 1,2 miljardin euron takaukset (856 milj. e pelkästään
2013). Takaukset on osoitettu 14 unionimaahan ja
liittymistä valmistelevaan maahan, ja ne on annettu 25 takaussopimuksella.
RSI-instrumentti laajennettiin vuonna 2013 koskemaan seuraavia viittä uutta maata: Portugali, Puola,
Ruotsi, Saksa ja Turkki.
Vuoden 2013 merkittäviin tapahtumiin sisältyi
myös kaikkien aikojen ensimmäinen RSI-järjestelynä Portugalin innovatiivisille yrityksille annettu
takaussopimus, mikä korostaa sitoutumistamme
maan talouskehityksen tukemiseen. Banco Português de Investimento (BPI) allekirjoitti 160 miljoonan euron sopimuksen EIR:n kanssa.
Zeta Biopharma on itävaltalainen suurille
lääkeyhtiöille tutkimus- ja tuotekehityslaitoksia
rakentava yritys. Yrityksessä on yhteensä
237 työntekijää. UniCredit Bank Austrian
antamalla 2,5 miljoonan euron lainalla, jolla on
RSI-instrumentista myönnetty takaus, katetaan
Zetan suuri käyttöpääoman tarve laitosten pitkään
kestävän suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikana.
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Strategisilla infrastruktuureilla
yhtenäistä kasvua
Nykyaikaiset
satamarakenteet

Tehokas ja puhdas
energia

Turvalliset
lentoasemat

Rautatieliikennekäytävät

Kilpailukykyinen
energiantuotanto
Tehokkaat
sähköverkot

Paremmat
talousnäkymät ja
alueiden lähentyminen

Turvallinen
tieliikenne
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Aluekehityksen
infrastruktuurit

Kestävät
kaupunkirakenteet

Rakennamme
strategista infrastruktuuria

Rakennamme strategista
infrastruktuuria
Nykyiset talouden, yhteiskunnan ja ympäristönsuojelun tarpeet vaativat
tuekseen tehokkaita energiaverkkoja, sujuvia liikenneyhteyksiä, huippuluokan
informaatioteknologiaa ja korkeatasoisia kaupunkirakenteita. EU kolminkertaistaa
pelkästään liikenteen infrastruktuurin rahoituksen 26 miljardiin euroon vuosina
2014–2020. Pitkäaikainen kokemus infrastruktuurihankkeista antaa meille EIP:ssä
ainutlaatuiset mahdollisuudet maksimoida tämän rahoituksen vaikutuksen.

T

alouskriisistä johtuvien kansallisten budjettirajoitusten vuoksi monet tärkeätkin infrastruktuurihankkeet ovat joutuneet odottamaan. Sen lisäksi, että EIP hoiti tehtävänsä
laajamittaisten hankkeiden rahoittajana, se edisti
investointien takaisinvirtausta tälle keskeiselle sektorille myös Project Bond -joukkolainaohjelmalla.
EIP:n infrastruktuurirahoitus Euroopassa on tärkeä
osatekijä unionin 28 jäsenvaltion sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemisessa. EU:n ulkopuolella

pankin investoinnit auttavat nykyaikaistamaan taloutta ja luovat puitteita kehitykselle.
EIP tarjoaa infrastruktuurihankkeille paljon muutakin kuin rahoitusta. Tekninen tuki ja neuvontapalvelut ovat tärkeä osa tuotevalikoimaamme – niillä
varmistetaan, että infrastruktuuria kehitetään kestävällä tavalla. EU:n alueella JASPERS-ohjelma tehostaa EU:n rakennerahoituksen vaikutusta siellä,
missä tukea tarvitaan eniten.

Strateginen infrastruktuuri —
merkittäviä tapahtumia 2013:

, 9

Euroopan strategisen

eu ro a

15 mrd
infrastruktuurin tueksi

• 6,4 mrd. euroa Euroopan strategisiin liikennehankkeisiin
• 5,2 mrd. euroa Euroopan strategisiin energiahankkeisiin
• 4,2 mrd. euroa Euroopan kaupunkien uudistamiseen
• Energiarahoituksen kriteerien tarkistus
• Tarkat periaatteet fossiilisten polttoaineiden
rahoitukseen
• Sopimukset kahdesta ensimmäisestä EIP:n
hankejoukkolainasta
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Liikenne

yhdistää
EU julkisti lokakuussa 2013 uuden liikenteen infrastruktuurilinjauksensa, joka
edistää Euroopan talouden kasvua ja menestystä tehokkaiden
liikenneyhteyksien avulla.

P

uhdas ja turvallinen – EIP:n liikennerahoituksen tavoitteena on tuottaa konkreettista
etua niin elinkeinoelämälle, kansalaisille kuin
ilmastollekin.

