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H uolimatta joistakin valonpilkahduksista vuo-
si 2014 oli Euroopan talouden kannalta huo-
mattavan vaikea. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 

talouden odotetaan tänä vuonna kääntyvän uudel-
leen kasvuun, vaikka kehitystä jarruttaa edelleen 
investointien vähäisyys ja korkea työttömyys. Ra-
hoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuu edelleen, 
eikä rahaa saada toivotussa määrin reaalitalouden 
käyttöön.

EIP-ryhmän työ EU-maiden yhteisenä pankkina vai-
kuttaa todellisesti ihmisten elämään. Vuonna 2014 
saimme taas hyviä tuloksia aikaan.

Toteutimme yhden pankin kaikkien aikojen kunnian-
himoisimmista toimintasuunnitelmista, ja EIP:n lai-
noja myönnettiin 77 miljardia euroa. Panostimme 
voimakkaasti neuvontaan toimintamme yhtenä pe-
ruspilarina, ja neuvontapalveluja kehitetään edel-
leen tulevina vuosina. Euroopan investointirahasto 
(EIR) – joka vietti viime vuonna 20-vuotisjuhlaansa – 

käytti pääomasijoituksiin ja takauksiin vuonna 2014 
yhteensä 3,3 miljardia euroa, joilla saatiin rahoitus-
ta yli 13 miljardia euroa pienyritysten parhaaksi. 
EIR oli edelleen johtava pk-yritysten riskirahoittaja 
Euroopassa.

Vuosi 2014 oli merkittävä myös siksi, että investoinnit 
ja kilpailukyky olivat tärkeällä sijalla poliittisessa vai-
kuttamisessa. Huomion kohdistuttua vuosien ajan fi-
nanssikriisiin ja sen kustannuksiin Euroopan talous on 
vaikeuksista huolimatta elpymisen tiellä. Nyt meidän 
on katsottava eteenpäin, keskityttävä entistä vah-
vemmin kasvuun ja saatava investoinnit uudelleen 
käyntiin. Eurooppa on tietoinen siitä, että uudistukset 
ja investoinnit ovat saman kolikon kaksi puolta. 

Yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan 
Jean-Claude Junckerin kanssa marraskuussa esittä-
mämme investointiohjelman nopeaan toteutukseen 
kohdistuu suuria odotuksia. EU:n pankkina osallis-
tuimme ohjelman kehittämiseen alusta asti.

Pääjohtajan
katsaus 
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Pääjohtajan
katsaus  

Werner Hoyer

Ohjelman kaikki kolme osaa ovat välttämättömiä: ra-
kenneuudistukset, sääntely-ympäristön parantami-
nen kansallisella ja EU-tasolla investoinneille suotui-
sammaksi sekä rajallisten julkisten resurssien käytön 
tehostaminen. Tarvitsemme julkista rahoitusta inves-
tointien liikkeelle saamiseen ennen kaikkea yksityi-
sestä pääomasta. Juuri tämä on investointiohjelman 
tavoitteena. Se merkitsee lähestymistavan muutosta 
julkisten varojen käytössä niin, että tuista ja avustuk-
sista siirrytään lainoihin ja takauksiin, jotta vivutuk-
sella saadaan rahoitusta yksityisiltä sijoittajilta mo-
ninkertaistamaan alkuperäisen rahoituksen vaikutus. 
Takaisin maksettu alkuperäinen pääoma voidaan 
näin käyttää yhä uudestaan.

Nopeus on tärkeää, joten suunnitelmaa ollaan par-
haillaan siirtämässä käytäntöön. Näin saadaan käyn-
tiin uusia hankkeita, jotka antavat vauhtia talouteen ja 
luovat EU-alueelle työpaikkoja. Euroopan strategisten 
investointien rahasto (ESIR) keskittyy rahoittamaan 
infrastruktuurihankkeita, koulutusta ja innovaatioita, 
kestävää energiaa sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. 
Investointiohjelman puitteissa perustamme myös uu-
den neuvontapalvelun, joka auttaa kehittämään laa-
dukkaita hankkeita ja lisäämään julkisten ja yksityisten 
toimijoiden teknisiä ja taloudellisia valmiuksia.

Eurooppa ei vielä käytä investointimahdollisuuksia 
täysimääräisesti hyödykseen. Annamme liian monien 
taloudellisten ja muiden esteiden tulla investointien 
tielle. ESIR ja sen neuvontapalvelut ovat merkittävä 
askel näiden esteiden poistamiseksi. Myös sääntelyn 
yksinkertaistaminen sekä EU:n että kansallisella ta-
solla vaatii kiireellisiä toimia. 

ESIR-rahasto täydentää EIP:n perinteistä luotonan-
toa. Se keskittyy strategisesti tärkeiden alojen hank-
keisiin, joihin on vaikea saada rahoitusta nykyisin 
keinoin esimerkiksi keskimääräistä korkeamman ris-
kiprofiilin vuoksi. 

ESIR rakentuu EIP:n luotonannon perustalle, sille 
investointipohjalle, jonka EU:n pankki tarjoaa Eu-
roopan taloudelle. Emme kuitenkaan pysty rat-
kaisemaan Euroopan talouden haasteita yksin. 
Yhdessä toimien voimme parantaa yleistä investoin-
ti-ilmapiiriä ja saada yksityistä pääomaa taas mukaan 
toimintaan.

2015 on pankille tärkeä siirtymävuosi. Olemme saa-
neet päätökseen poikkeuksellisen laajan lainaoh-
jelman, joka käynnistyi EIP:n osakkaiden eli EU:n 
jäsenvaltioiden päätettyä pankin pääoman korotuk-
sesta vuonna 2012. Päämääränä oli saada liikkeelle 
180 miljardin euron investoinnit EIP-ryhmän lisära-
hoituksella pääoman korotuksen jälkeen. Tavoite saa-
vutettiin jo maaliskuussa, hyvissä ajoin ennen vuo-
den 2015 loppuun asetettua määräaikaa. 

Samalla kun jatkamme ydintoimintaamme, keski-
tymme myös rahoittamaan uusia hankkeita inves-
tointiohjelman mukaisesti. Euroopan investoinnit 
ovat paljon muutakin kuin numeroita ja hankkeita. 
Uusi investointiohjelma antaa tärkeän signaalin niin 
sijoittajille, hankkeiden toteuttajille kuin tavallisille 
kansalaisille. Kerromme heille, että Eurooppa on taas 
mukana pelissä.

Tässä toimintakertomuksessa tarkastellaan vuoden 
2014 tärkeimpiä saavutuksia. Samalla pyrimme en-
nakoimaan niitä tuloksia, joita vuoden aikana tu-
kemistamme hankkeista on odotettavissa. Vuon-
na 2014 esimerkiksi yritysrahoituksemme auttoi 
luomaan tai säilyttämään 3,6 miljoonaa työpaikkaa. 
Lisäksi tuimme huippunopeiden laajakaistayhteyksi-
en rakentamista 3,2 miljoonaan kotitalouteen ja au-
toimme parantamaan 10 miljoonan EU-kansalaisen 
terveyspalveluja. 

Kansalaisten saama hyöty on toimintamme ydin. Ra-
hoituksemme on keino päämäärien saavuttamiseen. 
Tuemme tehokkaasti vaikuttavia taloudellisesti kan-
nattavia hankkeita, rahoitamme tulevaisuutta. Juuri 
siitä investoinneissa ja kilpailukyvyssä on kyse.
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innovaatioihin ja 
osaamiseen

mrd.euroa
mrd.euroa

mrd.euroa

mrd.euroamrd.euroa

14,7

pienyrityksille
25,5

strategisiin 
infrastruktuureihin 

20,6

ilmastotoimiin
19,17,9

EU:n ulkopuolisiin 
hankkeisiin

80,3mrd.euroa

EIP-ryhmän  
rahoitusta 

Vuoden 2014 
saavutuksia
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Saavutuksia
2014 

Vuoden 2014 rahoituksemme odotetaan luovan yli 150 000 uutta 
pysyvää työpaikkaa, ja hankkeiden rakennusvaiheessa työllistyy 
jopa 1,8 miljoonaa henkilöä. EU:n pankkina tiedämme, että 
rahoituksemme on keino tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tähtäimessämme ovat taloudellisesti kannattavat hankkeet, joissa 
panoksellamme on todellista vaikutusta ja jotka tuottavat 
konkreettista hyötyä Euroopan kansalaisille.

miljoonaan

kansainvälistä 
patenttihakemusta

huippunopea 
laajakaistayhteys 

opiskelijaa 
vuosittain

 kotitalouteen

Tämä auttaa säilyttämään 
noin 

mikro-, pien- ja  
keskisuurta yritystä

GWh uusiutuvista  
energialähteistä  
tuotettua sähköä  

vuosittain yli  
miljoonaan kotiin

miljoonalle  
ihmiselle puhdasta  
juomavettä ja 
parempia 

sanitaatiopalveluja  
nopeasti kasvavissa  
ja kehittyvissä talouksissa

285 00025 000

172 000

12 000
GWh:n 

energiansäästö 

3 000

4
3,2

miljoonan tonnin  
päästövähennykset  
vuosittain – 

miljoonan  
auton poistamista 
liikenteestä

vastaa

3
1,5 1

3,6

tukea noin 

500 000
nuorelle

miljoonaa 
työpaikkaa

matkustajaa lisää ja 

sähkön tuotantokapasiteet-
tia; siitä 80 % uusiutuvasta 
energiasta 

Paremmat terveyspalvelut 

säästettyä tuntia 
kuljetuksissa 

545 miljoonaa

6 000 MW

miljoonalle 
EU:n kansalaiselle

100 miljoonaa 

10

Vaikuttavaa rahoitusta
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Vahva
vastaus talouskriisiin

Vuodesta 2008 EIP-ryhmä on rahoittanut eri puolilla Eurooppaa toteutettuja 
hankkeita lähes 500 miljardilla eurolla. Tämän perusteella olemme tukeneet 
yhteensä noin 1,5 biljoonan euron investointeja, koska rahoituksemme kattaa 
yleensä noin kolmanneksen hankkeen kustannuksista. EIP reagoi valtioiden 
velkakriisiin kasvattamalla rahoitustoimiaan voimakkaasti ja kaksinkertaistamalla 
tukensa niille maille, jotka kärsivät kriisistä eniten. Nyt kun esiin on noussut 
puutteita riskinkantokyvyssä, pyrimme saamaan investointeja liikkeelle  
kaikkialla Euroopassa. 
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Vahva 
 vastaus talouskriisiin

P ankki on pyrkinyt jatkuvasti kehittämään tuo-
tetarjontaansa. Markkinoille on tuotu uusia in-
novatiivisia tuotteita, joiden tarkoituksena on 

paikata markkinapuutteita, laajentaa tarjontaa uusil-
le asiakasryhmille, vastata muuttuviin politiikan ta-
voitteisiin ja jäsenvaltioiden rahoitustarpeisiin, sekä 
tehostaa resurssien käyttöä ja houkutella mukaan 
muita rahoittajia. Tuotteet vaihtelevat T&K-toiminnan 
riskirahoituksesta mid-cap-yritysten lainarahoituk-
seen ja innovatiivisista ilmastorahastoista ulkomaan-
kaupan rahoitukseen. Samalla pankki on antanut 
rahoitusalan asiantuntemuksensa Euroopan inves-
tointitarpeiden käyttöön laajentamalla neuvonta-
palveluja hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa, 
EU-varojen tehokkaassa käytössä ja rahoitusmahdol-
lisuuksien selvittämisessä. 

