EDELLÄ

aikataulusta

YLI

tavoitteiden
Huippuvuosi lainanannossa ja
investoinneissa
sekä ensimmäiset suuret suoritukset
Euroopan investointiohjelmasta

2015

Toimintakertomus

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

2
4
6

12

PÄÄJOHTAJAN katsaus
Vuoden 2015 SAAVUTUKSIA
EIP AJATTELEE…EIP TOIMII…

INNOVAATIOITA nyt: Vastauksia Euroopan
liike‑elämän tarpeisiin
Aina TUKENA: Miten EIP tukee tärkeitä
innovaatioita silloinkin, kun muut eivät

40

INNOVAATIOISTA
kilpailukykyä

26

44

18

Suurta apu
KESKISUURIL a PIENILLE JA
LE YRITYKSIL
LE

46

GLOBAALI toimija:
Investoinnit EU:n ulkopuolelle

Mistä rahat tulevat:
Liikkeeseenlaskut ja
vihreät joukkovelkakirjat

Vuorovaikutusta
ja yhteistyötä
EIP:n hallinto

INFRASTRUKTUURILL
yhtenäiseen EurooppaA
an

34
TÖSSÄ
ILMASTOSSA ja YMPÄRIS e
on tulevaisuutemm

TÄMÄ toimintakertomus…
KERTOO miten maailman suurin
lainoittaja TOIMII…
…ja KUVAA Euroopan
suurimman innovaatiorahoittajan

AJATTELUTAPAA
2015

Toimintakertomus

1

Pääjohtajan

katsaus

V

uosi 2015 toi EIP:n toiminnalle uusia haasteita.
Vastaus haastavaan tilanteeseen tuli kehittymi‑
sen kautta. ”Vaihda lehtesi mutta säilytä omat
juuresi”, Victor Hugota lainataksemme. Tunnetun
ranskalaisen kirjailijan sanoilla on pankille erityinen
merkitys, kun aloitamme Euroopan investointiohjel‑
man täytäntöönpanon − kehitämme uusia lähesty‑
mistapoja nykyisen asiantuntemuksemme pohjalta.
Vuonna 2015 täytimme kunnianhimoiset sitoumuk‑
semme, joiden kautta 10 miljardin euron pääoman
korotuksella voitiin tukea jopa 190 miljardin euron
investointeja. Olimme entistä vahvemmin läsnä Eu‑
roopan ja koko maailman vaikeimmissa tilanteissa
olevilla alueilla. Varmistimme, että Euroopan inves‑
tointiohjelma oli hyvin käynnissä jo ennen kuin sitä
tukevat muodolliset rakenteet olivat valmiit.
EIP on EU‑maiden yhteinen pankki. Vastuullam‑
me ovat jokaisen Euroopan kansalaisen taloudelli‑
set tarpeet jokaisessa unionin jäsenmaassa. Vuoden
2008 finanssikriisistä lähtien EIP:n panos on ollut vah‑
va ja korvaamattoman arvokas. Pankki on lähtenyt
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muutoksen ja uudistamisen tielle. Siinä olemme saa‑
neet aikaan näkyviä tuloksia.
Vuonna 2012 pankin omistajat, EU:n jäsenvaltiot,
sopivat EIP‑ryhmän pääoman korottamisesta. Vas‑
tineeksi meidän edellytettiin lisäävän lainanantoa
60 miljardilla eurolla ja tukevan investointeja vähin‑
tään 180 miljardilla lisäeurolla. Pankki täytti kaikki
odotukset ja vieläpä ylitti tavoitteensa. Tehtävä val‑
mistui etuajassa jo huhtikuussa.
Seuraavaksi ryhdymme luottavaisina täyttämään Eu‑
roopan investointiohjelman lupauksia. Komissio jär‑
jesteli tulevia sopimuksia jo EU:n budjettitakausta
koskevan sääntelyn valmistelun aikana, joten saim‑
me ohjelman ensimmäiset investoinnit käyntiin jo
huhtikuussa 2015.
Vuoden 2015 loppuun mennessä EIP‑ryhmä – EIP ja
EIR – olivat hyväksyneet investointiohjelmasta yli 100
lainaa ja takausta. Niistä voit lukea lisää seuraavilta
sivuilta. Pankin Euroopan strategisten investointien

Pääjohtajan
katsaus

tämäkin sitoumus jopa ylittyi. Lisäksi päätimme kas‑
vattaa ilmastohankkeiden osuuden kehittyvien mai‑
den lainoista 35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan
tulevaisuuden
on oltava
innovatiivinen.
Lisäksi sen on
oltava arvoiltaan
vihreä.

rahastosta allekirjoittamat sopimukset edustavat juu‑
ri niitä toimintoja ja toimialoja, joita Euroopan inves‑
tointiohjelman on tarkoituskin tukea. Näistä puolet
kohdistuu uusiutuvan energian, energiatehokkuu‑
den, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja ympä‑
ristönsuojelun toimialoille. Muut hankkeet koskevat
digitaalista infrastruktuuria, T&K‑toimintaa sekä teol‑
lisuuden innovaatioita.
Juuri niin asian pitääkin olla. Euroopan tulevaisuuden
on oltava innovatiivinen – ja myös arvoiltaan vihreä.
EIP on maailman suurin ilmastorahoittaja. Olemme
rahoittaneet ilmastotoimia enemmän kuin seuraa‑
vaksi suurimmat viisi kansainvälistä kehityspankkia
yhteensä. Lainaamme ilmastohankkeisiin seuraavi‑
en viiden vuoden aikana lähes 100 miljardia euroa, ja
autamme tekemään Pariisin ilmastokokouksessa jou‑
lukuussa 2015 hyväksytystä kunnianhimoisesta sopi‑
muksesta totta.

Vuonna 2015 EIP vastasi nopeasti pakolaiskriisiin ra‑
hoittamalla hätämajoitusta saapuvien pakolaisten
määränpäässä ja tekemällä pitkäaikaisia investoin‑
teja heidän lähtöalueilleen. Esimerkiksi Jordaniassa
pankki sopi marraskuussa 50 miljoonan euron lainas‑
ta, jolla rahoitetaan maan pohjoisosan vesiputkea.
Syyrian pakolaisten tulo alueelle rasittaa Jordanian
niukkoja vesivaroja ja voi siksi johtaa konflikteihin
pakolaisten ja maan asukkaiden välillä. Vesihuollon
parantaminen lieventää näitä paineita. Syyrian naa‑
purimaita tukemalla vähennämme niitä tekijöitä, jot‑
ka pakottavat pakolaiset hakeutumaan kauemmas ja
hakemaan turvapaikkaa Euroopasta. Annamme heil‑
le mahdollisuuden pysyä lähempänä kotiaan ja ra‑
kentaa uuden elämän siellä.
Suurin osa rahoitustoimistamme kohdistuu luonnol‑
lisesti Eurooppaan. Kreikassa käytössä olevat EIP:n
lainat olivat yhteensä 10 prosenttia maan BKT:sta, ja
aiomme edelleen lisätä rahoitustukea alueelle. Myös
EU:n naapurimaissa EIP toimi vuonna 2015 erittäin
aktiivisesti. Kesällä käytiin vaativia neuvotteluita ta‑
kauksen saamiseksi Maailmanpankin 520 miljoo‑
nan euron lainoille, joilla se rahoitti lämmityskaasun
hankintaa Ukrainassa. Neuvottelujen yllä leijui sodan
pilvi, ja talvesta uhkasi tulla vaikea, ellei kaasutoimi‑
tuksia saataisi käyntiin. Onneksi pankin energiara‑
hoittajat onnistuivat tehtävässään.
EIP:n toiminnan vaikutus ulottuu koko maailmaan.
Viime vuosina pankin rooli Euroopan tukena paikal‑
lisissa ja globaaleissa haasteissa on tasaisesti kasva‑
nut. Tästä toimintakertomuksesta voit lukea, miten
tämä suuntaus edelleen vahvistui vuonna 2015.

Werner Hoyer

Olemme sitoutuneet käyttämään ilmastohankkeisiin
vähintään neljäsosan lainoistamme. Vuonna 2015
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pienille ja
keskisuurille
yrityksille

EUROA

EUROA

EUROA

18,7 mrd. 28,4 mrd. 19,1mrd.
infrastruktuureihin

VUODEN 2015 SAAVUTUKSIA

Euroopan
strategisten
investointien
rahasto 2015

ESIR

EIP‑ryhmä hyväksyi tai
allekirjoitti 126 rahoitushanketta
ESIR‑rahaston rahoitus
7,5 miljardia euroa

50 miljardin euron
kokonaisinvestoinnit käyntiin

EUROA

19,6 mrd.
ympäristöön

22 maassa EU:n 28 jäsenvaltiosta
Ilmasto ja ympäristö kohteena lähes
EIP:n
hyväksymistä hankkeista

50 prosentissa

81 000 pk‑yritystä hyötyy EIR:n rahoituksesta –
tukea Euroopan taloudelle ja työllisyydelle
2015
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Innovaatioita

nyt

EIP:n tavoitteena on kuroa nopeasti
kiinni Euroopan sekä USA:n
ja Japanin välillä olevaa
innovaatiokuilua – ennen kuin
on liian myöhäistä.

EIP haluaa mahdollisimman
pikaisesti korjata vuosikymmenten
innovaatiovajeen – sekä
investoinneissa että ajattelussa.
Tämä perusajatus on monien tässä
toimintakertomuksessa kuvattujen
rahoitushankkeiden taustalla.

I

nnovaatio ei enää tarkoita samaa kuin ennen.
Kyse ei ole vain uuden tuotteen kehittämisestä,
vaan myös siitä, kuinka tuotteen valmistus järjes‑
tetään. Pilvipalveluihin perustuvat ohjausjärjestelmät
pyörittävät tehtaita eri puolilla maailmaa, ja mitta‑
kaavaeduista saadaan täysi hyöty. Myös tuotteiden
digitaaliset tuotanto- ja jakeluketjut toimivat auto‑
maattisesti kellon ympäri.
Tuotantoprosessien digitalisointi on yksi aikamme
liike‑elämän tärkeimmistä haasteista. USA:n yrityk‑
sillä on palvelusektorilla etulyöntiasema, koska digi‑
talisaatio on edennyt siellä kahden viime vuosikym‑
menen aikana nopeasti. Valmistusteollisuudessa taas
Eurooppa on vielä hieman edellä. Muutaman vuo‑
den kuluessa myös tuotteiden valmistus muuttuu
täysin digitaaliseksi, mikä vaatii Euroopalta nopeita
innovaatioita, suuria investointeja ja uusia toiminta‑
tapoja. Satsaus riskinottoon – ja samalla suurempiin
tuotto‑odotuksiin – on elinehto Euroopan talouden
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myönteiselle kehitykselle. Muutoin on vaarana, että
mantereemme jää Yhdysvalloista jälkeen sukupol‑
vien ajaksi.
USA ohitti Euroopan innovaatiotahdissa 1990-luvul‑
la, ja monet digitaalipalvelujen johtavista yrityksis‑
tä – Google, Amazon, Facebook, Apple – ovat ame‑
rikkalaisia. Vuoden 2008 finanssikriisi toi Euroopan
kilpailukyvyn puutteen entistä selvemmin esiin. Yh‑
tenä syynä siihen, ettei Euroopan talous lähtenyt
nousuun yhtä ripeästi ja voimakkaasti kuin USA:ssa,
oli pitkään jatkunut investointivaje tutkimuksen, di‑
gitalisaation ja koulutuksen aloilla.
Syyt investointivajeeseen ovat osaksi rakenteel‑
lisia. Kun Yhdysvallat toimii yhtenäisenä yhteisö‑
nä yhdellä kielellä, Euroopan yhtenäismarkkinat
ovat monelta osin puutteelliset. Kielten moninai‑
suus haittaa työvoiman liikkuvuutta, ja samalle
tuotteelle voi olla eri vaatimukset eri maissa. Vaikka

EIP AJATTELEE

Puolan suurimmalle lääkevalmistajalle Polpharmalle
myönnetyllä 45 miljoonan euron lainalla rahoitetaan
edullisten lääkevaihtoehtojen tutkimusta.

integraatio on jo tuottanut Euroopalle suurta hyö‑
tyä, olemme edelleen kaukana aidosti yhtenäisestä
sisämarkkina‑alueesta.
Euroopan yritysten innovointia hidastaa myös suu‑
ri riippuvuus pankkirahoituksesta. Innovointiin tar‑
vitaan joku, joka tunnistaa lupaavan liikeidean ja
on valmis ottamaan riskejä, sekä likviditeettiä. Rat‑
kaisun tarjoavat pääomasijoittajat, ja amerikkalai‑
nen pääomasijoituskenttä on paljon Eurooppaa
kehittyneempi.
Investointitarpeet ovat todella suuret. EIP:n ekono‑
mistien tutkimuksen mukaan EU:n investointitavoi‑
te – 3 prosenttia BKT:sta tutkimukseen ja kehittä‑
miseen – edellyttää vuosittain 130 miljardin euron
lisärahoitusta. Näin pääsisimme lähelle muiden joh‑
tavien talouksien T&K‑investointisuhdetta. Silti tä‑
mäkään ei yksin riitä. Eurooppa tarvitsee 90 miljar‑
dia euroa vuodessa pysyäkseen mukana uusien

valmistustekniikoiden kehityksessä, 35 miljardia eu‑
roa vuodessa päästäkseen Yhdysvaltain pääomara‑
hoituksen rinnalle, 10 miljardia euroa huipputason
koulutuslaitoksiin sekä 65 miljardia euroa EU:n laaja‑
kaista-, datakeskus- ja kyberturvallisuustavoitteiden
tukemiseen.
Näiden haasteiden laajuus edellyttää Euroopalta li‑
sää integraatiota. Mikään maa ei kykene vastaamaan
niihin yksin, vaan ratkaisut on haettava yhdessä. EIP
on innovaatiorahoituksen eturivissä. EIP:n innovaati‑
orahoitus oli viime vuonna ennätykselliset 18,7 mil‑
jardia euroa, kun vuonna 2008 innovaatiohankkeita
rahoitettiin alle 10 miljardilla. Jokainen näistä inves‑
toinneista on strategisesti tärkeä.
Etsimme innovaatioita kaikista rahoitustamme var‑
ten arvioitavista hankkeista. Toivomme, että inno‑
voinnista tulee tätä kautta eurooppalaisille yrityksille
vähitellen tapa.
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Aina

tukena
EIP tukee innovaatioita kehittäviä
teollisuusaloja, joiden on vaikea saada
yksityistä rahoitusta. Pankki myös
pysyy mukana kehittämisessä, kunnes
toimiala on vakiinnuttanut
toimintansa.

