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PÄÄJOHTAJAN katsaus

E IP-ryhmä tukee ja rahoittaa hankkeita, jotka 
vaikuttavat innoittavasti Euroopan yrityksiin 
ja EU:n kansalaisten elämään. Tämä vaikutus 

on viime vuosina selvästi kasvanut, kun olemme 
pyrkineet määrätietoisesti käyttämään rahavaro-
ja entistäkin tehokkaammin. Yhdistämme EIP-ryh-
män rahoitusta yksityiseen pääomaan, EU-varoihin 
ja avustuksiin, ja liitämme siihen vielä pankin asian-
tuntijoiden neuvontaa mahdollisimman suuren 
taloudellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Toimintamme vaikutukset tuntuvat kaikkialla 
Euroopassa, sillä keskinäisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen, koheesio, on pankin tärkeimpiä teh-
täviä. Pysyimme tehtävällemme uskollisina myös 
vuonna 2016. Prosenttiosuutena bruttokansan-
tuotteesta laskien suurimman osan EIP-ryhmän 
rahoituksesta saivat Viro, Malta, Bulgaria, Kypros, 
Kroatia, Puola ja Slovakia.

Pankki tekee työtä varmistaakseen, että hyvin-
vointi leviää oikeudenmukaisesti koko Euroopan 
alueelle ja kauemmaksikin. EIP on keskeinen väli-
ne EU:n globaalistrategian ja unionin kehityspo-
liittisen konsensuksen toteuttamisessa. Pyrimme 
jatkuvasti vastaamaan haasteeseen edistää kestä-
vää talouskasvua käynnissä olevan muuttoliikkeen 
lähtömaissa, jotta niin monet ihmiset eivät joutuisi 
lähtemään sydäntäsärkevälle ja usein vaaralliselle 
pakomatkalle pois kotimaastaan. Samalla pyrimme 
edistämään taloudellista sietokykyä Lähi-idän, Poh-
jois-Afrikan ja Länsi-Balkanin kohdealueilla.

Vuonna 2016 EIP-ryhmän lainat, takaukset ja sijoi-
tukset saivat aikaan jopa 280 miljardin euron ko-
konaisinvestoinnit. EU-maiden yhteisen pankin 
rahoitusjärjestelyt paikkaavat markkinapuutteita 
Euroopassa. Euroopan investointiohjelmaa tehok-
kaasti hyödyntäen olemme tukeneet pk-yrityksiä ja 
innovaatioyrityksiä, jotka eivät ehkä muutoin olisi 
saaneet pankin rahoitusta.

Mihin ikinä investoimmekin, etsimme kehittäjiä. Il-
man innovaatioita EU ei kykenisi säilyttämään kil-
pailukykyään. Tässä Euroopan investointiohjelmal-
la on vahva rooli, sillä se mahdollistaa sellaistenkin 
innovaatioyritysten rahoittamisen, jotka eivät ehkä 
aiemmin olisi läpäisseet pankin seulaa. Tukemal-
la uuden teknologian tutkimusta ja innovatiivisia 
yrityksiä voimme muuttaa ihmisten elämää − toisi-
naan jopa pelastaa ihmishenkiä. 

Viime vuonna rahoitimme perheomisteista satel-
liittiyritystä Bremenissä sekä ensimmäistä rahastoa, 
joka tekee sijoituksia ranskalaisten yliopistotutki-
joiden perustamiin yrityksiin. Molemmat hankkeet 
toteutettiin Euroopan investointiohjelman tuel-
la. Lisäksi tuimme zikavirusrokotteen kehitystyötä 
Lyonissa ja Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö 
CERNin LHC-hiukkaskiihdyttimen parantamista. Jo-
kaisen innovaattorin polku on erilainen, mutta ne 
kaikki kulkevat kohti tulevaisuutta, jossa Eurooppa 
pysyy mukana kilpailussa maailman markkinoilla. 
Kun nyt suuntaamme vuoteen 2017, odotan vie-
läkin suurempaa panostusta tällaisiin investointei-
hin. Tästä on tulossa EIP:lle huikea innovaatioiden 
vuosi.