Vuonna 2013 EIP osoitti Euroopassa:

5,3 mrd. euroa tieliikenteen turvalliseen
infrastruktuuriin

3,6 mrd. euroa rautatiehankkeisiin
2,9 mrd. euroa kaupunkien liikennehankkeisiin
212 mrd. euroa merenkulun infrastruktuuriin
511 mrd. euroa lentoliikenteen
hankkeisiin

Vuonna 2013 JASPERS-ohjelmassa (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) annettiin hankkeiden valmisteluun liittyvää neuvontaa
14 EU-jäsenvaltiolle ja kolmelle laajentumisprosessissa mukana olevalle maalle, jotta nämä voisivat
hyödyntää EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen
tukia entistä tehokkaammin. JASPERSin toimintaa
tehostaa Brysselissä maaliskuussa 2013 virallisesti
avattu verkostoitumisalusta (Networking Platform),
joka täydentää ohjelman hankeneuvontaa. Alustalla voidaan käsitellä hankkeiden toteuttajien välisiä
hankevalmistelun ongelmia, helpottaa tiedonvaihtoa sekä edistää parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamista JASPERS-ohjelman eri osapuolten kesken.
JASPERS-ohjelma käynnistyi vuonna 2006. Tähän
mennessä siitä on hyväksytty tuettavaksi 310 merkittävää hanketta, joiden investointien kokonaisarvo on lähes 56,4 miljardia euroa ja vuoden 2013
osuus 17,4 miljardia.

Vuonna 2013 pankki
myönsi kolmannen
lainansa Liettuan valtion
rautatieyhtiölle, Lietuvos
Geležinkeliai (LG), joka
sai ensimmäisen kerran
rahoitusta jo 1996. EIP:n
investoinnit ovat paitsi
tukeneet Euroopan
laajuisten verkkojen
rakentamista, myös
edistäneet turvallisuutta
ja tehokkuutta sekä
vähentäneet päästöjä.
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Rakennamme
strategista infrastruktuuria

Energiaa

kestävään talouteen
EIP on yksi Euroopan energiarahoituksen johtavista toimijoista. Sillä on myös
maailmanlaajuisesti merkittävä rooli turvallisen, kilpailukykyisen ja kestävän
energian tukemisessa.

V

uonna 2013 pankki myönsi Euroopassa yhteensä 5,2 miljardin euron lainat kilpailukykyistä ja turvallista energiahuoltoa edistäviin
hankkeisiin.
EIP sopi Puolassa
140 miljoonan euron lainasta
Elektrocieplownia Stalowa Wola
-yhtiölle nykyaikaisen yhdistetyn
syklin kaasuturbiinivoimalan
rakentamiseen. Uusi turbiini
parantaa valtion sisäistä
energiahuoltoa ja lisää kilpailua
kansallisilla sähkömarkkinoilla.

Pankin viime vuoden energia-alan kehityshankkeista tärkein oli luotonannon kriteerien tarkistus,
jota edelsi kattava julkinen lausuntokierros. Jatkossa keskitymme rahoittamaan energiatehokkuutta,
uusiutuvaa energiaa, energiaverkkoja sekä niihin
liittyvää tutkimusta ja innovointia. Uusiin kriteereihin kuuluu myös energiatehokkuutta edistävien hankkeiden luotonannon yhtenäinen ohjeistus,
jota voidaan hyödyntää kansallisten energiatehokkuusohjelmien yhteisrahoituksessa.
Lisäksi EIP otti käyttöön uuden päästöstandardin,
jota sovelletaan kaikkiin fossiilisia polttoaineita
hyödyntäviin hankkeisiin. Standardin avulla karsitaan pois ne investoinnit, joiden hiilidioksidipäästöt
ylittävät EU:n ja kansallisten raja-arvojen mukaan
määritetyn kynnystason. Maakaasua pidetään siirtymäkauden polttoaineena matkalla vähähiiliseen
energiajärjestelmään. Päästöstandardin avulla varmistetaan, että luotonanto rajoittuu sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät EU:n talouskasvua ja sopivat
yhteen unionin ilmastopolitiikan kanssa.

Toukokuussa EIP myönsi ensimmäisen lainansa
Nepaliin. Yhteensä 55 miljoonan euron
lainalla rahoitetaan Tanahun vesivoimalan
rakentamista ja käyttöönottoa, joka tarjoaa
vakavasta sähkövoiman puutteesta kärsivälle
maalle puhtaan ja luotettavan energialähteen.
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Yhteistyöllä

menestykseen – hankejoukkolainat
Eurooppa 2020 -hankejoukkolainaohjelma on viime vuonna käynnistynyt
Euroopan komission ja EIP:n yhteinen aloite. Sen tarkoituksena on edistää
rahoituksen saantia pääomamarkkinoilta liikenteen, energian sekä tieto- ja
viestintätekniikan infrastruktuureihin.

Britanniassa hankejoukkolainoilla toteutettua vakuusjärjestelyä käytettiin
ensimmäisenä Greater Gabbardin offshore-tuulipuiston sähkönsiirtoyhteyden
rakentamiseen. Hankkeen tueksi laskettiin liikkeeseen kaikkiaan 305 miljoonan
punnan joukkolainat, ja EIP myönsi lisäksi luottotukena 45,8 miljoonan
punnan takauksen.