J

oulukuussa käynnistetty Cestasin aurinkosähkö‑
voimala tuottaa puhdasta energiaa kotitalous‑
käyttöön ainakin kolmannekselle läheisen Bor‑
deaux’n kaupungin asukkaista. Voimalan miljoonan
aurinkopaneelin aktivointi oli suuri askel ilmastoystä‑
vällisessä energiantuotannossa: Cestas on ensimmäi‑
nen mittava aurinkosähköhanke, joka pystyy aidosti
kilpailemaan fossiilisia polttoaineita käyttävien voi‑
malaitosten kanssa.

Cestasin voimala on huippukohta aurinkosähkön
kehityksen pitkällä tiellä. Ala kasvoi hitaasti koko
1990-luvun ja kuluvan vuosituhannen alkuvuosina.
Sitten teknologian kehitys ja suurtuotannon edut
johtivat läpimurtoon. Aurinkovoiman tuotantokapa‑
siteetti on nyt yhdeksänkertainen vuoteen 2009 ver‑
rattuna. EIP on ollut mukana kehityksessä koko ajan.
”Cestas on ensimmäinen suuri aurinkosähköhanke,
joka on tosiasiassa kilpailukykyinen fossiilisten polt‑
toaineiden kanssa,” sanoo suunnitteluinsinööri David
González García EIP:n uusiutuvan energian osastol‑
ta. ”Kustannukset ovat tulleet alaspäin jo 15 vuotta.
Aurinkoenergiaa tuotetaan enemmän, laitteet ovat
standardoituja ja mittakaavaedut ovat merkittävät.”

Seuraavaksi merituulivoimaa ja
keskittävää aurinkoenergiaa
EIP on ollut usein mukana rahoittamassa aurinkosäh‑
köhankkeita, joihin ei ollut saatavissa riittävästi rahoi‑
tusta yksityisiltä sijoittajilta. Tukea on suunnattu myös
tutkimukseen, jonka myötä teollisuudenala on lopulta
kehittynyt taloudellisesti kannattavaksi. Samanlainen
toimintatapa on käytössä myös uusiutuvan energian
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Belwindin tuulipuisto 46 km
Belgian rannikolta

aikaisen vaiheen sektorilla. EIP on tehnyt suuria inves‑
tointeja Britannian, Saksan ja Belgian offshore‑tuuli‑
puistoihin sekä Marokossa Ouarzazaten keskittävään
aurinkovoimalaan, jonka on tarkoitus käynnistyä vuo‑
den 2016 aikana. Merituulivoima ja keskittävä au‑
rinkovoima tuottavat tällä hetkellä vain pienen osan
maailman sähköstä, mutta aurinkosähkön nopea kehi‑
tys tarjoaa rohkaisevan esikuvan.
Cestas on 16 000 asukkaan kaupunki Bordeaux’n ja
Atlantin rannikon välisellä tasangolla. Cestasissa läm‑
pötila voi kesäisin nousta jopa 42 celsiusasteeseen, ja
auringonpaistetta on runsaasti. Uusiutuvaan energi‑
aan keskittyvä Neoen‑yhtiö rakensi sinne Euroopan
suurimman aurinkosähkövoimalan pääosin vuoden
2015 aikana.
”Aurinkosähkö on nyt todella kilpailukykyistä,” sa‑
noo uusiutuvan energian markkinoilla toimivan

EIP TOIMII

Offshore‑tuulivoimateollisuus
ei olisi lähtenyt kasvuun
ilman EIP:n tukea.

pariisilaisen Mirova‑rahaston investointijohtaja Céli‑
ne Lauverjat. ”Tämä on aurinkokennoteollisuudelle
erittäin suotuisaa aikaa.”
Mirovan 180 miljoonan euron Eurofideme III -inves‑
tointirahastosta on tehty 30 miljoonan euron sijoitus
Cestas‑hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset
ovat 285 miljoonaa euroa. EIP:llä on siten itse asiassa
voimalasta omistusosuus, koska se on yksi Eurofide‑
me III:n sijoittajista. Lisäksi EIP on hyväksynyt 42 mil‑
joonan euron lainat Cestas‑hanketta rahoittavalle
ranskalaiselle pankille.

Insinöörien ja rahoittajien
yhteistyötä
EIP:n rooli innovaatioiden tukijana on ollut avain‑
asemassa myös merituulivoiman kehityksessä.

Koko teollisuudenala olisi voinut kuihtua vuonna
2008, kun maailmanlaajuinen finanssikriisi teki si‑
joittajat erityisen varovaisiksi. Vaikka maalla sijait‑
sevat onshore‑tuulivoimapuistot olivat jo varsin
pitkälle kehittyneitä, offshore‑tuulivoima oli vasta
kehittymässä. EIP puuttui peliin, kun yksityiset pää‑
omahanat tyrehtyivät. ”Liikepankit olivat erittäin
haluttomia ottamaan riskiä,” kertoo jaostopäällikkö
Alessandro Boschi EIP:n uusiutuvan energian yksi‑
köstä. ”Offshore‑tuulivoimateollisuus ei olisi lähtenyt
kasvuun ilman EIP:n tukea.”
Vuosi 2008 tuntuu epäilemättä varsin rohkealta ajalta
investoida Belwind‑hankkeeseen, jossa rakennetaan
Euroopan suurinta tuulipuistoa 46 kilometrin päähän
Belgian Zeebruggen rannikolta jopa 37 metrin syvyi‑
seen veteen. ”Finanssikriisin vuoksi yksityistä rahaa ei
silloin ollut saatavilla,” sanoo EIP:n projektirahoituk‑
sesta vastaava Melchior Karigl.
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Karigl kollegoineen vakuuttui kuitenkin teknologias‑
ta, jolla Belwindin tuulivoimaloiden perustukset upo‑
tettiin syvemmälle mereen kuin missään muussa ai‑
kansa hankkeessa. Vaikutuksen teki myös hankkeen
laajuus, 55 tuuliturbiinia 17 neliökilometrin alueella.
EIP rahoitti Belwindin rakentamista 300 miljoonal‑
la eurolla, mikä kattoi puolet hankkeen kustannuk‑
sista. Nyt Belwindin voimalat tuottavat riittävästi säh‑
köä 160 000 belgialaiseen kotiin.

toteutetaan, sitä suurempi on niiden vaikutus aurin‑
kosähkölaitteiden tuotantokustannuksiin kiinalaisis‑
sa tehtaissa,” sanoo toimitusjohtaja ja osakas Michael
Gera Energy Access Ventures -sijoitusrahastosta,
joka on yksi EIP:n tukemista yrityksistä. ”Suuri han‑
ke Bordeaux’ssa hyödyttää useita pieniä hankkeita
Afrikassa.”

Myöhemmin EIP on osallistunut suuriin merituuli‑
voimahankkeisiin eri puolilla Eurooppaa, etenkin Bri‑
tanniassa, Alankomaissa ja Saksassa. Harkinnassa on
investointi myös innovatiiviseen kelluvaan tuulipuis‑
toon Portugalissa. EIP on rahoittanut arviolta kaksi
kolmasosaa Euroopan nykyisestä merituulivoima‑
kapasiteetista. Pankin uusin suuri rahoitushanke on
syyskuussa sovittu 425 miljoonan Englannin punnan
laina Galloper Wind Farmille, jossa rakennetaan 140
tuuliturbiinia 27 kilometrin etäisyydelle Suffolkin ran‑
nikolta. Galloperin tuulipuistoa rahoitetaan Euroo‑
pan strategisten investointien rahastosta.

P
 amiga (Participatory Microfinance Group for Afri‑
ca): EIP lainaa 4 miljoonaa euroa sijoitusrahastolle,
joka puolestaan myöntää lainoja Afrikan maaseu‑
dulla toimiville mikrorahoitusyhtiöille. Näiltä yhti‑
öiltä asukkaat voivat hakea lainaa aurinkosähkö- ja
kastelulaitteisiin sekä puhtaan juomaveden val‑
mistukseen. Rahasto toimii useissa Afrikan maissa,
mm. Beninissä, Burkina Fasossa, Kamerunissa, Ke‑
niassa, Madagaskarissa, Senegalissa, Tansaniassa
ja Togossa.

Pienen mittakaavan edut
Uusiutuvassa energiassa ei ole kyse yksinomaan ke‑
hittyneiden maiden massiivisista hankkeista. Esimer‑
kiksi aurinkosähköllä on merkittävä etu muihin uu‑
siutuvan energian tuotantomuotoihin verrattuna,
sillä sitä voidaan hyödyntää myös pienessä mittakaa‑
vassa. Monikaan ei tahdo puutarhaansa 90 metrin
korkuista tuulivoimalaa, mutta voisi hyvinkin asentaa
katolleen muutaman aurinkopaneelin. Aurinkovoi‑
ma on muunneltavuutensa ansiosta varteenotettava
energianlähde syrjäisillä seuduilla, joilla muuta säh‑
köä ei ole saatavilla.
”Aurinkoenergia on kasvattanut suosiotaan sähkö‑
verkottomilla alueilla,” kertoo EIP:n suunnitteluin‑
sinööri Sophie Jablonski. ”Esimerkiksi afrikkalaises‑
sa kylässä ainoa vaihtoehtoinen valonlähde voi olla
kerosiinilamppu, joka on kallis ja tuottaa haitallisia
pienhiukkaspäästöjä.”
Euroopan merkittävistä aurinkovoimahankkeista
saatavat suurtuotannon edut ovat madaltaneet au‑
rinkopaneelien hintaa niin, että ne ovat jo syrjäisten
alueiden yksityistalouksien ulottuvilla. ”Mitä enem‑
män Bordeaux’n voimalan kaltaisia suuria hankkeita
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EIP:n tukemia pieniä aurinkovoimahankkeita ovat:

E nergy Access Fund: EIP on tehnyt 10 miljoo‑
nan euron pääomasijoituksen rahastoon, joka
myöntää lainoja Itä‑Afrikan energiansaantia tur‑
vaaville start‑up‑yrityksille. Rahaston tavoitteena
on tuoda luotettavaa sähköä miljoonalle vähäva‑
raiselle asukkaalle Saharan eteläpuolisen Afrikan
maaseudulla ja osittain kaupungistuneilla alueilla.
”Kestävä ja vastuullinen mikrorahoitus Afrikassa edel‑
lyttää vihreää, osallistavaa otetta,” sanoo Pamigan
toimitusjohtaja Renée Chao‑Béroff. ”Aurinkosähköllä
on tärkeä rooli vihreässä mikrorahoituksessa.”
Ilmaston lämpeneminen ylittää maiden väliset rajat.
Bordeaux’n ja Beninin energiankuluttajien onneksi
niin tekee myös EIP.

Suuri hanke
Bordeaux’ssa hyödyttää
useita pieniä hankkeita
Afrikassa.

EIP TOIMII

Pieni aurinkosähköpaneeli
tansanialaisessa yksityiskodissa.

Activity Report
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INNOVAATIOISTA
kilpailukykyä
Euroopan menestyminen tulevaisuudessa on kiinni kyvystä innovoida. Kilpailu
Yhdysvaltojen ja muiden suurten talouksien kanssa on kovaa, kun teollisuus siirtyy
kohti digitaalisia tuotantomenetelmiä. Investoinnit tähän keskeiseen tavoitteeseen
ovat ensiarvoisen tärkeitä. Siksi innovatiivisuus on yksi ESIR‑rahoituksen keskeisistä
kriteereistä.

18

innovaatioihin ja
osaamiseen

Yksityisen sektorin
TKI‑lainat yhteensä

4,9

12
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75

EU ROA

,7mrd.