Vuonna 2012 EU:n jäsenvaltiot sopivat EIP:n maksetun 
pääoman korottamisesta 10 miljardilla eurolla, min-
kä ansiosta olemme voineet lisätä luotonantoamme 
noin 40 prosentilla vuosina 2013−2015. Vuoden 2014 
loppuun mennessä olemme myöntäneet yli 50 miljar-
din euron lisärahoituksen, jolla on voitu käynnistää yli   
150 miljardin euron kokonaisinvestoinnit. Tämä tar-
koittaa, että pääsimme 180 miljardin euron tavoittee-
seen lisäinvestoinneista jo maaliskuussa 2015, hyvissä 
ajoin ennen vuoden loppuun asetettua määräaikaa.

Vuonna 2014 sovittujen lainojen määrä oli korkein 
vuoden 2009 jälkeen. Merkittävää on, että 40 pro-
senttia sopimuksista tehtiin uusien asiakkaiden 
 kanssa. Se on osoitus asiakaspohjan laajentamiseen 
ja uusien markkinoiden saavuttamiseen tähtäävän 
strategiamme onnistumisesta.
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Tuloksellista rahoitustoimintaa

EU:n yhteisenä pankkina, jonka omistajina ovat sen 
28 jäsenvaltiota, tarjoamme rahoitusta ja asiantun-
temusta terveelle pohjalle rakentuviin, kestäviin in-
vestointeihin. Tehtävämme on tukea hankkeita, joilla 
on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. EIP-ryh-
män muodostavat Euroopan investointipankki ja Eu-
roopan investointirahasto (EIR), joka huolehtii pk- ja 
mid-cap-yritysten rahoituksesta, jossa riski on taval-
lista korkeampi.

EIP:llä on yli 50 vuoden kokemus hankkeiden rahoi-
tuksesta. Se on markkinoiden johtava monenvälinen 
lainojen liikkeeseenlaskija ja lainanantaja. EIP hank-
kii rahaa rahoitusmarkkinoilta laskemalla liikkeeseen 
joukkovelkakirjalainoja. Erinomaisen luottoluokituk-
semme ansiosta saamme rahoitusta edullisin ehdoin, 
ja nämä edut siirretään edelleen omille asiakkaillem-
me – olivatpa ne julkishallinnon laitoksia, suuria yri-
tyksiä tai pienyrityksiä – sillä EIP:n toiminta-ajatuksen 

mukaisesti tavoitteenamme ei ole voiton maksimointi.  
Myönnämme pitkäaikaisia lainoja ja varsinkin EIR:n 
kautta myös takauksia ja oman pääoman luonteista 
rahoitusta.

EIP:n laina-ajat ovat usein pidempiä kuin liikepankeil-
la tai joukkovelkakirjalainamarkkinoilla, mikä sopii hy-
vin rahoittamiemme hankkeiden pitkäkestoisuuteen. 
Monille asiakkaistamme on tärkeää rahoituslähteiden 
monipuolisuus, ja EIP:n myöntämä laina auttaa niitä 
hankkimaan rahoitusta myös muista lähteistä. Myön-
nämme suoria lainoja suuriin hankkeisiin, joiden kus-
tannukset ovat yli 25 miljoonaa euroa. Pienemmät 
lainat kanavoidaan paikallisten rahoitusvälittäjien ver-
koston kautta. Rahoitustarjontaamme täydentää pan-
kin tekninen asiantuntemus ja neuvonta.

Tänä vuonna toimintakertomuksemme tuo ensim-
mäistä kertaa esiin niitä tuloksia, joita vuoden 2014 
rahoitustoimista on odotettavissa, ja rahoitushank-
keidemme konkreettisia vaikutuksia. 

Kansalaisten saama hyöty on toimintamme ydin. 
Rahoituksemme on keino päämäärien saavuttamiseen. 
Tuemme tehokkaasti vaikuttavia taloudellisesti 
kannattavia hankkeita, rahoitamme tulevaisuutta.
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Vahva 
 vastaus talouskriisiin

Tuotteet

Lainat
Limiittiluotot 

Yksittäiset lainat (yleensä yli 25 milj. e)

Oman pääoman luonteiset investoinnit

Takaukset

Neuvontapalvelut
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Euroopan
investointiohjelma

Euroopan  
strategiset hankkeet 

EU:n kokonaisinvestoinnit
315 mrd.euroa

Euroopan strategisten 
investointien rahasto

SijoittajatSijoittajat

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja EIP:n pääjohtajan 
Werner Hoyerin marraskuussa 2014 esittämä investointiohjelma on osa 
laajempaa strategiaa, jossa yhdistyvät investoinnit, rakenneuudistukset, 
yhtenäismarkkinoiden integraatio ja vastuullinen finanssipolitiikka.  
Ohjelman tavoitteena on elvyttää investointeja varsinkin hankkeisiin, joihin liittyy 
keskimääräistä suurempia riskejä, mikä lisää kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia 
ja parantaa Euroopan kilpailukykyä.

5 mrd.euroa16 mrd.euroa



112014 Toimintakertomus

Euroopan  
investointiohjelma

E uroopan investointiohjelmassa EU:n komissio 
ja EIP-ryhmä ovat luoneet strategisen kumppa-
nuuden, jolla paikataan markkinoiden puuttei-

ta ja autetaan kantamaan hankkeisiin liittyviä riskejä 
yksityisten investointien rohkaisemiseksi. Olemme 
käynnistämässä yhdessä Euroopan strategisten in-
vestointien rahaston (ESIR). ESIR:n 21 miljardin euron 
alkupääoma tulee takausten muodossa EU:n budje-
tista (16 mrd. e) ja EIP:n varoista (5 mrd. e). Rahaston 
tavoitteena on saada liikkeelle vähintään 315 miljar-
din euron kokonaisinvestoinnit strategisiin hankkei-
siin kolmen seuraavan vuoden aikana. 

Vauhtia investointeihin

Käytämme siemenrahoitusta yksityisten investointien 
ja julkisen lisärahoituksen saamiseksi liikkeelle. Kes-
keistä tässä on yksityisten sijoittajien kiinnostus, mikä 
edistää kokonaisinvestointeja kahdella tavalla: yksi-
tyissijoittajat saadaan ostamaan joukkovelkakirjojam-
me ja sijoittajia saadaan osallistumaan hankkeisiimme.

ESIR suuntaa rahoitusta terveelle pohjalle rakentuviin 
hankkeisiin, joiden kautta se voi tuottaa lisäarvoa. Ra-
hasto keskittyy EU:n kannalta tärkeille aloille, joista 
EIP:llä on vankka kokemus. Näitä aloja ovat esim. yh-
teiskunnan kannalta keskeiset infrastruktuurit, kuten 
digitaalitekniikan, liikenteen ja energiahuollon inves-
toinnit; koulutus, tutkimus ja innovaatiot; pk-yritysten 
rahoitus sekä ympäristön kannalta kestävät hankkeet.

Paikkaamme markkinapuutteita

EIP:n vuoden 2014 alussa tekemät tutkimukset pal-
jastivat hälyttävän suuren investointivajeen: EU-
alueen investoinnit olivat vuonna 2013 reaalisesti 

noin 15 prosenttia kriisiä edeltäneen huipputason 
alapuolella. Joissakin jäsenvaltioissa vaje oli 25 pro-
senttia tai jopa 60 prosenttia.

ESIR pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat tarjoamal-
la hankkeille nykyistä kattavampaa riskisuojaa. Uu-
den ohjelman avulla EIP-ryhmä voi tarjota rahoitus-
tuotteita sellaisten hankkeiden tueksi, joihin liittyy 
keskimääräistä suurempia riskejä ja jotka tuottavat 
suurta lisäarvoa. Tämän myötä odotamme saavam-
me mukaan myös muita rahoittajia ennen kaikkea 
yksityissektorilta.

Investointiohjelma täydentää EIP:n pääoman koro-
tuksen mahdollistamaa ylimääräistä rahoitusta. Sen 
tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemusta projektin-
hallinnasta, mikä edistää rahoituksen saantia ja var-
mistaa EU-varojen optimaalisen käytön. Me pyrimme 
tuottamaan lisäarvoa myös muutoin kuin järjestä-
mällä rahoitukselle suotuisat olosuhteet yhdistämäl-
lä rahoitusvaroja, houkuttelemalla lisärahoitusta sekä 
neuvomalla hankkeiden valmistelussa ja seurannassa.

“Tehokkaat toimenpiteet investointien 
lisäämiseksi kaikkialla Euroopassa 
ovat välttämättömiä talouskasvun 

elvyttämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja 
Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseksi.”

Pääjohtaja Werner Hoyer



12 Toimintakertomus 2014

Innovaatioista älykästä kasvua 
Eurooppaan
 
Innovaatiot ja osaaminen ovat keskeisiä tekijöitä kestävän kasvun varmistamisessa ja 
lisäarvoa tuottavien työpaikkojen luomisessa. Niillä on tärkeä rooli Euroopan kilpailukyvyn 
edistäjinä pitkällä aikavälillä. Tämä on myös EIP:n tärkein painopiste. Vuonna 2014  
EIP-ryhmä tuki innovaatioita ja osaamista Euroopassa noin 14,7 miljardin euron lainoilla.