K

omission arvion mukaan Eurooppa 2020strategian investointitarve näiden alojen infrastruktuureihin voi nousta jopa 2 triljoonaan
euroon. Hankejoukkolainaohjelma auttaa rahoituskelpoisten infrastruktuurihankkeiden toteuttajia, jotka usein ovat julkisen ja yksityisen sektorin
yhteisyrityksiä (PPP), hankkimaan lisää yksityistä
rahoitusta institutionaalisilta sijoittajilta, kuten vakuutusyhtiöiltä ja eläkerahastoilta.
Vuonna 2013 käynnistettiin kokeiluvaihe hankejoukkolainakonseptin testaamiseksi. Kokeiluun soveltuvien hankkeiden rahoitus olisi saatava päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä.
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Kokeiluvaihetta rahoitetaan 230 miljoonalla eurolla EU:n talousarviovaroista hyödyntäen nykyisten
ohjelmien käyttämättä jääneitä budjettikohtia. Tällä tavoin EIP voi myöntää näiden kolmen alan infrastruktuurihankkeisiin yli 4 miljardin euron lainat.
Espanjassa ja Britanniassa toteutetut kaksi ensimmäistä hankejoukkolainaa osoittivat paitsi markkinoiden kapasiteetin, myös EIP:n osallistumisen
suotuisan vaikutuksen suurten pääomahankkeiden
hinnoitteluun ja toteutukseen.

Rakennamme
strategista infrastruktuuria

Älykkäät kaupungit –

luontainen elinympäristömme
Kaupungeissa asuu noin 53 prosenttia maailman väestöstä. Pelkästään EU:n
alueella luku nousee 75 prosenttiin. Vuoteen 2030 mennessä kaupungeissa voi
asua monien maiden kansalaisista jopa 90 prosenttia. Kaupungit ovat uusi
luontainen elinympäristömme, ja niitä on kehitettävä entistä älykkäämmiksi
kasvavan väestön tarpeisiin.

J

ESSICA-ohjelmassa (Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas) yhdistyy Euroopan komission, EIP:n ja Euroopan
neuvoston kehityspankin asiantuntemus ja rahoitusvoima. Kaupunkialueiden kehitysrahastoja
edistämällä JESSICA auttaa viranomaisia EU:n rakennerahoituksen käytössä saaden varat tuottamaan. Vuoden 2013 loppuun mennessä JESSICAohjelman puitteissa oli allekirjoitettu sopimukset
18 holding-rahastosta, joiden rahoitussumma on
yhteensä 1,76 miljardia euroa. Lisäksi on perustettu 42 kaupunkialueiden kehitysrahastoa, joiden
kokonaisvolyymi on 1,56 miljardia euroa, ja tilattu
82 arviointitutkimusta.

Vuonna 2013 EIP investoi
kaupunkien kehitys-, uudistusja terveydenhuoltohankkeisiin
4,2 miljardia euroa.
Pankki oli mukana rahoittamassa rakennus- tai
kunnostusinvestointeina:

7 metrohanketta
2 kaupunkirautatiehanketta

2 pikaraitiotiehanketta

5 raitiotiehanketta

4 katuverkostohanketta

Britanniassa JESSICA-ohjelman tuella
perustettiin North West Evergreen Fund. Tästä
kaupunkialueiden kehitysrahastosta rahoitetaan
ympäristövaurioalueiden kunnostusta sekä
uusien tilojen rakentamista ja käyttökelvottomien
saneeraamista työllisyyden tukemiseksi.

Pankki tuki kesäkuussa edullista
asuntotuotantoa Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa 15 miljoonan euron lainalla.
Se myönnettiin Shelter Afrique
-kehitysrahoituslaitokselle, joka tarjoaa
paikallisille rakennuttajille EIP:n tukemia luottoja.
Niiden turvin rakennetaan pienituloisten
ulottuvilla olevia asuntoalueita, joilla on
puhdasta juomavettä sekä asianmukainen
viemäröinti, sähköistys ja katuverkosto.
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Biodiversiteetti
Metsitys

Ilmasto ja ympäristö
Investointeja kestävään

tulevaisuuteen
A

Kestävä
vesihuolto

Vihreät
infrastruktuurit
Uusiutuva energia

A
F

F

Energiatehokkaat kodit
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Kestäviä toimia
ilmaston hyväksi

Kestäviä toimia
ilmaston hyväksi
Tiede on todennut selkeästi ilmaston muuttuvan – luonnonkatastrofien yleistyminen,
lämpötilan nousu ja merenpinnan kohoaminen ovat vain muutamia merkkejä
ilmastonmuutoksesta. Nämä kaikki aiheuttavat merkittäviä riskejä talouskehitykselle
ja vaikuttavat eniten ravinnon ja veden saantiin. EIP on yksi maailman johtavista
ilmastorahoittajista, joka tukee vähähiilistä, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa kasvua
maailmanlaajuisesti ohjaamalla rahoitusta ilmastotoimia edistäviin investointeihin.