Rahoituskohteita:

Yli

50

yksityisyritykselle
T&K‑tukea

42
27
Innovaatiot

Koulutus ja
oppiminen

Tutkimus ja
kehitys

INNOVAATIOISTA
kilpailukykyä

EU:n laajakaista-, datakeskus- ja
kyberturvallisuustavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan vuosittain
65 miljardia euroa. Vuonna 2015
EIP pohjusti tätä työtä useilla
lainasopimuksilla.

15,3 miljoonaa uutta tai parannettua
digitaaliyhteyttä
Telecom Italia 500 milj. euroa
… 7 miljoonalle kotitaloudelle
Nord–Pas‑de‑Calais 147 milj. euroa

Orange Puola 190 milj. euroa

Ala‑Saksi 150 milj. euroa

Suomi ja Viro

150 milj. euroa

Alsace 380 000 yhteyttä

Hessen 150 milj. euroa

Malta Telecom 30 milj. euroa

2015
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Innovaatiot eivät synny tyhjästä, vaan jonkun
on ajateltava ja kehitettävä ne. Tämän päivän
opiskelijat luovat huomisen innovaatiot.
Tässä suhteessa Eurooppa on jäänyt jälkeen
Yhdysvalloista, joka käyttää yliopisto‑opetukseen
opiskelijaa kohti kaksi kertaa sen määrän rahaa
kuin Eurooppa. EIP:n rahoituksella pyritään
kääntämään kehityksen suunta. Vuonna 2015
myönsimme korkeakoulutukseen kaikkien
aikojen suurimman lainan, 278 miljoonaa euroa,
jolla tuettiin Oxfordin yliopiston tieteellistä
tutkimusta. Yhteensä EIP:n lainoista hyötyy
1,45 miljoonaa opiskelijaa eri puolilla Eurooppaa.

Jorge Fernández Quesada, 22-vuotias terveydenhuollon
laitesuunnittelun ja yritystalouden opiskelija Malagasta,
sai ensimmäisten joukossa maisteriopintoihinsa lainan
Erasmus+ -ohjelmasta. Erasmus+ on EIR:n hallinnoima
EU:n ohjelma, josta myönnetään lainoja espanjalaisten
opiskelijoiden maisteriopintoihin ulkomailla ja toisaalta
muiden eurooppalaisten opintoihin Espanjassa. Ohjelma
kattaa opiskelu- ja elinkustannukset, ja lainan takaisinmaksu
alkaa vasta vuoden kuluttua opintojen päättymisestä.
Jorge sai lainansa La Caixa -pankin alaiselta MicroBankilta
yhden vuoden korkeakouluopintoihin Lontoon Imperial
Collegessa. Erasmus+ -ohjelmasta ennakoidaan annettavan
noin 3 miljardin euron lainat 200 000 opiskelijalle vuoteen
2020 mennessä.

14
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INNOVAATIOISTA
kilpailukykyä

Älylaitteista apua

ESIR

Janet Thickpenny ja kodin
sähkönkulutusta seuraava
älymittari

Etäluettava sähkömittari auttaa pienentämään sähkölaskua

K

un Janet Thickpenny halusi kupin kahvia, hän
painoi usein vedenkeittimen päälle ja jatkoi
muita askareitaan. Ennen kuin kahvi tuli taas
mieleen, vesi oli jo ehtinyt jäähtyä ja keitin oli panta‑
va päälle uudelleen.
Tällainen tuhlaus loppui siihen, kun Janetin kotiin
Barryn rannikkokaupungissa Walesissa asennettiin
etäluettava sähkömittari. Älymittarin näyttö kertoo
suoraan, miten laitteiden käyttö vaikuttaa sähkölas‑
kuun. Sähkön kulutusta tulee seurattua entistä tar‑
kemmin. ”Vedenkeitin vie yllättävän paljon sähköä,”
sanoo Janet.

Eri puolille Eurooppaa ollaan asentamassa kymme‑
niä miljoonia etäluettavia sähkömittareita. Britannian
hallitus on määrännyt, että etäluettava älymittari on
oltava joka kodissa vuoden 2020 loppuun mennes‑
sä. Britannian hankkeen toteuttaminen tarkoittaa
noin 53 miljoonaa uutta sähkö- ja kaasumittaria,
joiden investointikustannukset ovat arviolta 10
miljardia Englannin puntaa. Älymittarit mittaavat
sähkön ja kaasun kulutusta reaaliajassa, mikä kan‑
nustaa kotitalouksia pienempään energiankulutuk‑
seen. Niiden avulla kuluttajat voivat optimoida ener‑
gian käytön ja säästää energiaa, mikä samalla antaa
hyvät edellytykset vähentää hiilipäästöjä.

2015
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ESIR
Älykästä rahoitusta
Etäluettaviin sähkömittareihin kohdistuu myös Eu‑
roopan investointipankin suurin viime vuonna sopi‑
ma laina, joka rahoitetaan Euroopan strategisten in‑
vestointien rahastosta (ESIR). ESIR‑rahaston tuella EIP
lainaa noin 500 miljoonaa euroa 1,4 miljardin euron
älymittarihankkeeseen. Hankkeen toteuttaa brittiläi‑
nen Calvin Capital, joka rahoittaa ja hallinnoi uusien
mittarien asennustyötä energiayhtiöiden puolesta.
ESIR‑rahaston kokonaistavoitteena on 315 miljar‑
din euron investointien toteutuminen Euroopassa
vuoteen 2018 mennessä. ESIR:n alkupääoma tulee EI‑
P:ltä ja Euroopan komissiolta.

Se on meille iso juttu,
mutta mukanaolomme
voi rohkaista markkinoita
riskinottoon ja varmistaa
hankkeen taloudellisen
onnistumisen.
Vaikka brittiläinen energiayhtiö asentaa älymittarin,
kuluttaja ei ole velvollinen pysymään saman yhtiön
asiakkaana pidempään. Hän voi milloin tahansa vaih‑
taa energiantoimittajaa, joten asentajayhtiön voi olla
vaikea saada investointikustannuksiaan takaisin. Cal‑
vin Capital on tottunut asiakkaiden vaihtuvuuteen,
sillä ilmiö on varsin tuttu energiayhtiöille. Ja onhan
Calvin rahoittanut vuodesta 2002 yli kuuden miljoo‑
nan sähkömittarin hankintaa ja asennusta, joista yli
miljoona on ollut etäluettavia älymittareita. ESIR‑ra‑
hastosta tuettavaan hankkeeseen kuuluu vielä
seitsemän miljoonaa älymittaria lisää.
EIP:n rahoitussopimuksen toimintamallissa asiakas‑
vaihtuvuus ei vaikuta energiayhtiöön. Sen sijaan,
että energiantoimittaja omistaisi älymittarit ja jou‑
tuisi ottamaan riskin asiakkaan siirtymisestä toi‑
seen yhtiöön, mittarit omistaa Calvin Capital. EIP:n
tuella manchesterilainen yritys pystyy tarjoamaan
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ratkaisun, joka toimii asiakkaan valitsemasta energia‑
yhtiöstä riippumatta.

Rahoitusedut kertautuvat
EIP myönsi lainan ESIR‑rahastosta osoittaakseen tu‑
kensa Calvin Capitalin toimintaperiaatteelle. Tarkoi‑
tuksena on houkutella alalle myös muita sijoittajia
edistämään energiateollisuuden infrastruktuurien
uudistumista. ESIR‑rahaston puitteissa EIP pystyi
kasvattamaan lainasummaa siitä, mikä olisi ollut
mahdollista pankin tavanomaisessa rahoituksessa.
”Se on meille iso juttu, mutta mukanaolomme voi
rohkaista markkinoita riskinottoon ja varmistaa
hankkeen taloudellisen onnistumisen,” sanoo jaosto‑
päällikkö Peter Jacobs EIP:n hankerahoitusyksiköstä.

Mallia uusiin hankkeisiin
Janet Thickpennyn älymittari kannustaa myös hänen
tyttäriään tarkkailemaan energiankulutusta. ”Mittari
piippaa varoituksen aina, jos sähkönkäyttömme nou‑
see yli normaalin,” hän sanoo. ”Silloin nuorin tyttäreni
säntää kovalla kiireellä ympäri taloa kääntämään lait‑
teita pois päältä.”
Britannian hallituksen älymittarihanke vaatii vielä
paljon työtä ja investointeja. ESIR‑rahaston yhtenä
tarkoituksena onkin antaa vauhtia uusille suunnille ja
valinnoille strategisesti tärkeillä talouden sektoreilla.
Suunta on selvästi oikea. EIP:n laina Calvin Capitalil‑
le ja muut viime vuonna allekirjoitetut rahoitusso‑
pimukset, jotka liittyvät 13 miljoonan älymittarin
asennukseen eri puolille Euroopan unionia, on tuo‑
nut pankin Peter Jacobsille yhteydenottoja muiltakin
brittiläisiltä yrityksiltä samantyyppisistä hankkeista.

INNOVAATIOISTA
kilpailukykyä

Innovaatioita elämälle
InnovFin‑tuoteperheen Infectious Diseases -rahoitusvälineestä
rahoitetaan rokotteiden, hoitomenetelmien ja terveydenhuollon välineiden
alkuvaiheen riskipitoista kehitystoimintaa. Ensimmäinen 10 miljoonan euron
laina myönnettiin ruotsalaiselle Cavidi‑bioteknologiayritykselle. Rahoituksen
turvin yritys kehittää AIDS‑potilaiden hoitoon seurantalaitetta, joka ilmaisee
lääkeresistenssin syntymisen. Ziva‑niminen veren viruspitoisuutta mittaava laite on
tulossa markkinoille vuoden 2016 lopulla. Maailman 35 miljoonasta HIV‑potilaasta
jopa 34 miljoonaa on kehitysmaissa, joissa ei ole AIDS‑lääkityksen seurantaan
tarvittavia monimutkaisia laboratoriolaitteita. ”Heillä ei yksinkertaisesti ole
mahdollisuutta riittävään diagnostiikkaan,” sanoo Cavidin johtaja Andrew Oldfield.
Pian syrjäisen klinikan sairaanhoitaja voi ottaa verinäytteen, ajaa sen Ziva‑laitteen
läpi ja saada tuloksen saman tien. ”Pienenä uuden teknologian yrityksenä EIP:n
tuki on ollut meille ratkaisevan tärkeää,” Oldfield korostaa. ”Nyt meillä on hyvät
mahdollisuudet saada tuotteemme markkinoille ja auttaa ihmisiä konkreettisesti.”
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Suurta apua PIENILLE ja
KESKISUURILLE YRITYKSILLE

28

Suurin osa eurooppalaisista työskentelee pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi
pk‑sektorin tukeminen on meille erityisen tärkeää. Pienyritykset ja start‑upit tuottavat
myös innovaatioita. Voimakas panostaminen niiden kehitykseen on tärkeää Euroopan
kilpailukyvyn turvaamiseksi.
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pienille ja
keskisuurille yrityksille

Suurta apua
PIENILLE ja KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Vuonna 2015 EIP

Auttoi lainoillaan luomaan ja
säilyttämään 4,1 miljoonaa
työpaikkaa Euroopan pk- ja
midcap‑yrityksissä

Vuonna 2015 EIR
Kaksinkertaisti pk‑yritysten
rahoitussopimukset sopimalla
85 pääomasijoituksesta
sekä 119 takaus- ja
mikrorahoitustoimesta,
yhteensä 6,96 mrd. euroa, joilla
saatiin aikaan 26,89 mrd.
euron investoinnit

Suuntasi 29 %
rahoituksestaan pienille
ja keskisuurille yrityksille

Teki 25 riskipääomasijoitusta;
kokonaissitoumukset
812 miljoonaa euroa ja mobilisoitu
rahoitus 3,4 mrd. euroa

Kasvatti tukemiensa
pk‑yritysten määrää 13 %

Antoi takauksia ja
mikrorahoitusta 29 % yli
tavoitteen

2015
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Takuita Espanjan ja Maltan kasvulle
EIP, EIR ja Euroopan komissio sopivat Espanjan ja
Maltan kanssa alueen pk‑yritysten tukiohjelmista.
EIR takaa lainoja rahoituksen välittäjille ja kattaa
50 prosenttia niiden pk‑yrityksille myöntämien
lainojen tappioista. Vastavuoroisesti rahoituksen
välittäjät myöntävät lainat alennetulla korolla.
Espanjassa ohjelman odotetaan tuovan yrityksille
3 miljardin euron rahoituksen maan 16 eri
alueella. Maltan pienten ja keskisuurten yritysten
arvioidaan saavan 60 miljoonaa euroa tuettua
rahoitusta.

Energiatehokkuutta
pieniin yrityksiin
EIP:n ja Euroopan
komission yhteistyönä
syntynyt PF4EE‑ohjelma
(energiatehokkuuden
yksityinen rahoitus)
rahoittaa paikallisten
pankkien hallinnoimia pieniä
energiatehokkuushankkeita.
Ensimmäiset lainasopimukset
allekirjoitettiin Tšekin
tasavallassa, Espanjassa ja
Ranskassa. EIP:n tavoitteena
on myöntää vuosittain
noin 250 miljoonan euron
PF4EE‑lainat, joilla tähdätään
sopimuksiin 10–15 pankin
kanssa.
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Ranskan ympäristö- ja energiaministeri Ségolène
Royal allekirjoittamassa PF4EE‑sopimusta Crédit
Coopératif‑pankin kanssa

Suurta apua
PIENILLE ja KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Pienistä puroista kasvaa suuri virta

ESIR

Vuosi oli
erinomainen…
ESIR‑rahaston
ansiosta.