Suhtaudun toiveikkaasti Eurooppaan ja sen inno-
vatiiviseen tulevaisuuteen. Pankilla on äärimmäi-
sen tärkeä tehtävä tukea EU:n kansalaisten kulkua 
yhteisellä eurooppalaisella polulla. EIP-ryhmän 
lainat ja takaukset, asiantuntijaneuvonta ja tu-
kemamme aloitteet ovat konkreettinen osoitus 
EU:n merkityksestä yrityksille ja ihmisille kaikkialla 
Euroopassa. Tämän toimintakertomuksen tarinat 
hankkeistamme kertovat siitä, miten EU-maiden 
rahoituslaitoksena luomme yhteyksiä ihmisten, yri-
tysten ja talouksien välille. Teemme Euroopasta yh-
tenäisemmän. Se on kaikkein tärkeintä juuri nyt.

Werner Hoyer
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PÄÄJOHTAJAN katsaus

Investointimme ja 
rahoitusohjelmamme 

luovat yhteyksiä 
ihmisten, yritysten 

ja talouksien välille. 
Teemme Euroopasta 

yhtenäisemmän. 
Se on kaikkein 

tärkeintä juuri nyt.
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VUODEN 2016 SAAVUTUKSIA

Euroopan investointiohjelma 2016

30,2 miljardin euron rahoitus hyväksytty 

163,9 miljardin euron kokonaisinvestoinnit käyntiin

315 miljardin euron tavoitteesta saavutettu 52 %

Naiset kuorivat hedelmiä perinteisiin 
kyproslaisiin makeisiin Troodos- 
vuoriston pienyrityksessä EIP-lainan 
tuella. Lue lisää sivulta 19.
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T aloudellisten vaikutusten lähtökohtana oli en-
nennäkemättömän syvä talouskriisi. Vielä nel-
jä vuotta vuoden 2008 romahduksen jälkeen 

EU:n bruttokansantuote oli kriisiä edeltäneen tason 
alapuolella, kiinteät investoinnit olivat vähentyneet 
15  prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyys oli kasvussa. 
EU:n jäsenvaltiot pyysivät Euroopan investointipank-
kia tukemaan työllisyyttä ja talouskasvua lisäämäl-
lä luotonantoaan, ja korottivat samalla pankin pää-
omaa 10 miljardilla eurolla.

Huhtikuuhun 2015 mennessä EIP oli pääomanko-
rotuksen turvin saavuttanut tavoitteensa 60 miljar-
din euron lisärahoituksesta. Investointien toteudut-
tua oli vuorossa pankin toiminnan tuloksellisuuden 
arviointi. Siinä oli otettava huomioon EIP:n rahoi-
tustoimien ja muun taloudellisen aktiviteetin mo-
nimutkaiset vuorovaikutussuhteet.

EIP:n ekonomistit käyttivät pankin pääomanko-
rotuksesta johtuvien toimien vaikutusarviointiin 
vakiintunutta taloudellista arviointimallia. Luo-
tonannon vaikutukset Euroopan talouteen osoit-
tautuivat merkittäviksi – vuoteen 2017 mennessä 
odotetaan syntyvän 830 000 uutta työpaikkaa ja 
vuoteen 2030 mennessä jopa 1,4 miljoonaa. ”Mal-
li on kehitetty osoittamaan sekä lyhyen että pit-
kän aikavälin vaikutukset”, kertoo EIP:n talousosas-
ton johtaja Debora Revoltella. ”Se on tärkeää, kun  

halutaan selvittää toimenpiteiden lopulliset vaiku-
tukset reaalitalouteen.”

Pankin ekonomistit julkistivat vaikutustiedot vuon-
na 2016. Nyt arviointimallia hiotaan Euroopan in-
vestointiohjelman alaisen strategisten investointi-
en rahaston (ESIR) vaikutusten selvittämiseen.

EIP:n vaikutukset testissä

Vuosien 2013–15 pääomankorotuskauden vaiku-
tusarviointi antaa hyvän pohjan myös EU:n budjet-
titakausten vaikutusten ja lisäinvestointien tuotta-
man hyödyn laskentaan. Vaikutusten arviointi on 
erityisen tärkeää, kun Euroopan komission puheen-
johtaja Jean-Claude Juncker on toivonut Euroopan 
investointiohjelman rahoituskapasiteetin kaksinker-
taistamista ja toimintajakson pidentämistä.