V

uonna 2013 EIP:n ilmastorahoituksessa otettiin suuria edistysaskeleita. Ilmastohankkeet
muodostivat 27 prosenttia pankin antolainauskannasta, mikä vahvistaa uskoamme siihen, että
ilmastotoimien tarkastelu taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta auttaa varmistamaan kestävän kasvun ja pitkäaikaisen työllisyyden.

tavoitteet ja lähestymistavat ilmastotoimiin. Lisäksi vahvistimme sitoumuksemme ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen väestön,
maapallon ja tuottavuuden hyväksi kaikissa EIP:n
rahoittamissa hankkeissa päivittämällä ympäristöja sosiaaliasioiden käsikirjaa (Environmental and
Social Handbook).

EIP julkaisi ilmastorahoituksen periaatteet (Statement on Climate Action), joissa kuvataan pankin

Ilmastotoimet — merkittäviä
tapahtumia 2013

eu ro a

19mrd
maailmanlaajuisten

ilmastotoimien tueksi

• Ilmastohankkeiden osuus 27 % EIP:n
antolainauskannasta
• 214 milj. euroa innovatiiviseen ilmastorahoitukseen
seitsemän ilmastorahaston kautta
• Ilmastojoukkolainat ennätystasolla – vuoden lopussa
1,4 mrd. euroa
• Ilmastoperiaatteiden julkaiseminen
• Ympäristö- ja sosiaaliasioiden käsikirjan päivitys
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Ilmastoasiat
valtavirtaan
Jokaisen EIP:n rahoitettavaksi esitetyn hankkeen arvioinnissa otetaan huomioon
sekä ympäristönsuojelulliset että sosiaaliset näkökohdat. Hankkeen vaikutusten
arviointiin sovelletaan kymmentä vaatimusta ympäristöön kohdistuvien ja
sosiaalisten riskien vähentämiseksi. Näiden normien perusteella asiakkaamme
voivat parantaa toimintansa tuloksia asianmukaisten ympäristöperiaatteiden ja
sosiaalisten käytäntöjen sekä avoimuuden ja vastuullisuuden kautta.

E

IP on toistaiseksi ainoa kansainvälinen rahoituslaitos, joka on ottanut käyttöön nämä
ympäristönsuojelun ja sosiaalisten näkökohtien arviointikriteerit. Joissakin tapauksissa, kuten
luonnon monimuotoisuuden osalta, pankin soveltamat standardit ylittävät EU-direktiiveissä vaaditun tason. EIP:n ympäristö- ja sosiaaliasioiden
käsikirjan päivitys selvensi entisestään pankin suhtautumista ihmisoikeuksien ja työlainsäädännön
noudattamiseen.

Pankin hiilijalanjälkitarkastelussa (Carbon Footprint
Exercise, CFE) arvioidaan ja raportoidaan niiden
hankkeiden kasvihuonekaasupäästöt, joista voidaan odottaa syntyvän merkittäviä päästöjä. Tällöin päästöt ylittävät vähintään yhden seuraavista
kynnysarvoista:
• absoluuttiset päästöt (hankkeesta aiheutuvat todelliset päästöt) > 100 000t CO2-ekv/vuosi hankkeen tavanomaisena toimintavuonna
ja/tai
• suhteelliset päästöt (päästöjen arvioitu kasvu tai
vähentyminen vaihtoehtoiseen ratkaisuun verrattuna) > 20 000t CO2-ekv/vuosi.

Luonnon ja villieläinten suojelu on ilmaston
kannalta äärimmäisen tärkeää. Vuonna
2013 allekirjoitettiin 72,24 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin lainasopimus Jordaniaan
rakennettavalle Tafilan tuulipuistolle, joka
sijaitsee Itä-Afrikassa lintujen muuttoreitillä.
Pankin ympäristöasiantuntijat laativat
yhdessä hankkeen toteuttajan kanssa
seurantaohjelman, jolla tuulipuiston toiminta
sopeutetaan muuttolintujen suojeluun.

Ympäristöjalanjäljen määrityksen perustana ovat
kunkin hankkeen absoluuttiset päästöt. Vaikka päästövähennysten ja -lisäysten arviointi antaa tärkeää
tietoa päästövaikutuksista vaihtoehtoiseen teknologiaan tai muuhun hankkeeseen verrattuna, pidämme oleellisimpana hankkeen absoluuttisten päästöjen mittausta, koska juuri niillä on viime kädessä
vaikutusta ilmastoon. Hiilijalanjälkitarkastelun tulokset vuodelta 2013 ilmoitetaan vuoden 2013 vastuullisuusraportissa (Sustainability Report).