Sebastian Wilbs tehtaallaan
lähellä Düsseldorfia

Euroopan suuri investointiohjelma ulottuu myös pieniin yrityksiin

D

üssel‑joki kiertää Gruitenin kylän ja jakautuu
sitten neljään eri uomaan virratessaan Reiniä
kohti. Pienen joen mutkittelu näyttää kartalla
hieman samalta kuin Simone Wilbsin ja hänen avio‑
miehensä Sebastianin lainajärjestely heidän Grui‑
tenissa toimivan perheyrityksensä rahoittamiseen.
Monimutkaisen takausten ja vastatakausten raken‑
nelman taustalla on suuria EU:n toimielimiä ja sak‑
salaisia pankkeja. Ne uskovat, että samoin kuin pieni
joki yhdistyy suurempaan, Simonen ja Sebastianin
metallimuottitehtaan kaltaiset pienyritykset ovat
elintärkeitä ympäröivän laajemman elinkeinoelämän
hyvinvoinnille.

Wilbsin perheen saama apu vaikuttaa muuhunkin
kuin yrityksessä työskentelevien muutaman ihmisen
toimeentuloon, vaikka se on jo itsessään tärkeää. ”Il‑
man lainaa meillä ei olisi liiketoimintaa,” sanoo Simo‑
ne. Simonen lisäksi yritys työllistää hänen aviomiehen‑
sä, kaksi kokopäiväistä työntekijää, joista toinen on
Simonen miehen veli, ja kolme osa‑aikaista työnteki‑
jää, joista yksi on yrityksen perustanut Simonen isä.
”Yrityksemme on vain pieni perheyritys. Silti meillä
on oltava loppukuusta varaa maksaa palkat työnte‑
kijöillemme, sillä aikaa kun itse odotamme maksuja
asiakkailta.”
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ESIR

Vauhtia ESIR‑rahastosta
EIR rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kaikkial‑
la Euroopassa ja oli mukana myös Wilbsin perheen
30 000 euron lainassa. Vuodesta 2015 alkaen EIR:n
Euroopan komission puolesta hallinnoiman, yritysten
kilpailukykyä edistävän COSME‑ohjelman tukena on
ollut myös ESIR‑rahasto. Sen ansiosta COSME‑ohjel‑
masta taattujen lainojen määrä on kaksinkertaistu‑
nut, ja EIR:n yhteistyökumppanit voivat myöntää lai‑
nat ja takaukset kaksi kertaa entistä nopeammin.
EIR:n osuudella ESIR‑rahastosta odotetaan saata‑
van liikkeelle 75 miljardin euron rahoitus pk‑yri‑
tyksille. Pienistä puroista syntyy suuri joki, ja näin on
myös rahan käytössä.
COSME‑ohjelman tavoitteena on, että pienyrityksiä
rahoittavien pankkien tarvitsisi kantaa vähemmän
huolta lainan riskeistä, koska ohjelma siirtää suuren
osan riskistä EIR:lle ESIR‑rahaston tuella. Silloin pank‑
ki tietenkin myöntää lainan paljon todennäköisem‑
min, mikä hyödyttää pienyrityksiä. ”Tällaiset luotot
ovat olennaisen tärkeitä toimintaansa aloittaville
ja nuorille yrityksille,” sanoo saksalaisen KfW‑kehi‑
tyspankin Frankfurtin konttorin tuotejohtaja Lars Tes‑
torf. ”Ilman niitä moni pienyritys jäisi ilman lainaa.”
Vuonna 2015 EIR allekirjoitti KfW‑pankin kans‑
sa sopimuksen 1 miljardin euron lainoista Saksan
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start‑up‑yrityksille vuoteen 2018 asti. Rahoitusta voi
saada yli 20 000 yritystä. Ilman ESIR‑rahaston tukea
EIR:n COSME‑ohjelmasta ei olisi ollut viime vuonna
käytettävissä tähän riittävästi rahoitusvaroja.

Täydennystä
rahoitusmarkkinoille
Pienten yritysten on kaikkialla Euroopassa vaikea saa‑
da rahoitusta. Pankeilla on kyllä rahaa, mutta ne kat‑
sovat, että pienyrityksiin liittyy suurempi taloudellinen
riski kuin suuriin yrityksiin. ESIR‑rahaston tarkoitukse‑
na on lisätä pankkien ja yksityisten sijoittajien luot‑
tamusta niin, että ne uskaltavat panna omat rahansa
likoon. Esimerkiksi Tšekin tasavallassa EIR allekirjoit‑
ti elokuussa 2015 sopimuksen vastatakauksesta val‑
tio‑omisteisen ČMZRB‑kehityspankin antamille ta‑
kauksille. ”Maksuvalmiutta on, mutta pankit vaativat
vakuuksia, joita taas usein puuttuu,” sanoo prahalaisen
pankin varatoimitusjohtaja Lubomir Rajdl. ”Ohjelma
on omiaan täyttämään rahoitusmarkkinoiden vajetta.”
Vuoden 2015 loppuun mennessä ČMZRB‑pank‑
ki oli antanut lainatakaukset jo 400 pienyrityksel‑
le. ”Vuosi sujui erittäin hyvin,” Rajdl kertoo. ”Se on
ESIR‑rahaston tukemien COSME‑takausten ansiota.”
Kahden seuraavan vuoden aikana Rajdl arvioi oh‑
jelmasta tuettavan 1 400 pienyritystä 160 miljoo‑
nan euron lainoin.

Suurta apua
PIENILLE ja KESKISUURILLE YRITYKSILLE

ESIR
Yksi ČMZRB:n ensimmäisistä takauksista annettiin
92 500 euron lainaan OVEX Plus:lle, joka on Tšekin
kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Ostravas‑
sa toimiva jätehuoltoyritys. Lainan ja osin oman ra‑
hoituksensa turvin OVEX hankkii uutta teknologiaa,
jonka avulla Määrin ja Sleesian energia-, hiili- ja me‑
talliteollisuudesta syntyvä tuhka voidaan varastoida
pölyttömästi. Tämä on suuri edistysaskel alueella, jol‑
la ilmanlaatu on erityisesti heikentynyt teollisuustuo‑
tannon seurauksena. ”Uusi teknologia auttaa meitä
menestymään sähkön- ja energiantuotannon mark‑
kinoilla kestävästi ja tehokkaasti,” iloitsee OVEXin toi‑
mitusjohtaja Miroslav Olszovy. ”Uudella teknologialla
on lisäksi hyödyllisiä ympäristövaikutuksia, mikä on
erityisen tärkeää alueellemme.”

Dikovin yritys sijaitsee 5 000 asukkaan Oryahovossa.
Kaupungin työttömyysaste on Bulgarian keskiarvoa
korkeampi ja palkkataso vain puolet maan keskipal‑
kasta. Alueella on vähän korkeasti koulutettuja työn‑
tekijöitä. ”Koulutan henkilökuntani alusta asti,” ker‑
too Dikov, ”ja teen heistä ammattilaisia.”
Cibank on myöntänyt ESIR‑takauksella tähän men‑
nessä 104 lainaa, yhteensä 17,7 miljoonaa euroa. Oh‑
jelmaan on varattu kaikkiaan 100 miljoonaa euroa, ja
Cibankin arvion mukaan siitä voidaan tukea 700 bul‑
garialaista pk‑yritystä.
ESIR‑rahaston tuki COSME‑ohjelmalle pitää Euroo‑
pan talouden liikkeellä niin Reinin kuin Tonavankin
rannoilla.

…myös Tonavan rannoilla
Pienten lainojen myötä ESIR‑rahaston vaikutus ulot‑
tuu Euroopan kaikkiin kolkkiin. Tonavan Bulgarian
puoleisella rannalla Georgi Dikov pyörittää rakennus‑
telineitä ja rakennustarvikkeita valmistavaa tehdasta.
Hän sai Sofiassa toimivalta Cibankilta 34 000 euron
lainan käytetyn leikkuupuimuriin hankintaan Saksas‑
ta. ”Bulgariassa on hyvä olla useampi tulonlähde,” sa‑
noo Dikov, jolla on 45 työntekijää tehtaassaan ja viisi
100 hehtaarin maatilalla. ”Jos yksi ala ei oikein vedä,
toinen auttaa huonojen aikojen yli.”

Ilman lainaa
meillä ei olisi
liiketoimintaa.
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Taloudellinen

turvapaikka
Pakolaisille mikroluotot ovat usein ainoa tapa saada rahoitusta

I

rakilainen insinööriopiskelija Said al‑Obaidi kehit‑
ti menetelmän salattujen viestien lähettämiseen
Saddam Husseinin hallinnon vastustajien välillä.
Kun maanalaisesti toiminut ryhmä jäi kiinni vuonna
1992, jotkut al‑Obaidin liittolaisista teloitettiin ja osa
joutui loppuiäkseen vankilaan. Al‑Obaidin Saddam
sulki pahamaineiseen Abu Ghraibin vankilaan neljäk‑
si vuodeksi. Kun diktaattori syöstiin vallasta, al‑Obai‑
di päätti paeta kotimaansa uskonnollisten ryhmien
välistä väkivaltaa.

Hän saapui pakolaisena Belgiaan ja perusti kannetta‑
vien tietokoneiden korjauspalvelun. Pankit eivät kui‑
tenkaan suostuneet myöntämään hänelle 3 000 eu‑
ron lainaa toimitilan vuokraamiseen. Al‑Obaidi otti
yhteyttä brysseliläiseen microStart‑luottoyritykseen,
joka tarjoaa mikrolainoja aina 500 eurosta alkaen.
Useiden microStart‑lainojen ja al‑Obaidin ahkeran
työn ansiosta Brysselin keskustassa vehreällä Boule‑
vard Anspach -kadulla sijaitseva korjaamo menestyy
nyt hyvin. ”Sain microStartissa ystävällisen vastaan‑
oton. Tunsin että he olivat minun puolellani, jo en‑
nen kuin sain lainan.”
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Uuteen maahan asettuvilla pakolaisilla on al‑Obai‑
din tavoin hyvin vähän rahoitusmahdollisuuksia.
Myös EU:n sisällä maasta toiseen muuttavat jäävät
yhä useammin pankkien automatisoitujen lainame‑
nettelyjen ulkopuolelle, koska heistä ei ole tarvittavia
taustatietoja. Siksi EIR päätti vuonna 2015 laajentaa
mikrorahoitusohjelmaansa ja allekirjoitti takaussopi‑
mukset kuuden mikroluottojen tarjoajan kanssa eri
puolilla Eurooppaa. EIR:n takausten odotetaan mah‑
dollistavan 237 miljoonan euron lainat 20 000 pien‑
yritykselle. Kun Lähi‑idästä saapuu uusia pakolaisia
ja monet etsivät työtä ja vakaata toimeentuloa EU:n
alueelta, mikrolainat ovat Euroopan talouden tule‑
vaisuudennäkymien kannalta entistä tärkeämpiä. Mi‑
kroluottoyritysten mukaan ulkomaalaistaustaisten
osuus asiakkaista on jo peräti 70 prosenttia.

Suojaan korkeilta koroilta
”Monet turvapaikan saaneista päätyvät mikroluotto‑
yritysten asiakkaiksi,” sanoo lontoolaisen sosiaaliluot‑
toyrityksen Fair Financen perustaja Faisal Rahman,

Suurta apua
PIENILLE ja KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Tunsin että he
olivat minun
puolellani, jo ennen
kuin sain lainan.

jonka yritys on yksi EIR:n takausten kohteista. ”Toiset
taas työskentelevät pienissä yrityksissä, jotka saavat
mikrorahoitusta.” Fair Finance ja muut sosiaalisten
luottojen tarjoajat pyrkivät pelastamaan pienyrityk‑
set korkeakorkoisten lainojen puristuksesta. Pienten
yritysten tarvitseman rahoituksen ja pankkien niille
myöntämän lainasumman välillä arvioidaan olevan
vuosittain noin 2 miljardin Englannin punnan vaje.

lainaamaan Babayanille rahaa, ja hän oli vuoden Fi‑
renzessä työttömänä. Lopulta hän löysi koko Italias‑
sa toimivan PerMicro‑luottoyrityksen. Sieltä Babayan
sai 25 000 euron lainan, jonka turvin hän perusti pe‑
rinteistä armenialaista ruokaa tarjoavan ravintolan.
”Sain mahdollisuuden tuoda pienen palan Armeniaa
Italiaan ja tuntea oloni kotoisaksi,” hän kertoo. ”Mi‑
nulla ei ollut muuta vaihtoehtoa tai suunnitelmaa B.”