EIP:n ekonomistit selvittivät pankin rahoituksen vai-
kutusta pääomankorotuskaudella yhteistyössä Sevil-
lassa toimivan komission yhteisen tutkimuskeskuk-
sen kanssa. Talousvaikutusten arviointiin käytettiin 
mallia, joka alun perin kehitettiin vuonna 2010 EU:n 
alueiden taloutta tasapainottavien rakennerahasto-
jen vaikutusarviointiin. RHOMOLO-malli on laadittu 
niukan julkisen rahoituksen käytön tehokkuuden las-
kentaan ja sopii hyvin EIP:n tarkoituksiin.

”Malli on järkevästi rakennettu, ja pyrimme konserva-
tiivisiin arvioihin”, kertoo vaikutusarvioinnista vastaa-
va EIP:n ekonomisti Georg Weiers.

RHOMOLO-malli tuo esiin: 
• rahoituksen lyhytaikaiset vaikutukset talouteen
• investoinnin vaikutukset tuottavuuteen ja kasvuun 
pitkällä aikavälillä.

Kun EIP rahoittaa esimerkiksi tiehanketta, jo raken-
nustyö itsessään lisää taloudellista toimintaa. Työn 

Selkeä vaikutus BKT:hen ja 
työllisyyteen

Kehittynyt taloudellinen arviointimalli osoittaa selvästi EIP:n 
investointien laajat vaikutukset ja antaa suuntaa myös Euroopan 
investointiohjelman vaikutusten arviointiin.

Mallin syväanalyysi antaa  
selkeän kuvan pankin toiminnan 

tuloksista. 
Debora Revoltella, EIP:n pääekonomisti
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valmistuttua pankin rahoitus vaikuttaa edelleen, 
koska uusi tie lyhentää matkustusaikaa ja pienentää 
kuljetuskustannuksia, mikä puolestaan lisää tuotta-
vuutta, talouskasvua ja työllisyyttä. EIP:n lainojen to-
dellisten vaikutusten arvioinnissa on otettava huo-
mioon molemmat näkökohdat.

Pitkän aikavälin vaikutukset vuoteen 2030 men-
nessä ovat:
• BKT:n kasvu 1,1 %
• Uusia työpaikkoja 1,4 miljoonaa

EIP AJATTELEE

EIP:N RAHOITUSTOIMET   
(tammikuu 2013–maaliskuu 2015)

EIP:n tukemat investoinnit

342 mrd. euroa LYHYEN AIKAVÄLIN VAIKUTUS  
(vuoteen 2017)

BKT:n kasvu 0,8 %
Uusia työpaikkoja 

830 000

PITKÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUS  
(vuoteen 2030)

BKT:n kasvu 1,1 %
Uusia työpaikkoja 

1 400 000

Arvioinnin tulokset

Arviointimallin avulla EIP:n ekonomistit laskivat ly-
hyen ja pitkän aikavälin vaikutukset, jotka pankki 
sai aikaan tammikuusta 2013 maaliskuuhun 2015 
kestäneellä pääomankorotuskaudella.
Tällä jaksolla EIP:n tavanomaisessa toiminnassa ja 
pääomankorotuksesta johtuvina lisätoimina teh-
tiin yhteensä 1024 sopimusta 812 hankkeesta eri 
puolilla unionia. Niihin myönnetyillä 142 miljardil-
la eurolla rahoitettiin kaikkiaan 372 miljardin euron 
investoinnit.
Arviointimallin mukaan rahoituksen lyhyen aikavä-
lin vaikutukset vuoteen 2017 mennessä ovat:
• BKT:n kasvu 0,8 %
• Uusia työpaikkoja 830 000

EIP ja investointiohjelma
EIP:n on tärkeää arvioida toimintansa tuloksia, jotta 
rahoitus toimisi mahdollisimman tehokkaasti EU:n 
kansalaisten hyväksi. EU-maiden yhteisen pan-
kin investointien tuottavuus kiinnostaa kuitenkin 
myös muita kuin pankkia itseään. Jo kolme merkit-
tävää laitosta on julkaissut vaikutusarvionsa EU:n 
budjettitakauksella myönnettävistä investointioh-
jelman luotoista:

•  Euroopan komission arvion mukaan Euroopan in-
vestointiohjelmasta tuetut EIP:n rahoitustoimet 
kasvattavat unionin BKT:tä 410 miljardilla eurolla 
ja tuovat 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa

•  talousanalyysiyritys Oxford Analytica arvioi 
BKT-vaikutukseksi 1,4 prosenttia

•  Kansainvälinen työjärjestö (ILO) ennustaa inves-
tointiohjelman avulla luotavan 1,8 miljoonaa 
työpaikkaa.