EIP:n tukemilla ilmastohankkeilla on myös sosiaalisia vaikutuksia, jotka
tehostavat niistä saatavaa hyötyä. Esimerkiksi Nicaraguassa rahoitettiin
60 miljoonan euron lainalla vesi- ja viemäröintihanketta, joka vähentää
saasteita ja parantaa asukkaiden käyttöveden laatua.
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ilmaston hyväksi

Puhtaampi

tulevaisuus
Ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeisintä on päästöjen vähentäminen. Jos
emme tee mitään asian hyväksi, maapallon lämpötilan odotetaan nousevan tällä
vuosisadalla jopa 6,4 °C. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii onnistuakseen
sekä kannustimia – usein poliittisia tai taloudellisia – että innovaatioita.

E

IP pyrkii vastaamaan näihin kaikkiin vaatimuksiin. EU:n rahoituslaitoksena tuemme
unionin politiikkaa asettamalla ilmastonmuutosta hillitsevät hankkeet etusijalle vähemmän kestäviin vaihtoehtoihin nähden. Suosimme kestävää
rahoitusta edistämällä pääoman virtausta ilmastohankkeisiin. Yhtenä maailman johtavista innovaatiorahoittajista tuemme myös huipputeknologian
kehitystä, joka tehostaa toimia ilmastonmuutoksen
vaikutusten lieventämiseksi.
Vuonna 2013 ilmastonmuutosta hillitseviä hankkeita rahoitettiin 17,8 miljardilla eurolla.

Ranskan Metzissä otettiin lokakuussa
käyttöön Mettis-hanke, johon kuuluu
bussikaistojen verkosto ja erittäin taloudellisia
uusia linja-autoja. Hankkeeseen on myönnetty
80 miljoonan euron EIP-laina. Uudet bussit

Toimenpide
17,8 mrd. e

vähentävät hiilidioksidipäästöjä keskimäärin
1,53 tonnilla yhdessä työpäivässä ja
374 tonnilla vuodessa.

Saksassa EIP tuki Butendiekin
offshore-tuulipuistoa 450 miljoonan
euron lainalla. Kunnianhimoisessa
1,4 miljardin euron hankkeessa rakennetaan
80 tuuliturbiinia, joiden yhteenlaskettu






Uusiutuva energia 6,4
Energiatehokkuus 2,2
Tutkimus, kehitys, innovaatiot 2,5
Kestävä liikenne 6,2
Muut 0,5

sähköntuotantokapasiteetti on 288 MW. Hanke
antoi meille mahdollisuuden tukea kehittyvää
teknologiaa ja auttaa niin EU:ta kuin Saksan
valtiota uusiutuvan energian tavoitteiden
saavuttamisessa.
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Ilmastonmuutokseen

sopeutuminen

Ilmastonmuutoksesta on odotettavissa merkittäviä vaikutuksia monilla talouden
sektoreilla. Vaikka osaa vaikutuksista voidaan hillintätoimilla lieventää,
ilmastonmuutos ei enää ole kokonaan vältettävissä. Tästä syystä muutokseen
sopeutuminen on tärkeä osa ilmastotoimia.

Y

ksi huhtikuussa 2013 julkaistun EU:n sopeutumisstrategian pääperiaatteista on toimenpiteiden koordinointi ja tiedonjako jäsenvaltioiden välillä. EIP on kokonaisvaltaisen
ilmastonäkemyksensä ansiosta tämän toimintatavan edelläkävijä. Vuonna 2013 luotonantoa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ohjasi pitkän
aikavälin strategia, jonka painopiste on laajamittaisissa hankkeissa, joiden positiiviset vaikutukset
kestävät pankin rahoitustakin pidempään.
Vuonna 2013 ilmastonmuutokseen sopeutumista
rahoitettiin 1,2 miljardilla eurolla.

EIP myönsi toisen lainansa,
450 miljoonaa euroa, yhteen Saksan
suurimmista ympäristöhankkeista eli Emscherjoen kunnostukseen Nordrhein-Westfalenissa.
Sillä olemme mukana rahoittamassa
Emschergenossenschaft-osuuskunnan
vuosien 2014–2016 investointiohjelmaa,
jolla pyritään vähitellen palauttamaan
raskaan teollisuuden vaurioittaman vesistön
luonnontila. Hankkeella on myös myönteinen
vaikutus työllisyyteen: se auttaa turvaamaan
alueella 3 700 työpaikkaa.

Joulukuussa myönnetty toinen
150 miljoonan euron laina vahvisti tukemme
metsien tilan parantamiselle, metsittämiselle
ja eroosion torjunnalle Turkissa.
Ympäristöarvojensa lisäksi metsityshanke
loi 6 500 työpaikkaa maaseudun kylien
asukkaille. Metsien palautuminen entiselleen
auttaa myös kattamaan energiatarpeita
alueella, jolla valtion metsistä kerättävät
polttopuut ovat tärkein energialähde.
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Innovatiivista

ilmastorahoitusta
Perinteisempien rahoitustuotteiden ohella EIP tarjoaa ilmastorahoitukseen useita
innovatiivisia välineitä, joihin liittyy myös teknistä ja rahoituksellista neuvontaa.