Mikroluotot ovat monille pakolaisille käytännössä ai‑
noa mahdollisuus. Yksi esimerkki on Vardan Babayan,
joka onnistui tuomaan Armenialaisen keittiön her‑
kut seudulle, jolla ruoka otetaan vakavasti – Firenzen
kaupunkiin Toscanassa. Hän pakeni Armeniasta
maan sisäisen konfliktin aikana ja ehti asua Venä‑
jällä, Ukrainassa ja Itävallassa ennen kuin päätyi Ita‑
liaan. Paikalliset pankit eivät kuitenkin suostuneet

Hyväksyntää hakemassa
Poliittisia levottomuuksia pakenevat eivät aina hae
vain pieniä lainoja. Ruotsin valtion omistama, pienyri‑
tysten rahoitukseen erikoistunut Almi lainasi 1,5 mil‑
joonaa euroa pakistanilaisille veljeksille, jotka kehitti‑
vät menetelmän lankkujen valmistukseen riisinjyvän
kuorista. Nasir Gill oli jo aiemmin muuttanut Euroop‑
paan työskennelläkseen veljensä omistaman Green
Plank -yrityksen vientitehtävissä, kun poliittiset vä‑
kivaltaisuudet levisivät Pakistanissa vuonna 2009.
Hänen veljensä Jamshaid oli jäänyt Lahoreen vas‑
taamaan yhtiön tuotannosta, mutta turhautui yhä
kasvavaan korruptioon, etenkin kun paikallinen säh‑
köyhtiö kiristi häneltä lahjuksia uhaten katkaista teh‑
taan sähköt. Viimeinen pisara oli, kun Jamshaid lain
ja järjestyksen pettäessä ryöstettiin aseella uhaten.
”Elämä siellä oli yhtä painajaista,” huokaisee nyt Mal‑
mössä asuva Nasir. ”Täällä meidät hyväksytään ihmi‑
sinä ja yrittäjinä. Kotimaassamme meitä ei hyväksytty
lainkaan.”
”Hyväksyntä” on juuri oikea sana. Vuonna 2015 Gil‑
lin veljekset, joilla on oleskelulupa Ruotsissa, saivat
”Årets nybyggare” (”Vuoden uudisrakentaja”) -palkin‑
non itseltään Ruotsin valtion keulakuvalta, kuningas
Kaarle XVI Kustaalta.
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INFRASTRUKTUURILLA
yhtenäiseen Eurooppaan
Kaupankäynti on globaalia. Eurooppalaisten yritysten kilpailukyky edellyttää hyviä
yhteyksiä sekä toisiin yrityksiin että muualle maailmaan. EIP on mukana rahoittamassa
teknologiaa, joka edistää kaupunkien toimivuutta ja yhteyksiä moderneihin
kuljetusväyliin. Taloudellinen menestys on monin tavoin kytköksissä myös väestön
terveyteen. Rahoitamme terveydenhuoltojärjestelmiä, jotka parantavat Euroopan
kansalaisten elämänlaatua.

Rahoituskohteita:
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Kilpailukykyinen ja
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INFRASTRUKTUURILLA
yhtenäiseen Eurooppaan

Sähköntuotantokapasiteetti

20,8 miljoonalle puhdasta

2 828 MW
94 % uusiutuvaa energiaa
30 904 km voimalinjoja

rakennettiin tai uudistettiin

juomavettä

19,9 miljoonalle parempia
sanitaatiopalveluita

Pienempi tulvariski

2,5 miljoonalle
EIP:n rahoittamat hankkeet toivat
sähköä 2,34 miljoonaan kotiin

3,17 miljoonaa hyötyy
uudesta tai paremmasta
kaupunki‑infrastruktuurista

185 312 sosiaalista tai
kohtuuhintaista asuntoa
rakennettiin tai kunnostettiin

380 miljoonaa
matkustajaa lisää

Paremmat terveyspalvelut

9,8 miljoonalle
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ESIR

Kiskoilla Italian halki
EIP:n 300 miljoonan euron laina, jolla rahoitettiin uusien junien hankintaa Italian Lazion, Toscanan,
Veneton, Piemonten ja Ligurian liikenteeseen, on hyvä esimerkki siitä, miten pankin ESIR‑rahaston avulla
yritykselle antama ”hyväksymisleima” rohkaisee yksityisiä sijoittajia. EIP käyttää varat Italian valtion
rautatieyhtiön Ferrovie dello Staton joukkovelkakirjojen ostamiseen. Ferrovie dello Stato puolestaan
siirtää myyntitulot tytäryhtiölleen Trenitalialle, joka ostaa junat. Sijoittajat tarvitsivat selvän signaalin
Ferrovie dello Staton velkakirjojen tueksi, koska yhtiössä on suunnitteilla osittainen yksityistäminen.
ESIR‑laina osoitti, että yrityksellä on mahdollisen siirtymän aikana takanaan EIP:n tuki. Toimenpide
otettiin markkinoilla hyvin vastaan, ja Trenitalia voi käynnistää liikkuvan kalustonsa uudistamisen.
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Maan alle
Espoossa lämpötila voi talvella laskea 25 celsiusas‑
teeseen. Kaupunki mainostaakin lumikenkäretkiä
läheisessä kansallispuistossa, jääpuutarhaa ja koi‑
ravaljakkoajeluita. Talven ihmemaassa on kuitenkin
varjopuolensa jätevesien käsittelyn kannalta. Ongel‑
mana on, että liete ja lietteen käsittelylaitteet jääty‑
vät, ja niiden lämmittäminen maksaa.
Ongelma ratkaistaan 371 miljoonan euron puhdis‑
tamohankkeella, josta EIP rahoittaa 200 miljoonaa.
Uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan Espoon län‑
sipuolelle Blominmäen peruskallioon. ”Kallion sisäl‑
lä lämpötila on oikein miellyttävä,” sanoo laitoksen
rakennuttavan Helsingin seudun ympäristöpalve‑
lun toimialajohtaja Jukka Piekkari. ”Se on aivan oma
maailmansa.”

osa laitoksesta – lähinnä hallintorakennukset ja bio‑
kaasun varastointi – sijoittuu maan päälle, jäteveden
puhdistus tapahtuu kokonaan kallion sisällä. Samal‑
la voidaan säilyttää alueella kasvava metsä, joka on
suojellun liito‑oravan elinaluetta.
Uuden puhdistamon jätevesilietteestä otetaan tal‑
teen vuosittain myös
3
 00 tonnia fosforia lannoitteeksi
3
 00 tonnia typpeä lannoitteeksi
m
 etaania sähköntuotantoon
20 000 kotitaloudelle.

Blominmäen laitos korvaa vuonna 1963 rakennetun
maanpäällisen puhdistamon. Samalla puhdistuska‑
pasiteetti kaksinkertaistuu niin, että laitoksessa voi‑
daan käsitellä 550 000 asukkaan jätevedet. Vaikka
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Amsterdamin satamassa
Kun Jacques Brel kirjoitti laulunsa
Amsterdamin sataman merimiehistä, laivat
seilasivat satamaan vuonna 1929 rakennetun
Noordersluisin sulun kautta. Samaa reittiä ne
tulevat vieläkin, mutta sulkuportti on pian uusi
ja paljon suurempi. EIP:n 165 miljoonan euron
lainalla rahoitetaan IJmuidenin sulkua, joka
mahdollistaa alusten pääsyn Euroopan
neljänneksi vilkkaimpaan Amsterdamin
satamaan ja Pohjanmeren kanavalle. Tämä 500
metriä pitkä, 70 metriä leveä ja 18 metriä syvä
sulku on maailman suurin.

Energian huoltovarmuutta Baltian maihin
Amber Gridin 110 km pitkä maakaasuputki, jota EIP rahoitti 28 miljoonalla eurolla,
liittää Klaipedan sataman Liettuan pääkaasuverkkoon. Kaasuputken kautta laivat
voivat toimittaa nesteytettyä maakaasua muualle Liettuaan ja sieltä edelleen
Latviaan ja Viroon. Venäjän maakaasusta riippuvaisille maille uusi putki on tärkeä
askel kohti energian parempaa huoltovarmuutta.
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Kun hätä on suurin

ESIR

Euroopan talouden elpymistä tukeva EU‑ohjelma rahoittaa Britannian suurinta
ensiapu- ja päivystyspoliklinikkaa

J

os satut olemaan Birminghamissa ja tunnet ke‑
hosi toisen puolen puutumista, puheen puurou‑
tumista ja näköhäiriöitä, saatat hakeutua paikal‑
liseen kaupunginsairaalaan. Päivystyspoliklinikalla
tunnistettaisiin aivohalvauksen oireet ja saisit ensia‑
pua. Erikoishoitoa varten sinut kuitenkin pitäisi kuljet‑
taa ambulanssilla noin kahdeksan kilometrin päähän,
West Bromwichissa sijaitsevaan Sandwellin sairaalaan.
Matka kestää 10 minuuttia, mikä on pitkä aika äkilli‑
sen sairauskohtauksen saaneen potilaan hoidossa.

Kumpaakin sairaalaa johtavan säätiön tavoitteena on
ratkaista hajautetun hoidon ongelma rakentamalla
350 miljoonaa Englannin puntaa maksavan Midland
Metropolitan -sairaalan nykyisten hoitoyksikköjen

”Välittömästi oikeaa ensihoitoa saanut potilas toi‑
puu nopeammin ja hänen toimintakykynsä palautuu
useammin ennalleen,” toteaa Britannian kansallisen
terveydenhuoltosäätiön (NHS Trust) lääketieteellinen
johtaja Roger Stedman Sandwellin ja West Birming‑
hamin alueelta. ”Hoidon pitkittymisestä voi seurata
komplikaatioita, ja niitä välttämällä entistä useam‑
man potilaan henki pelastuu.”

ESIR‑rahastosta ensiapua
Midland Metropolitan -sairaalasta tulee 669 vuo‑
depaikallaan Britannian suurin ensiapu- ja päivystys‑
poliklinikka. Se on Britanniassa vasta toinen akuuttien

puoliväliin. Uusi sairaala keskittyy akuutteihin sai‑
raustapauksiin, joten alueen asukkaille on jatkossa
selvää, mihin kannattaa hakeutua äkillisen vakavan
sairauskohtauksen sattuessa. Sairaalaan päästyään
potilaan käytettävissä ovat heti kaikki tarvittavat eri‑
koislääkäripalvelut. Hankkeella on siis todellista vai‑
kutusta alueen 550 000 asukkaan terveyteen – joskus
se voi jopa pelastaa ihmishenkiä.
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sairauksien hoitoon erikoistunut sairaala. Euroopan
investointipankki rahoittaa hankkeen kokonaiskus‑
tannuksista 120 miljoonaa puntaa Euroopan strate‑
gisten investointien rahastosta (ESIR), jonka tukena
on 16 miljardin euron takaus Euroopan komissiolta ja
5 miljardia euroa EIP:n omia rahoitusvaroja.

Hyväksyttävät riskit

Vaikka hanke toteutettiin sinänsä yleiseen tapaan
elinkaarimallilla julkisen ja yksityisen sektorin yh‑
teistyönä (PPP), Britannian hallitus oli muuttanut
puitesopimuksensa ehtoja niin, että yrityksen tulok‑
sellisuusvaatimuksia tiukennettiin hieman. Koska
Midland Metropolitan oli ensimmäinen uusin ehdoin
toteutettava suuri sairaalahanke, sitä pidettiin aiem‑
pia vastaavia hankkeita riskipitoisempana. Yksityiset
sijoittajat ehkä pelkäsivät, että hankeyrityksen suo‑
riutuessa odotettua heikommin NHS Trust voisi hel‑
pommin irtisanoa sopimuksen. Silloin sijoittajien olisi
vaikeampaa saada pääomansa takaisin.

Midland Metropolitanin tapauksessa riski liittyi sää‑
tiön sopimukseen yksityisesti johdetun ja pääosin

Vuonna 2015 perustettu ESIR‑rahasto on suun‑
niteltu paikkaamaan juuri tällaisia rahoituksen

Yksi ESIR‑rahaston tärkeimmistä päämääristä on tu‑
kea sellaisia hankkeita, joihin olisi muuten vaikea saa‑
da kilpailukykyistä rahoitusta yksityisiltä sijoittajilta.
Rahoituksen saannin vaikeutuminen johtuu tavalli‑
sesti riskeistä, jotka karkottavat yksityisen pääoman
tai lisäävät hankkeen kustannuksia.

32

yksityisomisteisen yrityksen kanssa, joka oli nimetty
valvomaan uuden sairaalan rakentamista ja kunnos‑
sapitoa 30 vuoden ajan.
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ESIR
markkinapuutteita. Midland Metropolitanista tulikin
yksi EIP:n ensimmäisistä ESIR‑hankkeista.
”Markkinat eivät olleet vielä päättäneet, miten suh‑
tautua uuden sopimuksen riskeihin,” arvioi jaos‑
topäällikkö Peter Jacobs EIP:n hankerahoitus‑
yksiköstä. ”Me pidämme riskiä hyväksyttävänä,
etenkin kun hanke tuo myös uutta toimintaa vanhal‑
le teollisuuspaikkakunnalle.”