Vuoden 2014 saavutuksia:
• Uusi InnovFin-tuotevalikoima erisuuruisille Euroopan innovaattoreille

• InnovFin-neuvontapalvelut suurille T&K-hankkeille

• Ensimmäinen laajakaistahankkeiden joukkolainaohjelma

• Tukea laseralan huippututkimuslaitokselle

innovaatioiden edistämiseen

mrd.euroa14,7 Lainat 
sektoreittain

Innovaatioita  
edistävät  

infrastruktuurit

2,2 mrd.

4,5 mrd.

8 mrd.

Opetus  
ja  

koulutus

Tutkimus,  
kehitys ja  

innovaatiot
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Innovaatioista 
  älykästä kasvua Eurooppaan

“Olemme iloisia, että EIP 
valitsi UCB:n ensimmäiseksi 

kumppanikseen uuteen 
riskirahoituksen 

yhteiskehitysohjelmaansa. 
Se vauhdittaa monien 
lupaavien hankkeiden 

etenemistä UCB:n 
suunnitelmissa.” 

Roch Doliveux,  
UCB:n toimitusjohtaja (2005-2014) 

Tämä rahoitustoimi oli 
ensimmäinen laatuaan Euroopan 

innovaatiorahoitusohjelma 
InnovFinistä. Kaikkiaan 

75 miljoonan euron 
lainaohjelmassa ulosmaksut 

riippuvat asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisesta, 

riskinjaosta ja 
hankkeen tuotosta.

Vaikuttavaa rahoitusta – Vuonna 2014 lainoillamme tuettiin

miljoonaan 
kotitalouteen

huippunopeita 
laajakaistayhteyksiä 

opiskelijaa vuosittainkansainvälistä 
patenttihakemusta

172 00025 000
3,2
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O lemme tärkeä kumppani innovaatioita ja osaa-
mista kehittävissä hankkeissa. Rahoitamme 
yhtä hyvin kunnianhimoista, laajamittaista tut-

kimustoimintaa kuin pieniä ja pitkälle erikoistuneita 
spin-out-yrityksiä tai esimerkiksi digitaaliverkkoja. In-
novaatioita, osaamista ja kilpailukykyä edistävien in-
vestointien tukeminen kuuluu tehtäväämme kasvun 
ja työllisyyden vauhdittajana Euroopassa. Autamme 
varmistamaan investointien toteutumisen ja maksi-
moimaan käytettävissä olevat resurssit katalyyttivai-
kutuksemme ansiosta.

Koulutus ja osaaminen –  
investointeja ihmisiin

Tukemamme investoinnit parantavat koulutuksen 
laatua ja kilpailukykyä erityisesti kehittäessämme 
koulujen ja yliopistojen toimitiloja, antaessamme 
taustatukea ammatillisille ja muille koulutusohjelmil-
le tai rahoittaessamme Euroopan laajuisia opintolai-
naohjelmia opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi. 
EIP:n koulutusalan lainat auttavat laajentamaan EU:n 
nuorten työntekijöiden osaamista ja luovat siten uu-
sia mahdollisuuksia työllistymiseen. 

Vauhtia innovaatioihin

Euroopan tulevan talouskasvun ja työllisyyden on 
perustuttava tuotteiden, palvelujen ja liiketoimin-
tamallien uudistamiseen. Teknologian kehitys niin 
biotieteissä kuin ympäristönsuojelussa kertoo EU:n 
tutkimus- ja kehitysalan huippuosaamisesta. Ra-
hoitamme investointeja tutkimukseen, tekniseen 
kehitykseen ja innovointiin kaikilla aloilla, kuten 
EU- ja kansallisen tason yhteisiä tutkimusohjelmia, 
tutkimustoiminnan infrastruktuuria sekä akateemis-
ta tutkimusta julkisissa ja yksityisissä yliopistoissa. 
Lisäksi tuemme tutkimustulosten hyödyntämistä, 
yrityshautomoita, tiede- ja teknologiapuistoja sekä 
osaamiskeskittymiä. Tavoitteena on helpottaa tiedon 
ja asiantuntemuksen siirtoa korkeakouluista liike-elä-
mään. Parhaillaan tuemme 100 miljoonan euron lai-
nalla tuuliturbiinivalmistaja Nordexin tutkimus- ja ke-
hitystoimintaa Saksassa.



152014 Toimintakertomus

Innovaatioista 
  älykästä kasvua Eurooppaan

Digitaalitalous:  
pitkäaikaisen kasvun perusta

Toinen teknologisten innovaatioiden vauhdittaja 
ovat digitaaliset rakenteet ja palvelut. Internet-poh-
jaiset sovellukset ovat jatkossakin tärkeä tekijä 
tuottavuuden kasvussa. Investointeja digitaalisiin 
infrastruktuureihin tarvitaan Euroopan kasvavan tie-
toliikenteen tueksi, ja niiden edistäminen on yksi 
EU:n digitaalistrategian päätavoitteista. Ranskaan 
Axionelle myönnetty 58 miljoonan euron laina laa-
jakaistapalvelujen kehittämiseen oli ensimmäinen 
digitaalihanke, jota rahoitetaan uudesta hankejouk-
kolainaohjelmasta. Tänä päivänä kaikki liiketoiminta 
on enenevästi digitaalista liiketoimintaa. Siksi nopeat 
Internet-yhteydet, mobiiliverkot ja pilvipalvelut ovat 
pankin avaintavoitteita.

“Kaikissa 
luokkahuoneissamme on 

uusinta opetusteknologiaa 
paikalla olevien oppilaiden 

käyttöön. Lisäksi voimme 
tarjota erinomaisia kursseja 

Internetin kautta.”

Christoph Badelt, 
rehtori, Vienna University of 

Economics and Business

Wienin talousyliopiston uudelle 
open-space-huippukampukselle 

myönnettiin 250 miljoonan 
euron EIP-laina, josta hyötyy 
kaikkiaan 22 500 opiskelijaa.
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Yhteistyöllä 
vauhtia Euroopan innovaatioihin

K esäkuussa 2014 EIP-ryhmä ja Euroopan komis-
sion julkistivat yhdessä uuden InnovFin-tuote-
sarjan EU:n innovaatiorahoitukseen. Sen tarkoi-

tuksena on täydentää EIP-ryhmän rahoitustarjontaa 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin.

InnovFin –  
EU:n innovaatiorahoitus

Yksi tutkimus- ja innovaatiotoimintaa eniten jarrut-
tavista seikoista on edullisen rahoituksen puute, kos-
ka innovatiiviset yritykset tai hankkeet liittyvät usein 
monimutkaisiin tuotteisiin ja vaativaan teknologiaan, 
suuntautuvat ennalta tuntemattomille markkinoille 
ja koskevat aineettomia hyödykkeitä. Vuonna 2014 
otettiin käyttöön InnovFin-nimen alle koottuja uu-
sia tuotteita, joiden avulla voimme laajentaa rahoi-
tustarjontaamme uusille asiakkaille. Näihin sisälty-
vät innovatiiviset mid-cap-yritykset, jotka tavoitetaan 
suoraan myönnettävillä lainoilla tai välittäjäorgani-
saatioiden kautta haettavilla lainoilla.

Pohjana onnistunut pilottihanke

Yhdistämällä EU:n budjettirahoituksen EIP-ryhmän ra-
hoitukseen saamme aikaan enemmän vähemmällä, ja 
samalla saadaan liikkeelle muiden toimijoiden inves-
tointeja Euroopan innovaatioiden hyväksi. Toiminta 
perustuu riskinjakorahoitusvälineen (RSF) menestyk-
seen. Tästä välineestä rahoitettiin 114 tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvää hanketta noin 11,3 miljardilla eu-
rolla ja lisäksi annettiin yli 1,6 miljardin euron edestä 
lainatakauksia. InnovFin-tuotteilla tavoitellaan tämän 
määrän kasvattamista vähintään kaksinkertaiseksi.

Kokemus on osoittanut, että moniin tutkimus- ja in-
novaatiohankkeisiin on vaikea saada varmaa rahoi-
tusta, vaikka hanke sinänsä olisi lupaava. Uusi Innov-
Fin-neuvontapalvelu auttaa yrityksiä hyödyntämään 
vahvuuksiaan ja toisaalta muokkaamaan esimerkiksi 
hallintoaan, rahoituslähteitään ja rahoitusrakentei-
taan helpottaakseen rahoituksen saantia.

Euroopan kilpailukykyyn ja innovointiin liittyy nyt merkittäviä haasteita. Siksi 
EIP-ryhmä on käynnistänyt kumppanuuspohjaisen yhteistyön muiden tahojen 
kanssa auttaakseen innovaattoreita muuntamaan hyvät ideat konkreettisiksi 
liiketoimiksi. Uusi InnovFin-tuotevalikoima tarjoaa rahoitusta kaikenkokoisille 
eurooppalaisille yrityksille.

InnovFin-tuotteilla on määrä 
tukea pienten, keskisuurten 

ja suurten yritysten sekä 
tutkimuslaitosten tutkimus- ja 

innovointitoimintaa yli  
24 miljardilla eurolla vuoteen 

2020 mennessä.



172014 Toimintakertomus

Innovaatioista 
  älykästä kasvua Eurooppaan

EIR, joka on pk-yritysten ja mid-cap-yritysten riskirahoitukseen erikoistunut 
EIP-ryhmän osa, teki vuonna 2014 yhteensä 3,3 miljardin euron sitoumukset. 

Niihin sisältyi tukea innovatiivisille pienyrityksille niiden kaikissa kehitysvaiheissa. 
Viime vuonna rahastosta tehtiin 742 miljoonan euron pääomasijoitukset, jotka 

kohdistettiin bisnesenkeleille, startup-yrityksille ja alkuvaiheen yrityksille. Lisäksi 
annettiin 653 miljoonan euron takaukset innovatiivisille pienyrityksille.

Taloudellista tukea 
innovatiivisille startup-yrityksille

V uonna 2014 EIR teki sopimuksia paikallisten yh-
teistyökumppanien kanssa rahoitusvälittäjänä 
toimimisesta InnovFin-ohjelman pk-yritysten 

takausvälineessä. EIR:n hallinnoimaa välinettä hoita-
vat tehtävään valitut paikalliset pankit, leasing-yhtiöt 
ja takauslaitokset. EIR ottaa kantaakseen osan rahoi-
tusvälittäjille 25 000 - 7,5 miljoonan euron lainoista, 
leasing-sopimuksista ja takauksista mahdollisesti ai-
heutuneista tappioista. Se helpottaa innovatiivisten 
pk-yritysten ja pienten mid-cap-yritysten rahoituk-
sen saantia.