Parhaillaan EIP:n ekonomistit hiovat ja räätälöivät 
arviointimallia sopivaksi Euroopan investointioh-
jelmaan perustuvien EIP:n toimien vaikutusten ar-
viointiin. Tavoitteena on myös arvioida EIP:n koko 
luotonannon tuottamaa tulosta. ”Malli on pitkälle 
kehitetty ja siksi aika monimutkainen. Se arvioi ra-
hoituksen kokonaisvaikutusta talouteen eikä vain 
suoria vaikutuksia”, selittää Revoltella. ”Mallin syvä-
analyysi antaa kuitenkin selkeän kuvan pankin toi-
minnan tuloksista.”



Oman pääoman luonteiset investoinnit 
ovat EIP:lle tärkeä väline Euroopan 
investointiohjelman toteutuksessa.
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Olemme nyt mukana pienissä, 
korkeamman riskin sisältävissä ja 

uskomattoman innovatiivisissa 
hankkeissa.

Adrian Kamenitzer, EIP:n johtaja, pääomasijoitukset, 
uudet tuotteet ja erityiset liiketoimintajärjestelyt

Uusia ratkaisuja  
uusiin haasteisiin

Ultraohutta aurinkokalvoa Heliatekin 
tuotantolinjalla. Kalvo painaa vain 
500 grammaa neliöltä ja on alle  
millimetrin paksuista.

 



E nsimmäinen haaste: yritykset haluaisivat tuot-
taa omaa uusiutuvaa energiaa pienentääk-
seen hiilijalanjälkeään. Mutta suurkaupunkien 

liikekortteleissa ei ole liikaa tilaa – Lontoon Liver-
pool Streetille ei mahdu tuulipuistoa eikä Pariisin 
La Défenseen aurinkovoimalaa.

Ratkaisu: Dresdenin teknisestä yliopistosta alkunsa 
saaneen Heliatek-yrityksen kehittämä ohut kalvo, 
jonka voi kiinnittää rakennuksen seinään tuotta-
maan sähköä auringonvalosta.

Toinen haaste: sen rahoitus. Ratkaisu: 20 miljoonan 
euron oman pääoman luonteinen investointi EIP:ltä.

Tämä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei ole 
sitä. EIP:n rahoittajat miettivät vuosia, miten uu-
sille innovatiivisille yrityksille saataisiin rahoitus-
pääomaa ilman, että niiden pitäisi keskittyä enem-
män velkojen maksuun kuin liiketoimintansa 
kasvattamiseen.

Oman pääoman luonteinen rahoitus on kuulu-
nut EIP:n työkalupakkiin jo pari vuotta, mutta pie-
nemmässä määrin. Euroopan investointiohjelman 
myötä pankki on suunnitellusti laajentanut toi-
mintaansa suuremman riskin investointeihin sel-
laisissa yrityksissä, jotka eivät ennen olisi voineet 
saada EIP:n rahoitusta.  ”Olemme nyt mukana pie-
nissä, korkeamman riskin sisältävissä ja uskomat-
toman innovatiivisissa hankkeissa”, iloitsee pankin  

pääomasijoituksista, uusista tuotteista ja erityisis-
tä liiketoimintajärjestelyistä vastaava johtaja Adrian 
Kamenitzer. ”Myös EIP:n on muututtava hyödyn-
tääkseen näiden uusien rahoitusinstrumenttien 
koko potentiaalin.”

Innovaatioyritysten rahoituksen tukena on Euroo-
pan investointiohjelmaan kuuluva EU:n budjetti-
takaus, jota EIP hallinnoi. Liikepankit pitävät näitä 
yrityksiä vielä testaamattomina ja siksi riskialttiina. 
Euroopan kannalta on kuitenkin tärkeää antaa uusil-
le ideoille mahdollisuus kehittyä. Vaikka toimiala on 
EIP:lle uusi, se sopii hyvin pankin rooliin markkina-
puutteiden täydentäjänä.

Korkeamman riskin rahoitustoimet ovat pankille 
”erityistoimintaa”. Vuonna 2017 erityisrahoitustoi-
mintaa on tarkoitus tehostaa, samalla kun oman 
pääoman luonteiseen rahoitukseen ja muihin uusiin 
instrumentteihin liittyviä menettelyjä virtaviivaiste-
taan. EIP:n kasvupääoma- ja innovaatiorahoitusjaos-
to on saanut jo 1 000 rahoitushakemusta innovaa-
tioyrityksiltä, ja näihin järjestelyihin on suunniteltu 
käytettävän miljardi euroa vuoden 2018 puoliväliin 
mennessä.