Pulteista ja muttereista
sähköiseen potilaskirjanpitoon
Midland Metropolitan rakennetaan Birminghamin
länsipuolelle Smethwickin kaupunkiin. Paikalla val‑
mistettiin 1840-luvulle asti pultteja ja muttereita,
ja myöhemmin siellä toimi autotehdas. Lokakuussa
2018 valmistuvaan sairaalaan tulee yhdeksän leik‑
kaussalia, suuri teho‑osasto sekä synnytysosasto,
jonka yhteydessä on vielä kaksi erikoisvarusteltua
leikkaussalia.
Uudessa sairaalassa
innovaatioita:

otetaan

käyttöön

useita

p
 aperiton toimisto, jossa henkilöstöllä on välitön
pääsy kaikkien sairaalassa vuosittain hoidettavien
400 000 potilaan sähköisiin tietoihin

Julkista ja yksityistä
Irlannissa EIP tukee
70 miljoonan euron ESIR‑lainalla
innovatiivista ratkaisua, jossa
rakennetaan julkisen ja yksityisen
sektorin yhteishankkeena
14 perusterveydenhuollon
yksikköä eri puolille maata.
Ajatuksena on nykyaikaistaa
terveydenhuoltopalveluja ja
tarjota niitä monipuolisesti
samassa pisteessä.

”pikaklinikat”, joilla uudet potilaat pääsevät no‑
peasti erikoislääkärin vastaanotolle ja monet heis‑
tä voidaan kotiuttaa pian.
”Tavoitteemme on arvioida, tutkia ja hoitaa potilaat
ripeästi niin, etteivät he joudu jäämään sairaalaan pi‑
demmäksi aikaa kuin on välttämätöntä,” sanoo NHS
Trustin lääkintä- ja ensiaputoimialan johtaja Matthew
Lewis. ”Uudessa ympäristössä pystymme varmasti
tarjoamaan entistä parempaa hoitoa.”
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ILMASTOSSA ja YMPÄRISTÖSSÄ
on tulevaisuutemme
Tuemme hankkeita puhtaan ilman, luonnon monimuotoisuuden ja kestävän
liikenteen hyväksi. Haluamme turvata lastemme elinympäristön samalla kun
edistämme innovaatioita, jotka parantavat tulevien sukupolvien taloudellista
hyvinvointia.

19
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Ympäristön‑
suojelu

Kestävä
liikenne

Uusiutuva ener‑
gia ja energia
tehokkuus

ILMASTOSSA ja YMPÄRISTÖSSÄ
on tulevaisuutemme

Energiatehokkuuteen

3,6 mrd. euroa

Vähähiiliseen ja
ympäristöystävälliseen
liikenteeseen

10,3 mrd. euroa

Uusiutuvaan
energiaan

3,3 mrd. euroa

Tutkimukseen,
kehitykseen ja
innovaatioihin

1,6 mrd. euroa

Metsitykseen,
jätehuoltoon, jäteveden
puhdistukseen ym.

1 mrd. euroa

Ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen

0,9 mrd. euroa

Pankki on sitoutunut
käyttämään ilmastotoimiin
vähintään 25 %
kokonaisluotonannosta
kaikilla toimialoilla
Vuonna 2015 EIP rahoitti ilmastotoimia

20,7 miljardilla eurolla

Se on 27 % koko rahoituksesta…
30 % lainoista EU:n ulkopuolelle…
31 % rahoituksesta kehitysmaissa
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Pienellä vivutuksella suuria investointeja
Copenhagen Infrastructure II -rahasto houkuttelee eläkerahastoja mukaan
uusiutuvan energian investointeihin

K

uudenkymmenenseitsemän 90 metrin kor‑
kuisen tuuliturbiinin laskeminen myrskyävään
Pohjanmereen on vaativaa työtä. Sähkön tuot‑
taminen jätepuusta ei sekään ole lastenleikkiä. Mutta
yritäpä hankkia miljardeja euroja näiden rahoittami‑
seen riskiä karttavilta sijoittajilta − siihen vasta tarvi‑
taankin oivaltavaa ajattelua.

Haasteeseen vastasi tanskalainen uusiutuvan energi‑
an infrastruktuuriin erikoistunut rahastonhoitoyhtiö
Copenhagen Infrastructure Partners, kun se kokosi
kolmannen suuren investointirahastonsa. Yhtiö suun‑
nitteli investoinnit huomattavasti pienemmällä vivu‑
tuksella kuin muut vastaavat rahastot ja keräsi noin
2 miljardia euroa rahoitusta pääasiassa eläkerahas‑
toilta ja muilta konservatiivisilta sijoittajilta. Ilman ra‑
hastonhoitajien nerokasta ratkaisua rahaston raken‑
tamiseen useimmat institutionaaliset sijoittajat tuskin
olisivat investoineet rahojaan uuteen energiateknolo‑
giaan, jota yleensä pidetään melko riskipitoisena si‑
joituksena. ”Halusimme tehdä tällaisista sijoituksista
houkuttelevia ja helppoja myös institutionaalisille si‑
joittajille,” kertoo Copenhagen Infrastructure Partner‑
sin toimialajohtaja Stephanie Bendorff Røpcke.
Näin syntyi Copenhagen Infrastructure II -rahasto,
joka käynnistettiin syyskuussa 2014 kahdeksan tans‑
kalaisen institutionaalisen sijoittajan panoksin. Kun
rahaston varainhankinta päättyi heinäkuussa 2015,
mukana oli 19 sijoittajaa. Niihin kuului myös EIP, jon‑
ka osuus oli ensimmäinen ESIR‑rahaston kautta
tehty pääomasijoitus.

Sijoittajien tarpeet ja
ESIR‑rahaston rooli
ESIR‑rahaston tärkeimpiä tavoitteita on houkutella
yksityisiä sijoittajia sellaisille alueille, joille ne eivät
yleensä uskaltaudu. Tämä vastaa sekä sijoittajien tar‑
peita että ESIRin omia päämääriä. ”Institutionaalisilla
sijoittajilla on paljon käyttämättömiä varoja. Niiden
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kannattaa sijoittaa, koska talletuskorot ovat nykyään
matalia ja sijoittajat tarvitsevat varoilleen paremman
tuoton,” sanoo EIP:n ilmastonmuutos- ja ympäristö‑
yksikön osakerahastoista vastaava johtaja Barbara
Boos. Institutionaaliset sijoittajat suhtautuvat usein
varauksella uuteen teknologiaan, josta ei vielä ole
paljon käyttökokemusta. Eläkevarojen suojaamiseksi
sijoitustappioilta ne etsivät vakaita sijoituskohteita.
Copenhagen Infrastructure II -rahaston rakenteella
”institutionaalisten sijoittajien likviditeettiä voidaan
kanavoida sellaisiin investointeihin, joita ne eivät
yleensä rahoittaisi,” perustelee Boos.
PensionDanmark on yksi Copenhagen Infrastructu‑
re II -rahaston keskeisistä sijoittajista ja tärkeä puo‑
lestapuhuja institutionaalisten sijoittajien osallis‑
tumiselle vähähiilisten hankkeiden rahoitukseen.
Eläkerahasto pääsi myös vaikuttamaan rahaston
suunnitteluun niin, että se on instituutioiden kan‑
nalta kiinnostava. ”Juuri näiden vaikutusten vuoksi
halusimme tukea hanketta ESIR‑investoinnilla,” Boos
kertoo. ESIR‑rahaston ansiosta EIP voi tehdä sijoituk‑
sia, joihin se ei olisi aiemmin ryhtynyt, ja Copenha‑
gen Infrastructure II sopii siihen kuvaan. Aiemmin EI‑
P:n pääomasijoitukset olivat pieniä, yleensä enintään

Veja Maten tuulipuiston turbiinit
odottavat mereen laskemista

ILMASTOSSA ja YMPÄRISTÖSSÄ
on tulevaisuutemme

ESIR
Copenhagen
Infrastructure II
-rahaston rakenteella
institutionaalisten
sijoittajien likviditeettiä
voidaan kanavoida
sellaisiin investointeihin,
joita ne eivät yleensä
rahoittaisi

90-metristen turbiinien upottamiseen syvään veteen
tarvitaan tällainen laite.

50 miljoonaa euroa. ESIR‑rahaston avulla EIP pystyi
kasvattamaan osuuttaan Copenhagen Infrastructure
II:ssa 75 miljoonaan euroon.

pikemminkin vaihtoehto joukkovelkakirjoille kuin
korkean velkavivun pääomasijoitus,” kertoo Bendorff
Røpcke Copenhagen‑rahastosta.

Pienellä vivutuksella suuriin
summiin

Copenhagen Infrastructure II on jo sitonut tai varan‑
nut noin miljardi euroa rahastovaroistaan eri inves‑
tointihankkeisiin. Ensimmäiset investoinnit koskevat
uutta teknologiaa, jonka rahoitukseen perinteiset
institutionaaliset sijoittajat eivät yleensä lähde mu‑
kaan. Niihin kuuluvat mm. biomassavoimala Britan‑
niassa, merituulivoimahanke Saksassa ja tuulipuisto
Skotlannin rannikolla.

Copenhagen Infrastructure II -rahastossa instituti‑
onaalisia sijoittajia viehättää ja houkuttaa erityises‑
ti vähäinen vivun käyttö sijoituksissa. Copenhagen
Infrastructure II rahoittaa osuutensa hankkeesta
usein etuoikeutetulla pääomalla tai oman ja vieraan
pääoman yhdistelmällä. Näin vivutustaso jää pal‑
jon alhaisemmaksi kuin muissa samantyyppisissä
infrastruktuurirahastoissa, mikä alentaa Copenha‑
gen Infrastructure II:n riskit tasolle, jonka myös kon‑
servatiivisemmat institutionaaliset sijoittajat voi‑
vat hyväksyä. ”Meidän sijoittajillemme rahasto on

Rahaston koko on 2 miljardia euroa, jotka on tarkoi‑
tus käyttää kokonaisuudessaan investointeihin vuo‑
den 2017 puoliväliin mennessä. Kun Copenhagen
Infrastructure II:n rahastonhoitajien tähtäimessä on
pitää sijoitukset salkussaan jopa 20 vuoden ajan, in‑
novatiiviset hankkeet saavat tukea pitkäksi ajaksi.
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Ainutlaatuista vihreyttä
Uudenlainen rahasto houkuttelee yksityistä pääomaa ilmasto- ja
kehityshankkeisiin

M

uutama vuosi sitten Alastair Vere Nicoll vael‑
si Etelämantereen poikki naparetkeilijä Roald
Amundsenin jäljillä. Nyt hän seisoo eteläna‑
van jäisiä vesiä huomattavasti kuumemmalla paikal‑
la, mutta on mukana yhtä uraauurtavassa hankkees‑
sa kuin kuuluisan norjalaisen matka maailman ääriin.
Hänen jalkojensa alla, 250 km Addis Abebasta ete‑
lään, on Etiopian hautavajoamaan kuuluva Corbettin
vulkaaninen kraatteri eli kaldera. Geologisten muoto‑
jen onnellisen yhteensattuman ansiosta vesi nousee
maanalaisista halkeamista maan pinnalle, ja alueen
vulkaaninen toiminta muuttaa veden luonnostaan
höyryksi. Vere Nicoll kollegoineen aikoo valjastaa
höyryn tuottaman energian sähköntuotantoon. ”Se
on ikään kuin hiilivoimala ilman hiiltä,” hän kuvaa.

Uusiutuvaan energiaan keskittyvä sijoitusyhtiö Berke‑
ley Energy, jota Vere Nicoll oli mukana perustamassa,
aikoo rakentaa kalderan kuivaan laaksoon Etiopian en‑
simmäisen itsenäisen voimalahankkeen. Pilottivaiheen
odotetaan valmistuvan kahdessa vuodessa. Kahdeksan
seuraavan vuoden kuluessa Vere Nicoll arvioi Corbettin
voimalan tuotantokapasiteetiksi 500 megawattia, mikä
on noin neljännes maan sähkönkulutuksesta ja riittää
kymmenelle miljoonalle etiopialaiselle. ”Olemme en‑
nenkin toteuttaneet uraauurtavia hankkeita kehittyvil‑
lä markkinoilla, mutta tämä on merkittävin jonka pa‑
rissa tulemme koskaan työskentelemään,” hän sanoo.
”Todellakin, koko uramme aikana.”
Vere Nicollin huipputeknologiahanke on varsin tyy‑
pillinen projekti Geeref‑rahastolle (Energiatehokkuu‑
den ja uusiutuvien energialähteiden maailmanlaajui‑
nen rahasto), joka on yksi hankkeen pääsijoittajista.
Rahasto käynnistettiin suurella panoksella julkista
pääomaa – 112 miljoonaa euroa Norjasta, Saksasta
ja EU:lta – jonka kannustamana onnistuttiin kerää‑
mään 110 miljoonan euron rahoituspotti yksityisiltä
sijoittajilta. Geeref‑rahaston varainhankinta saatiin
päätökseen keväällä 2015. On laskettu, että jokainen
rahaston hankkeeseen käyttämä euro tuo mukanaan
50 euron lisäinvestoinnit.
Käyttämällä julkista rahoitusta yksityissijoittajien ris‑
kin lieventämiseen Geeref on koonnut ainutlaatuisen
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investointisalkun, joka painottuu uusiutuvaan ener‑
giaan kehittyvissä maissa. Geeref‑rahaston johtaja
Cyrille Arnould pyörittää tiimiään EIP:n Luxemburgin
pääkonttorin yhdessä vilkkaassa nurkkauksessa. Ra‑
hasto on sijoittanut kehittyvissä maissa noin 50 eri
hankkeeseen, joiden johdossa ovat ensikertalaiset.
”Toimintamme osoittaa, että yhteiskunnalle hyödyl‑
lisiä hankkeita voi toteuttaa voitollisesti,” hän sanoo.