Riskirahoitusta  
innovatiivisille yrityksille

Eurooppalaisten yritysten tutkimus- ja innovaatiotoi-
minta, startup-yritysten perustaminen ja kasvavien 
yritysten tukeminen ovat EIR:n toiminnan perusta-

voitteita. Ne ovat talouselämälle erityisen tärkeitä, 
koska ne vievät eteenpäin rakennemuutosta.

Suurella osalla yliopistojen ja tutkimuskeskusten tut-
kimus- ja kehittämishankkeista on hyvät edellytykset 
kehittyä konkreettisiksi liikeideoiksi, joista syntyy pie-
niä yrityksiä. Tutkimuksen ja teknologiansiirron kau-
pallistamista, jonka myötä TKI-toiminta muunnetaan 
markkinoitaviksi tuotteiksi ja palveluiksi, pidetään 
kuitenkin usein liian riskipitoisena rahoitettavaksi. 
Vuonna 2014 EIR teki 111 miljoonan euron investoin-
nit edistämään teknologian siirtoa. Sijoitukset toteu-
tettiin kuudella sopimuksella.

Liettuan Vilnassa sijaitseva pieni 
huipputeknologiayritys Brolis 

Semiconductors sai toimintansa 
kehittämiseen EIR:n tukemaa 

riskipääomaa. Sen teknologiaa 
sovelletaan monilla eri aloilla, kuten 

lääketieteen diagnostiikassa, ihotautien 
hoidossa, materiaalinkäsittelyssä, 

kaasujen ilmaisussa, palamisprosessien 
valvonnassa ja pimeänäköön 

perustuvissa kodinturvalaitteissa.
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Tukea pienille ja  
keskisuurille yrityksille
 
Pienyritykset ovat tärkeitä kasvun, työllisyyden ja innovaatioiden vauhdittajia 
Euroopassa. Yli 90 prosenttia EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät kaksi 
kolmasosaa alueen aktiivisesta työväestöstä. EIP pyrkii varmistamaan pk-yritysten 
rahoituksen saannin erilaisten räätälöityjen ja uusien tuotteiden avulla. Vuonna 2014 
EIP-ryhmä rahoitti Euroopan pk- ja mid-cap-yrityksiä 25,5 miljardilla eurolla.

Vuoden 2014 saavutuksia:
• Pk-yritysten rahoitus edelleen ennätysmäisellä tasolla

• Yhteistyötä tiivistetään jäsenvaltioiden ja  
julkisomisteisten kehityslaitosten kanssa

• Nuorisotyöllisyysaloite kantaa hedelmää

• EIR:n pääoman korotus ja uusia tuotteita

P k-yritysten rahoituksen turvaaminen on EIP-ryh-
män tärkeimpiä tavoitteita. Monilla pienyrityk-
sillä on vaikeuksia hankkia rahoitusta edulli-

sin ehdoin. EIP-ryhmä (EIP ja EIR) tekee yhteistyötä 
monien rahoitusvälittäjien, kuten paikallispankkien, 
 rahastojen, leasing-yhtiöiden ja pienrahoituslaitosten 
kanssa helpottaakseen pk-, mid-cap- ja mikroyritys-
ten rahoituksen saantia. Jokaista EIP:n pk-yrityksien 
käyttöön antamaa euroa täydentää vähintään yksi 
 rahoituksen välittäjältä saatava euro.

22,2 mrd.

3,3 mrd.

EIPEIR

EIP:n ja EIR:n rahoitus 
Euroopan pk-yrityksille

pienille ja  
keskisuurille yrityksille

mrd.euroa25,5
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Tukea
pienille ja keskisuurille yrityksille

“Terävistä aivoista ja 
taitavista työntekijöistä 

ei olisi ollut apua, jos 
rahoitus olisi jäänyt 

puuttumaan.”

Adrian ja Adela Căţoiu, SARA 
carbon steel fittings

Adrian ja Adela Căţoiu 
käynnistivät nykyaikaisia 
hiiliteräsosia valmistavan 

yrityksensä vain  
100 dollarin alkupääomalla. 

9,9 miljoonan euron laina 
mahdollisti yrityksen kasvun, 

ja se työllistää nyt lähes  
200 henkilöä.

Vaikuttavaa rahoitusta – Vuonna 2014 

mikro-, pien- ja  
keskisuurta yritystä 

turvattiin noin  
miljoonan  

työpaikan säilymistä 
Euroopassa

nuorta vuosina  
2013-2014

3,6

285 000
500 000

tuettiin noin avustettiin pienyrityksiä, 
jotka työllistivät tai 
kouluttivat 
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Vuonna 2014 EIP-ryhmä pyrki vahvistamaan tukeaan pk-yrityksille. Lisäsimme 
yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja julkisomisteisten kehityslaitosten kanssa 
kehittääksemme pk-yrityksille räätälöityjä innovatiivisia rahoitusvälineitä ja 
saadaksemme käytettävissä olevista resursseista parhaan mahdollisen hyödyn.

“Olen työllistänyt 18 iältään 16–24-vuotiasta  
nuorta ja opettanut heistä hitsauksen ammattilaisia.”

Krzysztof Michalak, 
omistaja, Puolan Alspaw

maailman johtava alumiinisten näyttämörakenteiden 
valmistaja

V armistimme jatkuvan tuen pk-yrityksille ulko-
maankaupan elvyttämiseksi niissä maissa, jot-
ka kärsivät markkinoiden toimintahäiriöistä, 

laajentamalla Kreikan rahoitusvälineen maantieteel-
listä käyttöalaa ja hyväksymällä Portugalille oman ul-
komaankaupan rahoitusvälineensä. Toinen esimerkki 
maakohtaisesta yhteistyöstä on Irlantiin lokakuussa 
2014 perustettu strateginen pankkiyhtymä (Strate-
gic Banking Corporation), jota EIP rahoittaa 400 mil-

joonalla eurolla. Haluamme varmistaa mikro-, pk- ja 
mid-cap-yrityksille annettavan tuen maksimaalisen 
vaikutuksen toimimalla yhdessä Euroopan komis-
sion, kansallisten kehityspankkien ja muiden keskeis-
ten toimijoiden kanssa helpottaaksemme rahoituk-
sen saantia ja parantaaksemme rahoitusehtoja.

Investoimme nuorisoon

Nuorisotyöttömyys on yksi Euroopan suurimmis-
ta haasteista. Nuoremman sukupolven työmarkki-
noille pääsyä edistää EIP-ryhmän työllisyysohjelma 
“Skills and Jobs – Investing for Youth”. Ohjelman 
tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja nuorille 
helpottamalla pk-yritysten rahoituksen saantia ja 
parantamalla niiden työllistämismahdollisuuksia 
ammatilliseen osaamiseen kohdennetuin investoin-
nein. Ohjelmasta allekirjoitettiin vuonna 2014 noin 
13 miljardin euron lainat.

Helpotusta
pk- ja mid-cap-yritysten rahoitukseen



212014 Toimintakertomus

Tukea
pienille ja keskisuurille yrityksille

Välittäjät

Lainan saajat

Lainat ja  
takaukset

“EIP:n laina vastasi 
täydellisesti 

tarpeitamme. 
Banco Santanderin 
välittämä laina oli 

kätevä, helppo ja 
nopea tapa hankkia 

rahoitusta.”

Gerardo Gutiérrez,  
pääjohtaja, Gadea 

Pharmaceutical Group

Gadea-konsernin 
toimintaa ohjaa 

vahva sitoutuminen 
tutkimukseen, 
teknologiseen 

kehitykseen, laatuun ja 
kansainvälistymiseen. 

Se on kasvanut kuuden 
henkilön yrityksestä 
yli 300 työllistäväksi 

yhtiöksi.

EIP-ryhmän välillinen rahoitus
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Vuonna 2014 EIR vietti toimintansa 20-vuotisjuhlaa. Rahasto oli edelleen 
Euroopan pk- ja mid-cap-yritysten kohdennetun tuen keskeinen lähde. EIR antoi 
vuoden aikana 3,3 miljardin euron sitoumukset, joilla saatiin käyttöön kaikkiaan 
14 miljardin euron pääoma pienyritysten rahoitusmahdollisuuksien 
edistämiseen.

EIR:ltä kohdennettua tukea 
pienyrityksille

V uonna 2014 EIR teki ennätykselliset sijoitukset 
74 pääomarahastoon, antoi takauksia pk-yritys-
ten uusiin laina- ja leasingsalkkuihin sekä toimi 

Euroopan pk-yritysten arvopaperistamismarkkinoi-
den elvyttäjänä. Lisäksi se edisti sosiaalista osallisuut-
ta ja työpaikkojen syntymistä mikrorahoitustoimin. 
Yhteensä 175 000 yritystä eri puolilla Eurooppaa hyö-
tyi EIR:n tuesta vuoden aikana.

EIR:lle lisää kapasiteettia innova-
tiivisten pk-yritysten tukemiseen

Vuonna 2014 EIR:n osakkaat hyväksyivät 1,5 miljardin 
euron pääoman korotuksen, minkä seurauksena ra-
haston enimmäispääoma nousi 4,5 miljardiin euroon. 
Tämä antoi rahastolle laajat mahdollisuudet kehit-
tää toimintaansa, vahvistaa rahoitustarjontaansa ja 

kasvattaa transaktioiden määrää. EIR on suunnitellut 
uusia pääoma- ja velkarahoitusvälineitä, takausjärjes-
telyitä ja mikrorahoitusvälineitä saadakseen liikkeel-
le lisää pääomaa ja houkutellakseen markkinoille yk-
sityisiä sijoittajia ja strategisia kumppaneita, joiden 
avulla Euroopan yritykset voisivat parantaa kilpailu-
kykyään ja päästä kasvun tielle.

Kuluneen vuoden aikana otettiin käyttöön myös 
EIP-ryhmän uusi rahoitusvaltuutus, joka mahdollis-
taa nykyistä suuremman riskinoton (ns. Risk Enhan-
cement Mandate, EREM). Valtuutuksen tarkoituksena 
on elvyttää pk-yritysten taloutta tarjoamalla niille eri-
laisia uusia velka- ja pääomarahoitustuotteita, muun 
muassa omaisuusvakuudellisia arvopapereita. EIP tu-
kee aloitetta vuoteen 2020 mennessä enimmillään 4 
miljardilla eurolla, jotka käytetään innovatiivisten ja 
korkeamman riskin pk-yritysten parhaaksi.
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Tukea
pienille ja keskisuurille yrityksille

“EIR antoi Workablen kaltaisen 
startup-yrityksen käyttöön 
riittävästi rahoitusta paitsi 

toiminnan käynnistämiseen, 
myös kypsymiseen sille 

tasolle, jolta Euroopan suuret 
pääomasijoitusyhtiöt ovat 

halukkaita viemään sitä 
eteenpäin.”