V

uonna 2013 pankki tuki seitsemää ilmastorahoitukseen erikoistunutta velka- ja pääomarahastoa yhteensä 214 miljoonan euron investoinnein. Lisäksi hallinnoimme muita strategisesti
tärkeitä rahastoja ja ohjelmia. Niistä yksi on hienosti menestynyt GEEREF, joka tarjoaa maailmanlaajuisesti riskipääomarahoitusta yksityisin investoinnein
kehitysmaiden ja siirtymätalouksien energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistäviin hankkeisiin.
Vuonna 2014 GEEREF siirtyy ensimmäisen yksityisen
rahoituspanoksen myötä uuteen kehitysvaiheeseen.

heijastui pankin ilmastorahoituksessa, jonka keskeisiä hyötyjiä olivat metsitystä ja luonnon monimuotoisuutta edistävät rahastot.
Kumppanuuksilla on innovatiivisessa ilmastorahoituksessa erityisen tärkeä rooli. Teemme yhteistyötä Euroopan komission kanssa monissa ilmastorahoituksen järjestelyissä. Kehitämme lisäksi
kumppanuussuhteita muihin rahoituslaitoksiin,
kuten YK:n ympäristöohjelmaan (UNEP), jonka Kestävää energiaa kaikille (SE4All) -aloitteeseen myös
pankki osallistuu.

Vuoden aikana EIP otti ensimmäisen askeleen kohti kestävän maatalouden rahoitusta. Kehityssuunta

EIP teki ensimmäisen 15 miljoonan euron
sijoituksensa REDD+ -rahastoon, joka edistää
metsäkadosta aiheutuvien päästöjen vähentämistä.
Kyseessä on YK:n tukema markkinapohjainen
mekanismi, jolla suojellaan metsiä ja vahvistetaan
niiden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa
antamalla rahallinen arvo metsien säilyttämiselle.
Althelia-rahasto tekee maailmalla sijoituksia
noin 20 hankkeeseen keskittämällä toimintansa
erityisesti Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.
Lisäksi pankki sopi pienestä mutta merkittävästä,
6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sijoituksesta
EcoEnterprises II -biodiversiteettirahastoon.
Rahasto tarjoaa välirahoitusta ja pääomarahoitusta
yrityksille, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta
edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Rahaston painopiste on Latinalaisessa
Amerikassa, missä sijaitsevat monet maailman
biodiversiteetiltään rikkaimmista alueista.
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Vauhtia talouskasvuun
EU:ssa ja maailmalla
EIP toimii noin 160 maassa eri puolilla maailmaa.
Talouskriisin aikana EIP keskittyi tukemaan erityisesti niitä EU-28-maita ja alueita,
joiden mahdollisuudet saada rahoitusta pääomamarkkinoilta ovat rajalliset.
Luotonantokapasiteettimme kasvu oli suoraa seurausta pankin valtuuston jäsenten
eli EU:n jäsenvaltioiden antamista laajemmista valtuuksista. EU:n ulkopuolelle
myönnettävä rahoitus tehostaa EIP:n tukea unionin ulkopolitiikan tavoitteille
pitkäaikaisin investoinnein. Keskitymme etenkin paikallisen yksityissektorin
kehittämiseen, yhteiskunnan ja talouden infrastruktuureihin,
ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä ulkomaisten suorien
investointien tukemiseen.

EU
Kokonaislainananto 64 miljardia euroa
Kasvu ja työllisyys – Euroopan nuorisolle
osaamista tulevaisuuteen

EFTA ja laajentumismaat
Kokonaislainananto 3,1 miljardia euroa
EIP:n suuri investointi eteni käyttövaiheeseen,
kun Bosporinsalmen tunneli avattiin
liikenteelle
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Itäiset naapurimaat, Keski-A asia, Venäjä

A asia ja Latinalainen Amerikka

Kokonaislainananto 1,8 miljardia euroa

Kokonaislainananto 1,2 miljardia euroa

EIP oli mukana järjestämässä itäisen
kumppanuuden konferenssia poliittisista ja
liike-elämän yhteyksistä EU:hun

Vuonna 2012 allekirjoitettiin sopimus EIP:n
toimista Nepalissa; ensimmäinen laina 2013
kestävän energian tueksi

FEMIP

A frikka, Karibia, Tyynimeri,
merentakaiset maat ja Etelä-A frikan
tasavalta

Kokonaislainananto 583 miljoonaa euroa
Jatkuvaa tukea paikallisen yksityissektorin
kehitykselle Välimeren alueella poliittisen
kriisin aikana

Kokonaislainananto 988 miljoonaa euroa
EIP:n toiminnan 50-vuotisjuhlavuosi
AKT-maissa.
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Taloudellinen vahvuus
toiminnan tukena
EIP on maailman suurin ylikansallinen lainojen liikkeeseenlaskija ja luotonantaja.
Vuonna 2013 hankimme kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta yhteensä
72 miljardia euroa. Vahvan taloudellisen asemansa vuoksi pankki saa markkinoilta
lainaa erittäin edullisesti, ja näistä eduista hyötyvät myös sen rahoittamat, EU:n
tavoitteita edistävät taloudellisesti elinkelpoiset hankkeet.