Tukea uusiutuvaan energiaan
ilman uhkapeliä
Geeref‑rahaston rakenne perustuu riskien porras‑
tamiseen etuoikeusluokituksella eli ”first‑loss”-jär‑
jestelyllä, jossa julkisia varoja käytetään puskurina
yksityisten sijoittajien suojaamiseen. Rahaston mah‑
dolliset tappiot katetaan ensin julkisen rahoituksen
osuudesta. Järjestely lisää yksityissijoittajien luot‑
tamusta ja rohkaisee niitä investoimaan rahastoon,
joka muuten voisi näyttää sijoituskohteena liian riski‑
pitoiselta. Australian Melbournessa 4,5 miljardin eu‑
ron eläkerahastosalkkua hoitava Garrie Lette sijoitti
Geeref‑rahastoon 42 miljoonaa euroa. ”Emme pan‑
neet peliin koko omaisuuttamme,” sanoo Catholic Su‑
per -rahaston investointipäällikkö Lette. ”Investointi
oli meille silti merkittävä.”
Lette myöntää, että aloittelevien rahastonhoitajien
uusiutuvan energian hanke kehittyvässä maassa
”täyttää nipin napin kriteerimme”. Geeref‑rahaston
rakenne kuitenkin sai hänet kiinnostumaan. ”Toimin‑
taamme ohjaavat riskit ja tuotot. Suuririskisemmän
pääomaosuuden olemassaolo vaikutti ratkaisevasti
sijoituspäätökseemme.” Rahastoon kohdistuva tuot‑
to‑odotus on hieman yli 20 prosenttia.

Hankkeet rakennetaan
alusta asti
Vaikka Geeref‑rahasto toimii maantieteellisesti laa‑
jalla alueella, Arnould näkee uusiutuvan energi‑
an sektorilla parhaat kasvumahdollisuudet Afrikas‑
sa. Siitä hän on samaa mieltä Frontier Investment

ILMASTOSSA ja YMPÄRISTÖSSÄ
on tulevaisuutemme

Toimintamme osoittaa,
että yhteiskunnalle
hyödyllisiä hankkeita voi
toteuttaa voitollisesti.

Management -sijoitusyhtiön investointijohtajan An‑
ders Hauchin kanssa. 44-vuotias tanskalainen ja hä‑
nen kollegansa Frontier‑yhtiössä ovat mukana 45 mil‑
joonan Yhdysvaltain dollarin vesivoimahankkeessa
Siti‑joella, Ugandan syrjäisellä Mount Elgonin alueel‑
la. Siti‑joen voimalan on tarkoitus tuottaa 5 megawa‑
tin kapasiteetti vuoden 2016 loppuun mennessä.
Turbiinit sijoitetaan joen ensimmäiseen jyrkkään ve‑
siputoukseen, missä niiden pyörittämiseen on saata‑
villa eniten vesivoimaa. Vuoden 2018 lopulla, jolloin
Frontier rakennuttaa turbiinit toiseen vesiputouk‑
seen, Siti‑joen voimalan odotetaan tuottavan 2,5 pro‑
senttia Ugandan koko sähköntuotantokapasiteetista.
Frontier on tyypillinen Geeref‑rahaston sijoitus (se on
investoinut 12 miljoonaa euroa 60 miljoonan euron
rahastoon). Sillä ei ollut näyttöjä tuloksista, joten EI‑
P:n asiantuntijoilla oli keskeinen rooli rahaston hal‑
linnoinnissa. Geeref‑rahaston johtaja Arnould johtaa
myös Frontierin investointineuvontaa. Frontier‑rahas‑
to keskittyy kokonaan uusiin ”greenfield”-investoin‑
teihin, toisin sanoen se ei sijoita jo käynnissä oleviin
hankkeisiin, vaan rakentaa ne itse alusta asti. Näin
tuotettu lisäarvo on Geerefin toiminnan ydinaluet‑
ta. ”Geeref teki suuren sijoituksen, joka auttoi meitä
hankkimaan muuta rahoitusta. Saimme myös paljon
neuvoja tuleviin investointeihin,” kiittää Hauch. ”Gee‑
refin panos oli aivan ratkaiseva.”
Nyt kun Geerefin strategian suuntaviivat on laadit‑
tu, Arnould on valmis toiseen rahoituskierrokseen.
Suunnitelmien mukaan Geeref II:sta tulee edeltäjään‑
sä paljon suurempi, ja yksityisen pääoman osuus on
merkittävämpi. ”Suojaamme jatkossakin yksityisiä
sijoittajia riskeiltä,” hän kertoo. ”Suojausta ei kuiten‑
kaan tällä kertaa tarvita yhtä paljon, koska sijoittajat
ovat jo nähneet toimintamme tulokset. Olemme eh‑
tineet rakentaa luottamusta.”

Ugandalaisia poikia Siti‑joen
voimalan yläpuolisella rinteellä
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EIP:llä on maailmalla keskeinen rooli muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisissa
toimissa. Pankki edistää myös EU:n naapurimaiden ja kauppakumppanien
hyvinvointia kaikkialla maailmassa.

EUR

EUROA
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,
lainoina EU:n
ulkopuolelle 63 hankkeeseen

Afrikan pienistä aurinkovoimahankkeista valoa iltaopintoihin, ja
mikrorahoitusta syyrialaisille pakolaisnaisille Libanonissa

95

Tukea
milj. euroa

14 uuteen
mikrorahoitustoimeen

6 000

pk‑yritykselle, jotka
työllistävät

280 000
henkilöä
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Toivoa lähellä kotia
Investointiohjelmamme
auttavat Syyrian pakolaisia
pysymään lähellä
kotimaataan – ja
jälleenrakentamaan sitä
sodan päätyttyä

K

un koulut alkoivat syyskuussa 2015, vain
200 000 Syyrian pakolaislapselle löytyi koulu‑
paikka Libanonissa. Muiden 600 000 lapsen
opetukseen maan kapasiteetti ei yksinkertaisesti riit‑
tänyt. ITWorx Education -yrityksen johtaja, egyptiläi‑
nen Ahmed Saeed, tuli pakolaisleirille Saadnayelin
kylään Bekaan laaksossa ja ryhtyi rakentamaan kou‑
lua telttaan. Kolmen viikon kuluttua hänellä oli 50
eri‑ikäistä oppilasta, joista monet eivät olleet voineet
käydä koulua neljään vuoteen. He opiskelevat liba‑
nonilaisen opetussuunnitelman pilvipohjaista ver‑
siota 60 dollarin tablettitietokoneilla apunaan vain
pari opettajaa. ”He tuntevat itsensä tärkeiksi,” sanoo
Saeed. ”Vihdoinkin joku huolehtii heistä.”
ITWorx aikoo laajentaa kouluaan niin, että oppilaak‑
si pääsisivät kaikki alueella olevat Syyrian pakolaiset.
Koulun tarkoituksena on rakentaa uutta tulevaisuut‑
ta kotimaansa sisällissotaa paenneille. Ajatuksena
on, että kun pakolaisille annetaan mahdollisuus py‑
syä lähellä kotimaataan, he palaavat sodan päätyttyä
todennäköisemmin takaisin ja osallistuvat maansa
jälleenrakentamiseen. ”Pakolaisongelmaan voidaan
puuttua poliittisin keinoin,” sanoo ITWorx Educatio‑
nin puheenjohtaja Romen Mathieu. ”Parhaat tulok‑
set saavutetaan kuitenkin kulttuurin ja investointi‑
en kautta – ne tuovat uutta toivoa alueelle.”
Euroopan investointipankin rahoitus Lähi‑idässä pyr‑
kii luomaan alueelle vakautta, joka auttaa pakolaisia
pysymään lähellä kotimaataan. Pankki on laajenta‑
nut toimintaansa alueella ja toteuttanut merkittäviä
hankkeita mm. Libanonissa, Turkissa ja Jordaniassa.
EIP:n tukema, voittoa tavoittelematon libanonilainen
Al Majmoua -mikrorahoituslaitos on kahden viime

vuoden aikana järjestänyt koulutusta 8000 syyria‑
laiselle naiselle ja nuorelle sekä lainarahoitusta 200
syyrialaiselle naiselle. Tällainen toiminta on ratkaise‑
van tärkeää tuhoutuneen maan jälleenrakennuksel‑
le. ”Kun asiakkaamme palaavat Syyriaan, he voivat
käyttää meiltä saamaansa luottohistoriaa takeena
hyvästä suoriutumisesta,” kertoo Al Majmouan toimi‑
tusjohtaja Youssef Fawaz. ”Se auttaa näitä ihmisiä, ja
koko maata, palaamaan normaaliin elämään.”
Viime vuosina EIP on rahoittanut Jordaniassa uusiu‑
tuvan energian hankkeita. Yksi niistä on Tafilan tuu‑
lipuisto, joka käynnistettiin vuonna 2015 ja tuottaa
sähköä 83 000 kotitaloudelle. Jordanian tavoitteena
on kattaa 10 prosenttia energiatarpeestaan uusiu‑
tuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Tämä
on olennaisen tärkeää aavikkoisessa maassa, jonka
bruttokansantuotteesta energiakustannukset nielai‑
sevat 20 prosenttia.
V
 uonna 2015 Jordanian kanssa sovittiin 66 miljoo‑
nan euron lainasta kansallisen sähköverkon ke‑
hittämiseen, mikä parantaa energian siirtoa koko
maassa.
S ähköä puolestaan tarvitaan toiseen EIP:n vuonna
2015 sopimaan rahoitushankkeeseen. Kaikkiaan
49,7 miljoonan euron Wadi al‑Arab -hankkeessa
johdetaan vettä pohjois‑Jordanian kuiviin osiin,
jotka ovat entisestään kuivuneet Syyrian pako‑
laisten virratessa alueelle. Tämä 26 kilometrin pi‑
tuinen putki tuo alueelle vuodessa 30 miljoonaa
kuutiometriä makeaa vettä ja edistää alueen va‑
kautta lieventämällä vähäisistä vesivaroista johtu‑
via jännitteitä.
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Menestystarina sokerista
Pienellä Mauritiuksen saarella innovatiivinen yritys puristaa sokeriruo’ostaan
viimeisenkin sentin – ja suojelee samalla ympäristöä

T

ämä on tarina sokeriruokoyhtiöstä, joka toimii
pienellä saarella kahden tuhannen kilometrin
päässä eteläisen Afrikan rannikolta. Yhtiön joh‑
to joutui suurten haasteiden eteen, mutta vastasi
niihin innovaatiolla toisensa perään. Yhteistyökump‑
panikseen se löysi EIP:n. Kuuden vuoden aikana ra‑
kentui yritysrypäs, jolla on edellytykset sopeutua toi‑
mintaympäristön muutoksiin. Kaiken keskellä yritys
muisti myös suojella Intian valtameressä sijaitsevan
kotimaansa ympäristöä.

Sokerin hintasuojaukset poistettiin kansainvälisis‑
sä kauppaneuvotteluissa kymmenisen vuotta sit‑
ten. Aiemmin suojatuilla Afrikan, Karibian ja Tyy‑
nenmeren markkinoilla hinnat putosivat vuosien
2006 ja 2009 välillä 36 prosenttia. Tilanteesta oli löy‑
dettävä ulospääsy.
Jo 150 vuotta sitten perustettu Omnicane aloitti in‑
novaatioiden sarjan, joka johti monen uuden laitok‑
sen rakentamiseen sen tehdasalueelle La Baraquen
kaupungissa Mauritiuksen eteläosassa. Jokainen lai‑
tos käyttää edellisen sivutuotetta uuden tuotteen
valmistukseen. Yritys laajeni aivan uusille aloille, ku‑
ten sokerin puhdistukseen, sähköntuotantoon ja eta‑
nolin tislaukseen, mikä olisi takuuhintojen kaudella
tuntunut mahdottomalta.
Mauritiuksen sokerinviljelijät ovat perinteisesti lei‑
kanneet ruokonsa, valmistaneet sadosta raakasoke‑
ria yksinkertaisella prosessilla ja laivanneet sen sitten
Eurooppaan, missä sokeri puhdistettiin ja jalostettiin
kuluttajien käyttöön. Omnicane rakensi ensi töikseen
15 miljoonan euron EIP‑lainalla raakasokerilleen puh‑
distamon, jolloin se sai suuremman tuoton itse loppu‑
tuotteesta, valkoisesta sokerista. Nyt Omnicane tuottaa
La Baraquen tehtaalla jopa 200 000 tonnia puhdistet‑
tua sokeria vuodessa. Puhdistamo oli suuri menestys.
Se toi kuitenkin mukanaan uuden ongelman.
Ennen kuin sokeri on valmista syötäväksi, se käy
läpi pitkän teollisen prosessin. Prosessista syntyy
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He hyödyntävät
jokaisen mahdollisuuden
tulojen hankintaan.”
Vincent Girard, EIP:n
rahoitusvastaava

sivutuotteena ennen kaikkea melassia, jolle pitäisi
löytää käyttöä. Alkuun Omnicane myi melassin hal‑
valla eri puolille maailmaa, ja se muunnettiin etano‑
liksi tai käytettiin eläinten rehuna.
Seuraavaksi Omnicane päätti hoitaa tämänkin vai‑
heen paikallisesti. Yhtiö sai EIP:ltä toisen 8 miljoo‑
nan euron lainan, jolla se rakensi tislaamon melassin
talteenottoon ja bioetanolin valmistukseen. Nykyisin
Omnicane tuottaa vuosittain noin 24 miljoonaa litraa
bioetanolia, jota käytetään autoissa polttoaineen li‑
säaineena vähentämään bensiinin kulutusta. Melas‑
sista valmistetaan myös alkoholia elintarvike- ja lää‑
keteollisuuden käyttöön.