Nicos Moraitakis,  
työnvälitysfirma Workablen  
perustaja ja toimitusjohtaja

18 kuukautta perustamisensa 
jälkeen yrityksellä on 20 osaavaa 

työntekijää ja yli 300 asiakasta, 
ja sen tuotto kasvaa nopeasti. 

Perustajat ovat tyytyväisiä EIR:n 
rahoituksen valintaan.

riskirahoitusta pk- ja 
mid-cap-yrityksille

Vuonna 2014  
EIR kohdisti  

yhteensä 

mrd.euroa3,3
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Infrastruktuurit luovat yhteyksiä
 
Tehokkaat energia-, liikenne- ja kuljetusyhteydet sekä kaupunkien liikenneyhteydet 
ovat tärkeitä liiketoiminnan mahdollistajia. Verkostojen rakentaminen sisämarkkinoille 
edistää kasvua ja parantaa Euroopan kilpailukykyä. EIP on luonnollinen valinta 
rahoituskumppaniksi infrastruktuurihankkeissa, jotka ovat usein laajoja ja 
pitkäkestoisia. Vuonna 2014 EIP lainasi Euroopan liikenteen, energian ja kaupunkien 
infrastruktuureihin noin 20,6 miljardia euroa.

Vuoden 2014 saavutuksia:
• Ennätyksellisen suuri EIP-laina  

Ison-Britannian kantaverkkoon

• Ensimmäiset liikennehankkeet  
hankejoukkolainaohjelmasta

• Teknistä neuvontapalvelua kehitettiin

• Neljä sosiaalisen asuntotuotannon  
hanketta ja kuusi sairaalahanketta  
kaupungeissa

Kaupunkien  
infrastruktuurit

4,8 mrd.

7,5 mrd.
8,3 mrd.

Energia Liikenne

P ankki tarjoaa infrastruktuurihankkeille paljon 
muutakin kuin rahoitusta. Vankkaa kokemus-
tamme infrastruktuurirahoituksessa täyden-

tävät tekniset neuvontapalvelut, joille on käyttöä 
etenkin muita heikommin kehittyneillä alueilla tai 
 rakenteiltaan monimutkaisissa hankkeissa, kuten jul-
kisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeissa (PPP).

Lainat sektoreittain

strategisiin 
infrastruktuureihin

mrd.euroa20,6
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Infrastruktuurit   
luovat yhteyksiä

“EIP:n edulliset 
rahoitusehdot edistivät 

hankkeen kestävyyttä ja 
vähensivät investointiin 

liittyviä riskejä.”

Peter Frølich, 
hallituksen puheenjohtaja, 

Fjord Line 

EIP:n 124 miljoonan 
euron laina auttoi kahden 
uuden LNG-risteilylautan 

hankinnassa, jotka 
tarjoavat tehokkaan ja 
ympäristöystävällisen 

kuljetusreitin Norjan ja 
Tanskan välille.

Vaikuttavaa rahoitusta – Vuonna 2014 lainoillamme tuettiin

parempaa 
terveyspalvelua 

miljoonalle 
EU:n  
kansalaiselle

10
80 %  
uusiutuvasta energiasta

matkustajan lisäystä ja 

tunnin ajansäästöä  
vuodessa

545 miljoonan 

100 miljoonan 
sähkön tuotanto-
kapasiteettia; siitä 

6 000 MW:n 
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Sujuvat liikenneyhteydet ovat tarpeen Euroopan 500 miljoonan kuluttajan 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Euroopan laajuiset liikenneyhteydet lisäävät 
kaupankäyntimahdollisuuksia, edistävät talouskasvua ja tukevat kilpailukykyä. 
Vuonna 2014 EIP rahoitti EU:n tärkeimpiä liikenneverkkoja 8,2 miljardilla eurolla.

Yhtenäistä 
Eurooppaa rakentamassa

E IP myöntää rahoitusta kaikkien liikennemuo-
tojen infrastruktuureihin: lentoliikenteestä rau-
tateihin ja maanteistä vesiväyliin. Lisäksi tue-

taan multimodaalisia yhteyksiä, joissa yhdistyvät eri 
liikennemuodot, logistiikka ja älykkäät liikennejär-
jestelmät. Tuloksena syntyy konkreettista etua lii-
ke-elämälle ja kansalaisille, jotka hyötyvät entistä 
tehokkaammasta, kestävämmästä ja taloudellisem-
masta liikennejärjestelmästä.

JASPERS-ohjelma (Euroopan alueiden hankkeille an-
nettava yhteinen apu) auttaa maksimoimaan EU:n 
rakenne- ja koheesiorahastojen tukien vaikutuksen 
siellä, missä tukea eniten tarvitaan, ja siitä hyötyvät 
myös tärkeät liikennehankkeet. JASPERS-ohjelma 
käynnistyi vuonna 2006. Tähän mennessä siitä on hy-
väksytty tuettavaksi 14 eri maassa 389 hanketta, jois-
sa on tehty lähes 67 miljardin euron investoinnit –
niistä yli 10 miljardia euroa pelkästään vuonna 2014.

EIP tukee  
38 miljoonan euron 

lainalla energian 
toimituskapasiteettia 

ja puhtaamman 
polttoaineen käyttöä 

laajentamalla nesteytetyn 
maakaasun (LNG) 

kuljetusinfrastruktuuria 
Rotterdamin satamassa.

Vuonna 2013 käynnistetty 
hankejoukkolainaohjelma  

on tuottanut velkarahoitusta  
tähän mennessä viiteen 

hankkeeseen. Vuonna 
2014 allekirjoitettiin 
pankin ensimmäiset 

hankejoukkolainoihin 
perustuvat rahoitustoimet 
noin 239 miljoonan euron 

arvosta.



272014 Toimintakertomus

Infrastruktuurit   
luovat yhteyksiä

Vuonna 2014 EIP tuki

16
9

4

3

tie- ja 
moottoritiehanketta 

lentoliikennehanketta

vesiliikennehanketta

rautatiehanketta

Vuonna 2013 käynnistetty 
hankejoukkolainaohjelma  

on tuottanut velkarahoitusta  
tähän mennessä viiteen 

hankkeeseen. Vuonna 
2014 allekirjoitettiin 
pankin ensimmäiset 

hankejoukkolainoihin 
perustuvat rahoitustoimet 
noin 239 miljoonan euron 

arvosta.

180 miljoonan euron lainalla 
nykyaikaistetaan 66 kilometrin 

osuus Rail Baltica 
-rautatielinjasta. Hanke sai 

jo valmisteluvaiheessaan 
teknistä apua JASPERS-

ohjelmasta. Investoinnin 
tuloksena syntyy entistä 

nopeampi ja luotettavampi 
junayhteys.
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Tšekin tasavallan 
neljänneksi suurin kaupunki 

Plzeň on yksi Euroopan 
kulttuuripääkaupungeista 

vuonna 2015, ja siellä 
järjestetään vuoden aikana 

yli 600 kulttuuritapahtumaa. 
EIP:n tuella entinen 

teollisuuskaupunki on 
muuttunut vilkkaaksi kulttuurin 

keskipisteeksi.

Sairaaloiden 
kehityshankkeisiin 

antamallamme tuella 
edistetään parempaa 

terveydenhuoltoa 
10 miljoonalle EU:n 

kansalaiselle.

Kaupunkien muuntaminen vihreämmiksi ja älykkäämmiksi kohti kestävää 
yhteiskuntaa ja ekologista kaupunkielämää on EIP:n toiminnan ydinsisältöä 
kaupunki-infrastruktuurin alalla. Pankki käytti kaupunkialueiden kehittämiseen ja 
uudistamiseen sekä terveyshankkeisiin 4,8 miljardia euroa vuonna 2014.

Älykkäät ja 
kestävät kaupungit
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Infrastruktuurit   
luovat yhteyksiä

E IP on yksi suurimmista Euroopan sähköverkkoin-
vestointien rahoittajista, joka keskittyy toimin-
nassaan ennen kaikkea ns. älykkäisiin verkkoihin. 

Investoinnit nykyisten verkkojen uudistamiseen tai 
laajentamiseen lujittavat sisämarkkinoita, samalla kun 
energiaverkkojen nykyaikaistaminen ja tehokkaampi 
energian varastointi auttavat tuomaan markkinoille 
myös uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa.

Päästöstandardiamme sovelletaan kaikkiin fossiilisia 
polttoaineita hyödyntäviin hankkeisiin. Näin karsitaan 
ulkopuolelle sellaiset investoinnit, joiden hiilipäästöt 
ylittävät tietyn EU:n ja kansallisiin raja-arvoihin perus-
tuvan kynnystason. Luotonantomme rajoittuu hank-
keisiin, jotka vaikuttavat myönteisesti talouskasvuun 
ja sopivat EU:n ilmastopolitiikan tavoitteisiin.

Energiaa 
talouteen

Varma ja kestävä energiansaanti kohtuulliseen hintaan on EU:n talouskasvun ja 
kilpailukyvyn kannalta keskeistä. Keskittämällä toimintansa varsinkin tärkeisiin 

energiayhteyksiin, älykkäisiin sähköverkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin EIP 
edistää Euroopan kansalaisten ja yritysten kestävää energiahuoltoa. Pankki 

rahoitti energiahankkeita yhteensä 7,5 miljardilla eurolla vuonna 2014.

EIP:n 32 miljoonan euron lainalla 
rahoitettiin varavoimalan 

rakentamista Kiisaan.  
Sillä varmistetaan energiansyötön 
jatkuvuus hätätilanteessa Viroon, 

Latviaan ja Liettuaan.
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Rahoitusta edistämään 
ilmastotoimia ja 
ympäristönsuojelua
 
Ilmastotoimet ovat keskeinen osa kestävää kasvua. EIP on ilmastotoimien suurimpia 
rahoittajia, joka tukee EU:n vähähiilisen ja ilmastonmuutokseen sopeutuvan kasvun 
tavoitteita sekä unionissa että sen ulkopuolella. Tuimme Euroopan ja muun 
maailman ilmastohankkeita noin 19,1 miljardilla eurolla vuonna 2014. Pankki tekee 
yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa rohkaistakseen lisää panostuksia 
ilmastotoimiin ja ympäristöhankkeisiin.