E

IP:n osakkaina ovat EU:n 28 jäsenvaltiota. Jokainen niistä on merkinnyt pankin pääomaa
siten, että osuus vastaa jäsenmaan taloudellista painoarvoa sen liittyessä unioniin. EIP vastaa siten toiminnastaan viime kädessä jäsenvaltioiden
hallituksille.

EIP:n joukkovelkakirjalainat
alueittain:

EIP on kuitenkin EU:n yleisbudjetista riippumaton
elin, joka hankkii toimintaansa tarvittavat varat lainoina pääomamarkkinoilta. EIP:n taloudellisen vahvuuden perustana on pankin omaisuuserien laatu,
osakkeenomistajien vahva tuki, toimiva hallinto, järkevä riskienhallinta, vakaana pysynyt kannattavuus
sekä hyvä likviditeetti.
Vuoden 2013 lopussa pankin vakavaraisuusaste
nousi 28,7 prosenttiin vuoden alun 23,1 prosentista pääasiassa osakkailta saadun maksetun pääoman
osuuden ansiosta. Tämä oli seurausta pankin osakkaiden vuonna 2012 tekemästä historiallisesta päätöksestä korottaa EIP:n maksetun pääoman määrää
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Eurooppa 63 %
Aasia 27 %
Amerikka 7 %
Lähi-itä ja Afrikka 3 %

Taloudellinen vahvuus
toiminnan tukena

Maailman suurin vihreä joukkovelkakirjalaina
Heinäkuussa EIP laski liikkeeseen toistaiseksi suurimman ilmastojoukkovelkakirjalainansa –
650 miljoonaa euroa. Vuoden loppuun mennessä se korotettiin 1,15 miljardiin euroon, mikä on suurin
ylikansallisen liikkeeseenlaskijan laina ympäristöjoukkolainojen markkinoilla. Kestävien piirteidensä
ansiosta lainan liikkeeseenlasku herätti runsasta kysyntää monien eri sijoittajia keskuudessa ja edisti
sosiaalisesti vastuullisten investointimarkkinoiden kehittymistä.

lähes kaksinkertaiseksi yhteensä 10 miljardilla eurolla. Korotuksen ansiosta seuraavien kolmen vuoden
kuluessa voidaan antaa yhteensä 60 miljardin euron
lisälainat EU:n yhteisenä vastauksena kriisiin.
Saamisten laatu säilyi vahvana järjestämättömien lainojen osuuden ollessa vuoden lopussa vain
0,2 % luottokannasta. Tilikauden ylijäämää kertyi 2,5 miljardia euroa eli lähes saman verran kuin
edellisenä vuonna.
Vahvat taloudelliset tunnusluvut varmistavat, että
EIP:n luottokelpoisuus säilyy erinomaisena ja että
pankki pystyy hankkimaan rahoitusta hyvällä hinnalla. EIP ei tavoittele voitontekoa ja voi siksi lainata varoja eteenpäin omille laina-asiakkailleen edullisesti.
Vuosi 2013 oli vahva pankin varainhankinnassa. Yhteensä 70 miljardin euron rahoitusohjelma saatiin
päätökseen lokakuun loppuun mennessä, mutta
olimme kuitenkin aktiivisia toimijoita markkinoilla

vuoden loppuun asti. Varainhankinnan kanta oli
vuoden päättyessä 72,1 miljardia euroa eli suurempi
kuin koskaan aikaisemmin.
EIP hankkii rahoitusta maailman pääomamarkkinoilta houkutellen sijoittajia niin EU:sta kuin muualta maailmasta. Siksi se on merkittävä tekijä myös
EU:n ulkopuolisten sijoitusten kanavoinnissa unionin alueelle.
Kulunut vuosi oli tärkeä myös ilmastojoukkovelkakirjalainojen kannalta. Nämä velkakirjat (Climate
Awareness Bonds) ovat sosiaalisesti vastuullisia sijoitustuotteita, jotka räätälöidään kunkin sijoittajan
tarpeisiin. Niillä kerätyt varat kohdennetaan EIP:n
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta edistäviin ilmastoluottoihin, jotka tukevat EU:n vähähiilisen ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan kasvun tavoitteita eri puolilla maailmaa.
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EIP:n hallinto
EIP on valtioiden ylläpitämä rahoituslaitos, jonka omistavat kaikki EU:n
28 jäsenvaltiota. EIP:n hallintorakenne takaa vastuullisuuden, hyvän hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmän noudattamisen sekä tehokkuuden pankin koko toiminnassa
kestävän kasvun ja työllisyyden edistäjänä.