”Tämä on hyvin myönteistä aikaa”, sanoo jaostopääl-
likkö Hristo Stoykov. ”Meillä on uusia asiakkaita, jotka 
eivät ennen olisi saaneet lainaa EIP:ltä. Teemme työtä 
innovatiivisten yritysten parissa, ja se on pitkälti juuri 
oman pääoman luonteisen rahoitustuotteen ansiota.”

92016 Toimintakertomus

EIP TOIMII



10 Toimintakertomus 2016

EIP:n oman pääoman luonteinen rahoitus on mark-
kinoilla ainutlaatuinen tuote. Se pyrkii paikkaamaan 
markkinoiden aukon, joka on haitannut Euroopassa 
noin 2 500 keskisuurta yritystä, ja täyttämään niiden 
10−17 miljoonan euron rahoitustarpeen. Näin rahoi-
tus toimii:

EIP antaa innovaatioyritykselle pitkäaikaisen lainan. 
Lainan jatkuva takaisinmaksu kuitenkin tyhjentäisi 
yrityksen kirstun juuri kun sen pitäisi sijoittaa lisää 
rahaa tutkimukseen ja kehitykseen. Pääomasijoi-
tus taas heikentäisi niiden asemaa, jotka kantoivat 
riskin yrityksen alkuvuosien rahoituksesta. Oman 
pääoman luonteinen rahoitus on omistusosuutta 
vähentämätöntä riskipääomarahoitusta, jonka tuot-
tama hyöty kuitenkin riippuu yrityksen menestyk-
sestä samoin kuin pääomasijoituksen.

Tuotteen kehittäminen vei aikaa. Stoykov ja hänen 
kollegansa EIP:ssä laativat uusia asiakirjoja ja sopi-
muksia, ja myös pankin osastojen väliset suhteet 
muuttuivat. Pankin johto hyväksyi kokonaan uuden 
sijoitusstrategian Euroopan investointiohjelman 
puitteissa tehtäville sopimuksille. Oman pääoman 
luonteista rahoitusta ensimmäisinä saaneet yrityk-
set kuvaavat toiminnan luonnetta:

•  Archos: ranskalainen elektroniikkayritys sai 
12  miljoonan euron lainan ”esineiden Internetin” 
kehittämiseen

•  Canatu: 12 miljoonan euron lainalla tuettiin suo-
malaisyrityksen muovailtavien kosketusnäyttöjen 
kehitystyötä

•  Ultimaker: 15 miljoonaa euroa hollantilaisen 
3D-tulostinten valmistajan T&K-toimintaan.

Tähän mennessä useimmat oman pääoman luontei-
set lainat ovat liittyneet EIP:n rahoitusohjelmiin, ku-
ten InnovFin-ohjelman midcap-kasvurahoitukseen. 
Tällaiset luotot ovat kuitenkin yhä tärkeämpi osa Eu-
roopan investointiohjelmaa, jossa EU:n budjettita-
kaus mahdollistaa myös pankin investointien koon 
kasvattamisen.

Ensimmäinen Euroopan investointiohjelmaan liit-
tyvä oman pääoman luonteinen transaktio kui-
tenkin toteutui jo vuonna 2016 Kreikassa, missä 
pankin toiminta on ollut näkyvää. Siinä ei ollut 
kyse jääkaapin liittämisestä Internetiin tai takin 

hihaan kudottavasta kosketusnäytöstä. Rahoitus-
kohteena oli makkara.

Kreikan suurimpiin liha-alan yrityksiin kuuluva Cre-
ta Farms panostaa terveellisempien lihatuotteiden 
innovointiin viisi kertaa kilpakumppaneitaan enem-
män. Viiden viime vuoden aikana yritys on jättänyt jo 
20 patenttihakemusta. Yrityksen ideana on omaperäi-
nen, patentoitu tekniikka, jolla lihasta poistetaan tyy-
dyttyneet eläinrasvat ja ruiskutetaan tilalle tyydytty-
mättömiä rasvahappoja sisältävää neitsytoliiviöljyä. 
”Huonoa” kolesterolia alentavan öljyn ansiosta lihasta 
tulee terveellisempää, mutta edelleen yhtä maukasta.