Vuoden 2014 saavutuksia:
• Osallistuimme YK:n ilmastoneuvotteluihin 

Pariisin huippukokouksen edellä 

• Johdimme kansainvälistä työtä avoimen ja 
vastuullisen ilmastorahoituksen hyväksi

• Otimme käyttöön uusia rahoitusvälineitä 
energiatehokkuuden ja luonnon  
monimuotoisuuden tukemiseen

• Rahoitimme maailman suurinta  
tuulivoimalaa Alankomaissa

• Korvasimme omia hiilipäästöjämme inves-
toimalla luonnon monimuotoisuuteen

“Olemme tyytyväisiä, että 
löysimme hankkeillemme 

pätevän ja luotettavan 
rahoituskumppanin.”

Dr Christof Germann,  
Energiayhtiö Illwerke AG:n 

johtokunnan jäsen

360 megawatin Obervermuntwerk II 
-voimala hyödyntää veden ja Itävallan 

vuoriston luonnollista voimaa 
energian tuotannon ja kysynnän 

epätasapainon korjaamiseen. 

V uodesta 2009 asti EIP on mitannut hankkei-
densa hiilijalanjälkeä kaikilla aloilla saadak-
seen tarkemman kuvan vaikutuksistaan pääs-

töihin ja niiden vähentämiseen. Vuonna 2014 pankin 
rahoituksen ansiosta säästettiin tai vältettiin noin  
3 miljoonan tonnin vuotuiset CO2-päästöt, mikä vas-
taa suurin piirtein 1,5 miljoonan auton poistamista 
liikenteestä.

maailman 
ilmastohankkeiden tueksi

mrd.euroa19,1
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Rahoitusta edistämään  
ilmastotoimia ja ympäristönsuojelua

Energia-
tehokkuus

Sopeutuminen

2,3 mrd.

400 m

5,9 mrd.

7,6 mrd.

Uusiutuva  
energia

Kestävä  
liikenne

TKI

2,6 mrd.

Vaikuttavaa rahoitusta – Vuonna 2014 lainoillamme tuettiin

Ilmastorahoituksen jakauma

GWh:n energiansäästöä

miljoonan  
auton  
poistamista 
liikenteestä

3 0003
1,5

GWh uusiutuvista  
energialähteistä  
tuotettua sähköä  

vuosittain yli  
miljoonaan kotiin

12 000

1

miljoonan tonnin  
vuosittaista  
CO2-päästöjen  
vähennystä – vastaa 
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EIP tukee EU:n tavoitteita, joilla Euroopan taloutta kehitetään 
ilmastomyötäisemmäksi ja energiankulutusta pyritään merkittävästi 
vähentämään vuoteen 2050 mennessä. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on 
kiistatta yksi aikamme suurimmista haasteista koko maailmassa. Entistä 
resurssitehokkaamman, kestävämmän ja älykkäämmän talouden 
aikaansaaminen on oleellista Euroopan kilpailukyvyn säilymiselle.

Kohti vähäpäästöistä ja 
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta

Kroatian Lošinjin  
saarelle Adrianmerellä  

rakennetut kattoaurinkopaneelit 
tuottavat päästötöntä sähköä  

noin sadalle kotitaloudelle.  
Hanketta rahoitti EIP:n 

yhteistyökumppani Privredna  
banka Zagreb vihreän  

kasvun rahastosta.

E IP:n ilmastotoimien ja ympäristönsuojelun ra-
hoitus näkyy selvimmin luotonannossa uusiu-
tuvaan energiaan, energiatehokkuuteen, kestä-

vään liikenteeseen, vesihuoltoon, tulvien torjuntaan 
ja metsänhoitoon. Ilmasto ja ympäristö otetaan lisäk-
si huomioon kaikessa pankin toiminnassa esimerkik-
si edistämällä parhaan käytettävissä olevan teknolo-
gian hyödyntämistä.

Pankin hiilijalanjälkitarkastelussa arvioidaan niiden 
hankkeiden kasvihuonekaasupäästöt, joista voi-
daan odottaa syntyvän merkittäviä päästöjä. Täl-
löin päästöt ylittävät vähintään yhden seuraavista 
kynnysarvoista:

•  absoluuttiset päästöt (hankkeesta aiheutuvat  
todelliset päästöt) > 100 000t CO2-ekvivalenttia/
vuosi hankkeen tavanomaisena toimintavuonna

•  suhteelliset päästöt (päästöjen arvioitu kasvu tai  
vähentyminen vaihtoehtoiseen ratkaisuun verrattu-
na) > 20 000t CO2-ekvivalenttia/vuosi.

Vuonna 2014 hiilijalanjälkitarkasteluun otettiin 70 ra-
hoittamaamme hanketta. Niiden yhteydessä alle-
kirjoitettiin tai hyväksyttiin yhteensä 15,1 miljardin 
euron lainasopimukset. Hankkeiden yhteenlaske-
tut absoluuttiset kasvihuonekaasupäästöt arvioitiin 
4,7 miljoonaksi CO2-ekvivalenttitonniksi vuodessa, 
ja samoilla rahoitustoimilla päästöjen laskettiin vä-
hentyvän yhteensä 3,0 CO2-ekvivalenttitonnilla vuo-
dessa. Hiilijalanjälkitarkastelun tarkemmat tulokset 
vuodelta 2014 ilmoitetaan vuoden 2014 vastuulli-
suusraportissa (Sustainability Report).
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Rahoitusta edistämään  
ilmastotoimia ja ympäristönsuojelua

“Bristol on edelläkävijä otteessaan 
energiaan ja kestävyyteen. Vuotemme 

Euroopan vihreänä pääkaupunkina 
antaa loistavat mahdollisuudet 

tulevaisuuteen varautumisessa. Jos 
suunnitelmamme energiayhtiöstä 

hyväksytään, siitä tulee taas yksi 
esimerkki siitä, miten Bristol näyttää 

tietä Ison-Britannian kaupunkien 
kehittämiselle entistä vihreämmiksi ja 

kestävämmiksi.” 

 George Ferguson, Bristolin pormestari

Vuonna 2012 Bristolin  
kaupunginvaltuusto haki EIP:n  

rahoitusta toteutettavuustutkimusten 
suorittamiseen uuden  

energiayhtiön perustamista varten.

Rahoitus käyttöön päästöjen  
vähentämiseksi

EIP:n lainat uusiutuvaan energiaan ja energiatehok-
kuuden lisäämiseen edistävät suoraan kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämistä. Näitä tavoitteita rahoi-
tettiin 8,2 miljardilla eurolla vuonna 2014.

EIP on EU:n johtava tuulivoiman rahoittaja eten-
kin maalla ja merellä sijaitsevien onshore- ja offsho-
re-tuulivoimapuistojen osalta. Vuonna 2014 pankki 
rahoitti 12 tuulipuistohanketta. Hankkeet ovat laa-
joja, pitkäkestoisia ja teknisesti vaativia. EIP on alalla 

luonteva kumppani, joka voi rahoituksen lisäksi tarjo-
ta käyttöön teknisen asiantuntemuksensa. Samoista 
syistä pankki rahoittaa myös aurinkovoimahankkeita 
– sekä keskittävää aurinkovoimaa että aurinkokenno-
voimaa. Vuonna 2014 allekirjoitettiin lainasopimuk-
set yhdeksään aurinkovoimahankkeeseen.

Energiatehokkuusnäkökohdat otetaan huomioon 
kaikissa pankin rahoitusta varten arvioitavissa hank-
keissa. EIP:n energiatehokkuusrahoitus kattaa sekä 
energian tarjontapuolen, kuten sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon ja kaukolämmön tuotannon, että 
sen kysyntäpuolen, pääasiassa julkisten ja yksityis-
ten rakennusten eristyksen parantamisen. Energiate-
hokkuuden hankkeisiin osoitettiin 2,3 miljardia euroa 
vuonna 2014.

EIP toimii myös etupainotteisesti yhteistyössä hank-
keiden toteuttajien kanssa ja antaa teknistä apua 
niiden suunnitteluun. ELENA-ohjelma (Euroopan 
kattava paikallinen energiatukiväline) on EIP:n ja Eu-
roopan komission yhteinen aloite, joka auttaa paikal-
lisia ja alueellisia viranomaisia energiatehokkuutta ja 
uusiutuvan energian käyttöä lisäävien hankkeiden 
valmistelussa niin, että suunnitelmille on helpom-
pi saada ulkopuolista rahoitusta. ELENA kattaa osan 
investointiohjelman valmisteluun, toteutukseen ja 
rahoitukseen tarvittavan teknisen tuen kustannuk-
sista. Vuonna 2014 ELENA-ohjelman tuen saajille an-
nettuun tekniseen apuun panostettiin 19 miljoonaa 
euroa, mikä nosti ohjelman kokonaissitoumukset 
65 miljoonaan euroon.
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Varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin jo 
aikaisessa vaiheessa on tehokkaampaa ja edullisem-
paa kuin viime hetken hätätoimenpiteet. Sään- ja  
ilmastonkestävyyden näkökohdat otetaan huomioon 
kaikissa EIP:n rahoittamissa hankkeissa. Ilmastonkes-
tävyyttä parantavien ja muuttuviin sääolosuhteisiin 
sopeutumista edistävien hankkeiden tuki oli 400 mil-
joonaa euroa vuonna 2014.

Monet pankin metsäalan rahoitushankkeista tuke-
vat sopeutumistoimia. Metsät esimerkiksi suojelevat 
maaperää eroosiolta ja säätelevät tulvia, puhumat-
takaan niiden tärkeästä tehtävästä luonnon biologi-
sen monimuotoisuuden, maaperän viljavuuden sekä 
valuma-alueiden hoidon ja käytön kannalta. Metsät 

ovat lisäksi tärkeitä hiilinieluja, jotka säätelevät maa-
pallon ilmastoa.

Äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisellä on vakavia 
vaikutuksia makean veden saatavuuteen ja laatuun, 
koska ne aiheuttavat veteen liittyviä luonnonkatast-
rofeja, kuten kuivuutta ja tulvia. EIP pyrkii maailman 
vesihuollon suurimpana rahoittajana tukemaan il-
mastonmuutokseen sopeutumista edistämällä integ-
roitua vesivarojen hallintaa. Vuoden 2014 rahoituk-
semme ansiosta noin 27 miljoonaa ihmistä EU:ssa ja 
muualla maailmassa saa entistä tehokkaampaa, luo-
tettavampaa ja ilmastonmuutoksen kestävää juoma-
vesi- ja jätevesihuoltopalvelua.