EIP:n hallintorakenne:
Osakkaat

EU:n 28 jäsenvaltiota

Valtuusto

Jäsenvaltioiden ministerit

Hallinto neuvosto

Jäsenvaltioiden
nimeämä

Hallitus

- pääjohtaja
- 8 varapääjohtajaa

E

IP on samalla kertaa sekä EU:n toimielin,
joka vastaa toiminnastaan jäsenvaltioille,
että rahoituslaitos, joka noudattaa päätöksenteossaan, hallinnossaan ja valvonnassaan julkisen ja yksityisen sektorin parhaita käytäntöjä.
Pankilla on kolme päätöksentekoelintä: ministeritason valtuusto; hallintoneuvosto, joka koostuu
kunkin jäsenvaltion nimeämistä jäsenistä; hallitus, joka on EIP:n vakituinen hallintoelin ja jonka
puheenjohtajana toimii EIP:n pääjohtaja. Pankin
toiminnan sisäistä valvontaa hoitaa riippumaton
tarkastuskomitea.
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Tarkastuskomitea

EIP:n valtuusto muodostuu yhdestä kunkin EU:n
28 jäsenvaltion ministeristä joka tavallisesti on
valtiovarainministeri. Valtuusto kokoontuu kerran
vuodessa, ja se vahvistaa pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat sekä hyväksyy vuosittaisen
tilinpäätöksen. Se päättää pääoman korottamisesta ja unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoimista. Valtuusto myös nimittää hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet.
Hallintoneuvostolla on lopullinen valta päättää antolainauksesta, ottolainauksesta ja muista asioista,

EIP:n
hallinto

joilla on suuri taloudellinen merkitys pankille, kuten takausten myöntämisestä. Hallintoneuvosto
kokoontuu 10 kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto vastaa siitä, että pankkia johdetaan asianmukaisesti EU:n perussopimusten, EIP:n oman perussäännön ja muiden valtuuston vahvistamien
yleisten suuntaviivojen mukaan.
Hallintoneuvostossa on 29 jäsentä, joista kukin jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan komissio yhden jäsenen, ja lisäksi 19 varajäsentä.
Hallintoneuvostossa edustetun asiantuntemuksen laajentamiseksi kokouksiin voidaan kutsua
kuusi asiantuntijaa (kolme varsinaista ja kolme varajäsentä), jotka toimivat neuvonantajina ilman
äänioikeutta. Jollei perussäännössä toisin määrätä, päätökset tehdään enemmistöllä, joka edustaa vähintään 50 prosenttia jäsenvaltioiden
merkitsemästä pääomasta ja kolmannesta äänioikeutetuista jäsenistä. Puheenjohtajana toimii pankin pääjohtaja Werner Hoyer, jolla ei kuitenkaan
ole hallintoneuvostossa äänivaltaa.
Hallitus on EIP:n vakituinen toimeenpaneva elin,
joka kokoontuu kerran viikossa. Se vastaa pankin
päivittäisestä johtamisesta, valmistelee hallintoneuvoston päätökset ja varmistaa päätösten toimeenpanon. Hallitus toimii pankin pääjohtajan

alaisuudessa ja hallintoneuvoston valvonnassa.
EIP:n varapääjohtajat ovat hallituksen muut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään
enintään kuuden vuoden toimikaudeksi, joka on
uudistettavissa. He vastaavat työstään yksinomaan
pankille. Neljällä suurimmalla osakkaalla – Britannia, Italia, Ranska ja Saksa – on pysyvä paikka EIP:n
hallituksessa.
Tarkastuskomitea on itsenäinen, pankin muista
toiminnoista riippumaton elin, joka vastaa toimistaan suoraan valtuustolle. Se tarkastaa pankin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä varmistaa, että
toiminta noudattaa parhaita käytäntöjä. Tarkastuskomitean lausunnot esitetään pankin valtuustolle yhdessä hallintoneuvoston vuosikertomuksen
kanssa. Tarkastuskomitea koostuu kuudesta jäsenestä, jotka valtuusto nimittää kuusi peräkkäistä
tilivuotta kestäväksi toimikaudeksi, eikä nimitys
toiselle kaudelle ole mahdollista.
Euroopan investointirahasto on osa EIP-ryhmää.
EIR:n osakkaina ovat Euroopan investointipankki,
Euroopan komissio sekä joukko julkisia ja yksityisiä
pankkeja ja rahoituslaitoksia. EIR:n seitsenjäseniseen hallitukseen kuuluu kaksi EIP:n varapääjohtajaa, Dario Scannapieco (puheenjohtaja) ja Pim Van
Ballekom.

Hallituksen jäsenet vasemmalta oikealle: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer, Jonathan Taylor,
Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer ja Mihai Tănăsescu.
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EIP-ryhmän muodostavat
Euroopan investointipankki ja
Euroopan investointirahasto.

Euroopan investointipankki
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
Euroopan investointirahasto
15, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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