GLOBAALI
toimija

Tämä ei tietenkään vielä ollut viimeinen vaihe. Myös
bioetanolin tuotantoprosessissa on sivutuotteensa,
joista Omnicanessa versosi uutta liiketoimintaa.
Melassin käymisestä syntyy hiilidioksidia. Omnicane
ottaa sitä talteen päivittäin noin 25 tonnia ja myy lä‑
heiselle tehtaalle, missä hiilidioksidista valmistetaan
porejuomiin tarvittavaa kaasua. Melassin tislausjät‑

teenä syntyvä rankki taas sisältää runsaasti mine‑
raaleja, kuten kaliumia. Omnicanen tislaamossa siitä
tehdään lannoitetta, metaanikaasua sähköntuotan‑
toon sekä lämpöenergiaa.

”Jätteenä pidettävä sivutuote on usein toisessa pro‑
sessissa arvokas raaka‑aine,” painottaa suunnitteluin‑
sinööri Marco Francini EIP:stä. ”Sitä hyödyntämällä
saavutetaan erittäin suuret ympäristöhyödyt.”

Sokerin hinnan romahtaminen opetti Omnicanen
johdolle monipuolisen liiketoiminnan merkityk‑
sen. Yritys otti EIP:ltä vielä 8 miljoonan euron lainan
139 huoneen neljän tähden hotellin rakentamiseen.
Lisäksi se laati 700 000 euron EIP‑rahoituksella suun‑
nitelman hotellia ympäröivästä asuin- ja liikekiinteis‑
töjen alueesta, joka tulevaisuudessa tarjoaa 4 000
työpaikkaa.

EIP on rahoittanut kiertotalouden hankkeita 15 mil‑
jardilla eurolla kymmenen viime vuoden aikana. Nii‑
hin kuului myös Omnicanen teollisuusprosessin vii‑
meinen vaihe.

Mutta ympyrä ei ollut vielä sulkeutunut.
Teollisuudessa kiinnitetään yhä enemmän huomio‑
ta tuotteiden valmistustapoihin jätteen vähentämi‑
seksi. Kiertotaloutena tunnettu ajattelutapa alkaa
jo paljon ennen kuin tuote heitetään pois, käytetään
uudelleen tai kierrätetään. Kiertotalous on osa tuot‑
teen suunnitteluvaihetta; sen tavoitteena on turva‑
ta tuotteen pitkä elinkaari sekä hyvät mahdollisuu‑
det uusiokäyttöön, korjaukseen ja kierrätykseen.

Vuonna 2015 Omnicane sopi EIP:n kanssa 8 miljoo‑
nan euron lainasta, jolla rakennetaan innovatiivi‑
nen laitos hiilen loppuun polttamiseksi. Laitoksessa
lämpökäsitellään kolmen voimalan hiilituhkat yhti‑
ön tehdasalueelta ja saaren muista osista sementin
lisäaineeksi. Menetelmällä vältetään monen tonnin
hiilidioksidipäästöt, joita muuten syntyisi lisäaineen
valmistuksesta ja maahantuonnista. Samalla syn‑
tyy höyryä Omnicanen muiden laitosten voimanläh‑
teeksi. ”Olemme rakentaneet teollisen ekosysteemin,”
sanoo Omnicanen kestävästä kehityksestä vastaa‑
va Rajiv Ramlugon. ”Se on suljettu järjestelmä, jossa
tuotteet kulkevat ”kehdosta kehtoon”.”

2015

Toimintakertomus

43

Mistä rahat tulevat
EIP on maailman suurin ylikansallinen lainojen liikkeeseenlaskija ja luotonantaja.
Vuonna 2015 hankimme kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta 62,4 miljardia euroa.
Korkean luottoluokituksensa ansiosta pankki pystyy lainaamaan suuria summia
kilpailukykyisin hinnoin, ja näin saatu etu välitetään edelleen omille asiakkaillemme.

E

IP on rahoitusalalla globaali toimija. Vuonna
2015 lainoja maksettiin ulos 12 eri valuutassa
ja laskettiin liikkeelle 16 valuutassa. Laskemalla
joukkovelkakirjalainoja liikkeeseen monissa eri va‑
luutoissa tavoitamme myös sellaiset sijoittajat, jotka
eivät yleensä kiinnostuisi pankin Euroopassa rahoit‑
tamista investoinneista, mutta tukevat Euroopan
hankkeita välillisesti sijoittamalla EIP:n jvk‑lainoihin.

Vuoden 2015 saavutuksia
• 89 % EIP:n joukkovelkakirjoista laskettiin
liikkeelle euroissa, Englannin punnissa tai
Yhdysvaltain dollareissa
• johtava viitelainojen liikkeeseenlaskija
euron ja Yhdysvaltain dollarin markkinoilla
• suurin Englannin puntamääräisten
lainojen liikkeeseenlaskija Britannian
valtionlainojen ulkopuolella
• markkinajohtaja Turkin liiran, Kanadan
dollarin, Norjan kruunun ja Etelä‑Afrikan
randin markkinoilla

Mistä rahat hankittiin
EIP:n joukkovelkakirjalainat alueittain

Eurooppa
Amerikka

Aasia

63%

14%

21%

2%

Lähi‑itä
ja Afrikka
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Vihreä lopputulos
EIP kannustaa markkinatoimijoita laatimaan selkeät suuntaviivat vihreiden
joukkovelkakirjojen tuotolla rahoitettavien investointien vaikutusarviointiin

Y

K:n Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa
2015 saatiin aikaan merkittävä sopimus ilmaston
lämpenemisen pysäyttämiseksi. Kokouksessa esi‑
tettiin toinenkin, hieman erikoisempi ajatus, joka voi
jatkossa osoittautua vaikutuksiltaan huomattaviksi.

Siinäkin on kyse nimenomaan vaikutuksista. EIP johti
11 kansainvälisen rahoituslaitoksen ryhmää, joka jul‑
kaisi ohjeet vihreiden joukkovelkakirjalainojen vaiku‑
tusten raportoinnista.
Vuonna 2015 vihreillä joukkovelkakirjalainoilla
(Green Bonds) kerätyt 40 miljardia Yhdysvaltain dol‑
laria on käytettävä ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Tässä ongelmana on, että eri organisaatiot mittaavat
ja ilmoittavat ilmastovaikutukset eri tavoin. Kun in‑
vestoinnilla kerrotaan vältettävän yhden tonnin hiili‑
dioksidipäästöt, sijoittaja ei voi olla varma, vastaako
se tosiasiassa vain puolta tonnia vai peräti kahta.
EIP:n johtaman työryhmän työn tuloksena saatiin
aikaan ensimmäiset ohjeet vihreiden joukkovelka‑
kirjalainojen vaikutusten raportoinnista. Ohjeissa

painotetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuulli‑
suutta, mikä on edellytys sille, että vihreät jvk‑lainat
tavoittavat yhä monipuolisemman joukon sijoittajia.
EIP antaa jo nyt hankekohtaista tietoa vihreiden jouk‑
kovelkakirjojen tuotolla rahoitetuista investoinneista
ja hankkeidensa ilmastovaikutuksista. Yksi esimerkki
on Marokon Ouarzazaten laaja aurinkovoimahanke,
jonka sähköntuotannon on määrä käynnistyä vuo‑
den 2016 alkupuolella. EIP:n on rahoittanut voima‑
lan aurinkopaneeleja ja keskittävän aurinkovoiman
hankkeita kaikkiaan yli 200 miljoonalla eurolla, josta
40 miljoonaa oli peräisin vihreiden joukkovelkakirja‑
lainojen tuotosta. Pankin vaikutusraporttien mukaan
hankkeen tuloksena:
tuotetaan sähköä 250 000 marokkolaiselle
v ältetään vuosittain 193 tonnin hiilidioksidipäästöt
luodaan uusia työpaikkoja alueen
aurinkovoimateollisuuteen.

Ouarzazaten aurinkovoimahanke
Marokossa
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Vuorovaikutusta ja yhteistyötä

ESIR

Euroopan strategisten investointien rahasto toi EIP:lle uuden tärkeän tehtävän, joka
vaatii hallinnon ja johtamisen erityisosaamista.

J

oulukuussa 2014 Euroopan valtion- ja hallitusten
päämiehet pääsivät sopimukseen Euroopan in‑
vestointiohjelmasta. Ohjelman tarkoituksena on
saada uudelleen käyntiin pitkäaikaiset investoinnit,
joiden kehitys on laahannut jäljessä ainakin vuoden
2008 finanssikriisistä asti. Ohjelman keskeinen osa on
Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR).
ESIR‑rahastossa EIP:llä on käytettävissään 16 miljar‑
din euron takaus EU:n budjettivaroista ja 5 miljar‑
dia euroa pankin omista rahoitusvaroista. Rahaston
tuella EIP tekee hankeinvestointeja, joiden avulla on
tarkoitus saada liikkeelle yhteensä 315 miljardin eu‑
ron rahoitus unionissa kolmen seuraavan vuoden
aikana.

Euroopan parlamentti hyväksyi ESIR‑rahaston pe‑
rustamissäädökset vuoden 2015 keskivaiheilla.
Sen hallintorakenne saatiin valmiiksi joulukuus‑
sa, kun Wilhelm Molterer nimitettiin rahaston
toimitusjohtajaksi.
Jo ennen ESIR‑investointikomitean lopullista nimi‑
tystä EIP keräsi kokoon ESIR‑salkun, jonka sisällön
Euroopan komissio hyväksyi. Joistakin näin rahoite‑
tuista hankkeista voit lukea lisää tämän toimintaker‑
tomuksen sivuilta.
Hankkeet, jotka ovat saaneet tuekseen ESIR‑rahas‑
ton takauksen, arvioidaan EIP:n normaalin due di‑
ligence -selvityksen mukaisesti, ja ne hyväksyy lo‑
pullisesti pankin hallintoneuvosto. ESIR‑rahoitus
kirjataan EIP:n taseeseen, mutta EU:n takauksen ja
omien rahoitusvarojen ansiosta nämä korkeamman
riskin lainat ovat pankille riskittömiä. EIP:n henkilös‑
tö tekee yhteistyötä ESIR‑rahaston eri hallintopor‑
taiden kanssa saadakseen hankkeilleen rahoitusta
EU:n budjettitakauksella:
E SIR‑rahaston johtokunta antaa neuvontaa sijoi‑
tussalkun riskiprofiiliin ja sijoitusstrategiaan liitty‑
vissä asioissa
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E SIR‑rahaston investointikomitea arvioi ja hy‑
väksyy EU:n budjettitakauksen käytön tiettyihin
rahoitustoimiin.

Vuorovaikutusta
ja yhteistyötä

EIP:n hallintorakenne
Osakkaat

EU:n 28 jäsenvaltiota

Valtuusto

Jäsenvaltioiden ministerit

Hallintoneuvosto

Hallitus

Tilintarkastuskomitea

Jäsenvaltioiden
nimeämä

Riippumaton

- Pääjohtaja
- 8 varapääjohtajaa

Useat EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä pankin kanssa
ja varmistavat sen toiminnan vastuullisuuden:
E
 uroopan parlamentti tarkastaa EIP:n toiminnan vuosittain.
E
 uroopan komissio nimeää yhden jäsenen EIP:n hallintoneuvostoon ja antaa lausuntonsa jokaisesta hallin‑
toneuvostolle esiteltävästä hankkeesta.
E
 uroopan oikeusasiamies: Toisin kuin muilla kansainvälisillä rahoituslaitoksilla, kansalaisten valitusmahdol‑
lisuudet hallinnollisista epäkohdista eivät pääty EIP:n omaan valitusmenettelyyn. Niistä voi tehdä kantelun
Euroopan oikeusasiamiehelle.
E
 U:n tuomioistuin käsittelee EIP:n ja EU:n jäsenvaltioiden väliset riita‑asiat ja voi arvioida pankin päättävien
elinten ratkaisujen lainmukaisuutta.
E
 uroopan tilintarkastustuomioistuin
asianmukaisuuden.

voi

tarkastaa

lainavaltuutuksiin

perustuvan

luotonannon

E
 uroopan tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen ja määräysten noudat‑
tamista EIP:ssä.
E
 uroopan petostentorjuntavirasto estää väärinkäytöksiä yhteistyössä EIP:n kanssa.
E
 uroopan keskuspankki tarjoaa eurojärjestelmälle likviditeettijärjestelyitä, joita myös EIP voi hyödyntää.
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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
37B, 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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