7 metrohanketta

2 kaupunki-
rautatiehanketta

19 muuta rautatiehanketta

6 raitiotiehanketta

Ilmastoystävällisiä liikenneratkaisuja

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ympäristönsuojelu

Vuonna 2014 pankki  
oli mukana rahoittamassa:

EIP-tuen tavoitteet kestävälle liikenteelle vaihtele-
vat kaupunkien julkisen liikenteen infrastruktuurin 
rakentamisesta, laajentamisesta ja kunnostamises-
ta tieliikenteen turvallisuuteen, pyörä- ja kävelytei-
den parantamiseen ja sähköautoihin. Pankki edistää 
myös puhtaampien ja turvallisempien ajoneuvojen 

kehittämistä rahoittamalla energiatehokkaiden ja 
vähäpäästöisten ratkaisujen tutkimusta ja kehitys-
tä. Rahoittamamme hankkeet parantavat ilmanlaa-
tua, vähentävät meluhaittoja, lisäävät turvallisuut-
ta, parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät 
kasvihuonekaasupäästöjä.
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Rahoitusta edistämään  
ilmastotoimia ja ympäristönsuojelua

EIP:n rahoittama Althelia-
ilmastorahasto investoi 

kestäviin maisemasuunnittelun 
hankkeisiin, jotka tuottavat 

taloudellista, ympäristöllistä 
ja sosiaalista hyötyä. Yhdellä 

ensimmäisistä sijoituksista 
suojellaan 570 000 hehtaaria 

luonnontilaista metsää Perussa.

Sijoitimme 80 miljoonaa euroa 
Italian minijoukkovelkakirjoihin. 

Tämä innovatiivinen, 
arvopaperistamiseen perustuva 
rahoitusjärjestely tukee pienten 

ja keskisuurten yritysten 
vesialan investointeja Veneton 

alueella Italiassa.

Slovakian maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen ministeriölle 

myönnetyllä 120 miljoonan euron 
lainalla tuetaan metsityshankkeita, 

kestävää metsien hoitoa ja  
suojelua sekä maatalouden 

infrastruktuurin kehittämistä.

Yhteistyöllä innovatiivista  
ilmastorahoitusta

Innovatiivisten ilmastorahoitustuotteidemme avul-
la voidaan saada liikkeelle yksityisiä investointeja ja 
hyödyntää julkista rahoitusta. Nämä tuotteet anta-
vat hyvää esimerkkiä ilmastorahoituksen lisäämi-
seksi. Pääomasijoitus- ja hiilirahastomme tukevat il-
mastohankkeita niin Euroopassa kuin muuallakin 
maailmassa.

Pankki on tukenut ilmastotoimiin erikoistuneita vel-
ka- ja pääomasijoitusrahastoja vuoden 2014 loppuun 
mennessä kaikkiaan 616 miljoonan euron investoin-
nein. Tällainen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää il-
mastorahoituksen uudistamiseksi ja täydentävän ra-
hoituksen houkuttelemiseksi ilmastohankkeisiin.

Vuonna 2014 kehitettiin monia uusia rahoitusvälinei-
tä, jotka otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Nii-
hin kuuluvat energiatehokkuuteen liittyvä yksityisen 
rahoituksen väline (PF4EE), josta annetaan riskirahoi-
tusta pieniin energiatehokkuushankkeisiin luottoja 
välittäville pankeille, ja luonnon pääomaan liittyvien 
hankkeiden rahoitusväline (NCFF), joka tukee inves-
tointeja biologisen monimuotoisuuden säilyttämi-
seen ja ekosysteemipalveluihin sekä ilmastonmuu-
tokseen sopeutumista luonnon keinoin edistäviin 
hankkeisiin.

EIP:n ilmastorahoituksen määrittely- ja seurantajärjes-
telmä on erityisen luotettava. Vuonna 2014 johdimme 
kansainvälisten kehityspankkien yhteistä hanketta, jos-
sa kehitettiin ilmastorahoituksen menetelmiä, tiedon-

keruuta ja raportointia. Hanke edistää ilmastotoimien 
julkisen rahoituksen avoimuutta ja vastuullisuutta. 
Vuonna 2014 julkaisimme yhteisraportin kansainvälis-
ten kehityspankkien vuoden 2013 ilmastorahoitukses-
ta ja annoimme asiasta yhteisen julkilausuman.

Vuoden 2015 alussa käynnistynyt EIP:n ilmastotoi-
mien tarkastelu saadaan päätökseen ennen Pariisissa 
vuoden lopulla pidettäviä ilmastoneuvotteluita, jois-
sa on tarkoitus solmia uusi, nykyisen Kioton pöytäkir-
jan korvaava maailmanlaajuinen sopimus.
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Rahoitusta kaikkialle maailmaan
 
Pankin toiminta eri puolilla maailmaa tukee EU:n ulkopoliittisia tavoitteita. 
Rahoitamme EU:n päämäärien mukaisia hankkeita unionin ulkopuolella yhdessä 
Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä muiden kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. EIP:n lainat unionin ulkopuolelle olivat noin 7,9 miljardia 
euroa vuonna 2014.

Vuoden 2014 saavutuksia:
• Vankka sitoutuminen Ukrainan tukemiseen

• Uusi riskirahoitusväline Välimeren alueelle

• Yhteistyö kansainvälisten kehityspankkien ja muiden rahoituslaitosten kanssa 
uuden globaalin infrastruktuurien rahoitusvälineen perustamisessa

• Ensimmäinen laina Azerbaidžaniin
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Rahoitusta 
 kaikkialle maailmaan

“Ukraina on viime aikoina saanut kaikkein 
konkreettisinta apua juuri teiltä.”

Ukrainan pääministeri Yatsenyuk 

Vuonna 2014 EIP:n luotonanto Ukrainaan nousi lähes  
1 miljardiin euroon osana vuosille 2014−2016 varattua  

3 miljardin euron lainapakettia. Siihen sisältyi rahoitusta 
pienimuotoisiin vaurioituneen infrastruktuurin 
korjauksiin, konfliktin seurausten jälkihoitoon 

 sekä pk- ja mid-cap-yritysten tukemiseen.

Vaikuttavaa rahoitusta – Vuonna 2014 lainoillamme tuettiin

4 23 500
kotitalouden  
asuinolojen 
parantamista

miljoonalle ihmiselle  
puhdasta juomavettä ja  
parempia sanitaatiopalve-
luja nopeasti kasvavissa ja 
kehittyvissä talouksissa

L ainananto EU:n ulkopuolelle heijastaa EIP:n tu-
kea unionin ulkopolitiikan tavoitteille pitkäai-
kaisten investointien kautta. Pankki vauhdittaa 

talouskasvua ja työllisyyttä antamalla rahoitusta ja 
teknistä apua paikallisen yksityissektorin kehittämi-
seen, sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden vah-
vistamiseen sekä ilmastopoliittisiin hankkeisiin.

Unionin ulkopuolelle suuntautuva rahoitustoiminta 
toteutetaan suurelta osin EU:n budjettitakausjärjes-
telyllä neuvoston eri puolille maailmaa hyväksymien 
ulkoisten lainavaltuuksien puitteissa. Vuonna 2014 
käynnistyi uusittu vuodet 2014−2020 kattava lainan-
antovaltuus, jolle EU:n kokonaistakaus kattaa enim-
millään 30 miljardin euron lainat.
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EU:n ulkopuoliset lainat alueittain

Latinalainen 
Amerikka 
650 milj euroa

Välimeren maat
1,7 mrd. euroa

Afrikan,  
Karibian ja 
Tyynenmeren 
maat 
1,2 mrd. euroa

Aasia
720 milj euroa

Itäiset naapurimaat
1,2 mrd. euroa

EFTA-maat ja laajentumismaat
2,5 mrd. euroa

Tunisian epäsuotuisten alueiden mikroyritysten kehittämiseen erikoistuneelle 
Taysir-rahastolle myönnetystä 1 miljoonan euron lainasta hyötyvät pienviljelijät, 

karjankasvattajat ja nuoret yrittäjät – erityisesti vastavalmistuneet,  
jotka suunnittelevat yrityksen perustamista.
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Rahoitusta 
 kaikkialle maailmaan

eThekwini Water and 
Sanitation -palvelu Etelä-
Afrikan Durbanissa voitti 

Stockholm Industry 
Water Award -palkinnon 

vuonna 2014.  
Viimeksi kuluneiden  

14 vuoden aikana  
1,3 miljoonaa Durbanin 

suurkaupunkialueen 
asukasta on liitetty 

vesijohtoverkostoon 
ja 700 000 on saanut 

käyttöönsä WC:n.  
EIP tukee hanketta  

50 miljoonan euron 
lainalla.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) sekä 
merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) lainaval-
tuutus perustuu Cotonoun sopimukseen, joka mää-
rittää EU:n ja näiden kumppanuusmaiden välisiä 
suhteita. Rahoitusta myönnetään EIP:n omien rahoi-
tusvarojen lisäksi EU:n jäsenvaltioiden budjeteista 
Euroopan kehitysrahaston kautta.

Kumppanuuspohjainen yhteistyö on olennainen piir-
re pankin toiminnassa. EU:n tukirahoitusta yhdistetään 
yhä useammin EIP:n lainoihin, sillä yhdessä toimien 
saadaan hankkeiden kannalta parempi tulos. Näin voi-
daan kasvattaa käytettävissä olevien rajallisten rahoi-
tusvarojen vaikutusta EU:n kumppanuusmaiden tuke-
misessa ja parantaa kehitysyhteistyön tuloksellisuutta. 
EIP osallistuu vuonna 2015 myös kehitysyhteistyön eu-
rooppalaisen teemavuoden tapahtumiin.



Taloudellinen vahvuus 
investointien apuna
 
EIP on maailman suurin ylikansallinen lainojen liikkeeseenlaskija ja luotonantaja. 
Vuonna 2014 hankimme kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta yhteensä 61,6 miljardia 
euroa. Vahvan taloudellisen asemansa vuoksi pankki saa markkinoilta lainaa erittäin 
edullisesti, ja nämä edut välitetään edelleen EU:n tavoitteita edistäviin taloudellisesti 
elinkelpoisiin hankkeisiin. EIP hankkii rahoitusta maailman pääomamarkkinoilta ja 
on siksi merkittävä tekijä sijoitusten kanavoinnissa Euroopan unioniin.

Vuoden 2014 saavutuksia:
• Toteutimme varainhankintaa jälleen onnistuneesti; lainanoton volyymi 61,6 mrd. e

• Varainhankinnan operaatiot hyötyivät pankin erinomaisesta luottoluokituksesta

• Vihreiden joukkovelkakirjojen (Green Bond) johtava liikkeeseenlaskija; hankittu  
rahoitus 4,3 mrd. e
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EIP:n joukkovelkakirjalainat alueittain:

Eurooppa 

62 %
Amerikka Aasia 

Lähi-itä ja 
Afrikka

24 %12 %

2 %



E IP:n osakkaina ovat EU:n 28 jäsenvaltiota. Jokai-
nen niistä on merkinnyt pankin pääomaa siten, 
että osuus vastaa jäsenmaan taloudellista pai-

noarvoa sen liittyessä unioniin. EIP vastaa siten toi-
minnastaan jäsenvaltioiden hallituksille.

EIP hankkii luotonantonsa tueksi pitkäaikaista rahoi-
tusta laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja kan-
sainvälisillä pääomamarkkinoilla. EIP:n taloudellisen 
vahvuuden perustana ovat erityisesti pankin omai-
suuserien laatu, osakkeenomistajien vahva tuki, toi-
miva hallinto, järkevä riskienhallinta, vakaana pysy-
nyt kannattavuus sekä hyvä likviditeetti.

Vuoden 2014 lopussa pankin vakavaraisuusaste – 
pääoman suhde riskipainotettuihin varoihin – oli 
26 prosenttia eli lähes sama kuin edellisen vuoden 
lopussa (31.12.2013: 26,1 %). Tämä selittyy kumu-
latiivisella positiivisella vaikutuksella, joka syntyi 
luottokannan laadun paranemisesta, tilikauden net-
toylijäämästä sekä vuoden 2013 pääoman korotuk-
sen toisen erän maksusta, joka kompensoi luotonan-
non kasvua.

Saamisten laatu säilyi vahvana järjestämättömien lai-
nojen osuuden ollessa vuoden lopussa vain 0,2 % luot-
tokannasta. Tilikauden ylijäämää kertyi 2,6 miljardia 
euroa eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vihreät joukkovelkakirjalainat: 
ilmastorahoitus kiinnostaa  
sijoittajia
2014 oli EIP:n vihreille joukkovelkakirjalainoil-
le tärkeä vuosi. Sen ilmastojoukkovelkakirjalainat  

“Kestävät joukkovelkakirjalainat ovat hyvä tapa 
rahoittaa reaalitaloutta tavoitteidemme mukaisesti: 

keskitymme tiettyihin, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Sijoitimme EIP:n 

ilmastojoukkovelkakirjalainaan, koska se on viitelainan 
kokoluokkaa ja siitä rahoitetaan uusiutuvaa energiaa ja 

energiatehokkuutta edistäviä hankkeita.”

Marc Briand, Head of Fixed Income, Mirova

(Climate Awareness Bonds, CAB) ovat yhteiskunta-
vastuullisia investointituotteita, jotka räätälöidään 
sijoittajien tarpeisiin. Ilmastojoukkovelkakirjoilla 
hankitut rahoitusvarat korvamerkitään niin, että ne 
vastaavat EIP:n luottojen ulosmaksuja ilmastohank-
keisiin uusiutuvan energian ja energiatehokkuu-
den alalla. Nämä lainat tukevat EU:n vähähiilisen 
ja ilmastonmuutoksen kestävän kasvun tavoitteita 
kaikkialla maailmassa.

Viime vuonna vihreiden joukkovelkakirjalainojen 
markkinat kasvoivat ennätyksellisesti. Lainoja las-
kettiin liikkeelle 28 miljardin euron / 37 miljardin 
Yhdysvaltain dollarin arvosta. Se on ilmastojoukko-
velkakirjaohjelman arvion mukaan yli kolminkertai-
nen summa vuoteen 2013 verrattuna. EIP oli tällä 
markkinasegmentillä suurin liikkeeseenlaskija han-
kitun rahoituksen ollessa 4,3 miljardia euroa seitse-
mässä eri valuutassa. Vuonna 2019 erääntyvä euro-
määräinen ilmastojoukkovelkakirjalaina korotettiin 
2,6 miljardiin euroon, ja se oli vuoden lopussa mark-
kinoiden suurin liikkeessä oleva vihreä joukkovelka-
kirjalaina. EIP lisäsi myös toisen tärkeän viitelainan 
euromääräisten vihreiden joukkovelkakirjalaino-
jen valikoimaansa laskemalla liikkeeseen 12 vuo-
den lainan. Yksi viime vuoden merkittävistä tapah-
tumista oli EIP:n ensimmäinen US-dollarimääräinen 
ilmastojoukkovelkakirjalaina, vihreä viitelaina, jon-
ka laina-aika on 10 vuotta. Vuonna 2014 pankki las-
ki liikkeeseen myös ensimmäisen Englannin pun-
tamääräisen ilmastojoukkovelkakirjansa, joka oli 
valtioiden, ylikansallisten yhteisöjen ja julkisyhtei-
söjen (Sovereigns, Supranationals and Agencies, 
SSA) ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina täs-
sä valuutassa.
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E IP on samalla kertaa sekä EU:n toimielin, joka 
vastaa toiminnastaan jäsenvaltioille, että rahoi-
tuslaitos, joka noudattaa päätöksenteossaan, 

hallinnossaan ja valvonnassaan julkisen ja yksityisen 
sektorin parhaita käytäntöjä. Pankilla on kolme pää-
töksentekoelintä: ministeritason valtuusto; hallinto-
neuvosto, johon kuuluvat kunkin jäsenvaltion nimeä-
mät jäsenet ja yksi Euroopan komission nimeämä 
jäsen; sekä hallitus, joka on EIP:n vakituinen hallinto-
elin ja jonka puheenjohtajana toimii EIP:n pääjohtaja.

EIP:n valtuustoon kuuluu yksi ministeri jokaisesta EU:n 
28 jäsenvaltiosta, yleensä valtiovarainministeri. Valtuus-
to kokoontuu kerran vuodessa, ja se vahvistaa pankin 
luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat sekä hyväksyy 
vuotuisen tilinpäätöksen. Se päättää pääoman korotta-
misesta ja unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoi-
tustoimista. Valtuusto myös nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet. 

Vasemmalta oikealle:  

Alfonso Querejeta,  

Wilhelm Molterer,  

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor,  

Werner Hoyer,  

László Baranyay,  

Dario Scannapieco,  

Mihai Tănăsescu ja 

 Román Escolano

EU:n pankki
 
EIP on ainoa julkinen rahoituslaitos, jonka omistavat yksinomaan EU:n  
28 jäsenvaltiota. EIP:n hallintorakenne takaa vastuullisuuden, hyvän hallinnointi-  
ja ohjausjärjestelmän sekä tehokkuuden pankin koko toiminnassa kestävän kasvun 
ja työllisyyden edistäjänä.
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EIP:n käytäntönä on 
säännöllisesti tarkistaa 
keskeisiä toimintatapojaan. 
Vuonna 2014 kysyimme 
sidosryhmiltämme, miten 
pankin avoimuuspolitiikkaa 
voitaisiin kehittää ja 
sopeuttaa toimintaympäristön 
muutoksiin.  
Pankki pyrkii toiminnassaan, 
päätöksenteossaan ja EU-
politiikan tavoitteiden 
täytäntöönpanossa 
mahdollisimman suureen 
avoimuuteen.



Hallintoneuvosto päättää antolainauksesta, otto-
lainauksesta ja muista asioista, joilla on suuri talou-
dellinen merkitys pankille, kuten takausten myön-
tämisestä. Se kokoontuu 10 kertaa vuodessa. 
Hallintoneuvosto vastaa siitä, että pankkia johdetaan 
asianmukaisesti EU:n perussopimusten, EIP:n oman 
perussäännön ja valtuuston vahvistamien yleisten 
suuntaviivojen mukaan.

Hallintoneuvostossa on 29 jäsentä, joista kukin jäsen-
valtio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan komissio yh-
den jäsenen, ja lisäksi 19 varajäsentä. Hallintoneuvos-
tossa edustetun asiantuntemuksen laajentamiseksi 
kokouksiin voidaan kutsua kuusi asiantuntijaa (kolme 
varsinaista ja kolme varajäsentä), jotka toimivat neu-
vonantajina ilman äänioikeutta. Jollei perussäännös-
sä toisin määrätä, päätökset tehdään enemmistöllä, 
joka edustaa vähintään 50 prosenttia jäsenvaltioiden 
merkitsemästä pääomasta ja kolmannesta äänioikeu-
tetuista jäsenistä. Puheenjohtajana toimii pankin pää-
johtaja Werner Hoyer, jolla ei kuitenkaan ole hallinto-
neuvostossa äänivaltaa.

Hallitus on EIP:n vakituinen päätöksentekoelin, joka 
kokoontuu kerran viikossa. Se vastaa pankin päivit-
täisestä johtamisesta, valmistelee hallintoneuvoston 

päätökset ja varmistaa päätösten toimeenpanon. Hal-
litus toimii pankin pääjohtajan alaisuudessa ja hallin-
toneuvoston valvonnassa. EIP:n varapääjohtajat ovat 
hallituksen muut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jä-
senet nimitetään enintään kuuden vuoden toimikau-
deksi, 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 toimin-
noista riippumaton elin, joka vastaa toimistaan suo-
raan valtuustolle. Se tarkastaa pankin tilinpäätöksen 
ja kirjanpidon sekä varmistaa, että toiminta noudattaa 
pankkitoiminnan parhaita käytäntöjä. Tarkastuskomite-
an lausunto esitetään pankin valtuustolle yhdessä hal-
lintoneuvoston vuosikertomuksen kanssa. Tarkastus-
komitea koostuu kuudesta jäsenestä, jotka valtuusto 
nimittää kuusi peräkkäistä tilivuotta kestäväksi toimi-
kaudeksi, eikä nimitys toiselle kaudelle ole mahdollista.
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EU:n pankki

EIP:n hallintorakenne:

 Osakkaat  EU:n 28 jäsenvaltiota

 Valtuusto  Jäsenvaltioiden ministerit

 Hallintoneuvosto

 Hallitus
 Tilintarkastuskomitea 

- Pääjohtaja 
- 8 varapääjohtajaa

Jäsenvaltioiden  
nimeämä
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