”Tästä lihasta voit nauttia ilman syyllisyyttä”, nauraa 
Kreetan Rethymnonissa toimivan yrityksen toimitus-
johtaja Konstantinos Frouzis. ”Sillä voi hemmotella it-
seään terveellisesti.”

Creta Farmsin 15 miljoonan euron oman pääoman 
luonteisella lainalla tuetaan yrityksen laajentumis-
ta kansainvälisille markkinoille sekä T&K-toimintaa 
”olivointitekniikan” tuomiseksi maailmanlaajuisesti 
snack-tuotteiden kauppaan.

”Sijoittajilla on juuri nyt vahvoja epäilyksiä Kreikan 
suhteen”, sanoo Frouzis, ”mutta tämä sopimus osoit-
taa, että kreikkalaiset yritykset voivat rakentaa toimin-
tansa vankalle pohjalle.”

Creta Farmsin laina oli yksi 23:sta viime vuonna sol-
mitusta oman pääoman luonteisesta rahoitussopi-
muksesta. Vuodelle 2017 Stoykov odottaa jo 40 sopi-
musta. Investointiohjelman ja EU:n budjettitakauksen 
myötä hänen tiiminsä voi kasvattaa rahoitussum-
maa 50 miljoonaan euroon asti, mikä riittää myös 
suurempien yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan 
rahoittamiseen.

Investointiohjelman tarkoituksena on tuoda EIP:n 
rahoitus ja EU:n budjettitakaukset myös sellaisten 
hankkeiden saataville, joita ei muuten olisi rahoitet-
tu. Innovaatioyritysten riskipitoisuus ja uusien rahoi-
tussopimusten pääomasijoitusta muistuttava tuotto-
mahdollisuus kuvaavat uuden toiminnan lisäarvoa. 
Stoykov myöntää, että kaikki oman pääoman luontei-
set lainat eivät tietenkään ole kannattavia. ”Jos valit-
sisimme vain voittajia, kaikkihan sijoittaisivat rahansa 
näihin yrityksiin”, hän toteaa. ”Toimintapolitiikan ta-
voitteiden kannalta nämä ovat hienoja investointeja. 
Se tekee niistä riskin arvoisia.”



112016 Activity Report 112016 Toimintakertomus

EIP TOIMII

Työntekijät pakkaavat ”olivoitua” 
lihaa Creta Farmsin tehtaalla Kreetan 

Rethymnonissa



INNOVAATIOISTA kilpailukykyä
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  659 miljoonan euron lainat ohjelmistoyrityksille − 102 miljoonaa vuonna 2015

 11 miljoonaa uutta tai paranneltua huippunopeaa digitaalista yhteyttä

 890 000 opiskelijalle parempia opetustiloja

 joista 770 000 EU:n alueella

innovaatioihin ja osaamiseen

13,5

Heidelberger Druckmaschinen AG:n 
painokone toiminnassa yrityksen 

Heidelbergin tehtaalla.

mrdEU
RO

A



H eidelbergin viehättävällä Hauptstrassel-
la, vanhan kaupungin liepeillä Neckar-joen 
tuntumassa vastapäätä Saksan vanhinta yli-

opistoa, sijaitsee mymueslin myymälä. Sama kaup-
pa on digitaalipainon ja teollisten innovaatioiden 
edelläkävijöitä.

Ilmavan ja valoisan liiketilan perällä, pinkkien ja 
keltaisten luomukaurahiutale- ja marjapurkkien 
takana, on pari metriä korkea limsa-automaatin le-
vyinen musta laite. Voit valita rasian mysliä lahjaksi, 
ja pinkkipaitainen mymueslin myyjä sujauttaa sen 
koneeseen. Kosketusnäytöllä voit kirjoittaa oman 
viestisi ja lisätä vaikkapa kuvan lapsistasi. Kone 
pyöräyttää rasiaa violetissa valonsäteessä, joka itse 
asiassa on innovatiivista mustesuihkutekniikkaa. 
Muutaman sekunnin kuluttua myyjä ojentaa tuu-
natun myslirasiasi, johon on painettu valitsemasi 
kuva ja viesti.

Viestissä voisi lukea, että Euroopan kilpailuky-
ky digipainomarkkinoilla on Heidelberger Druck-
maschinen AG:n käsissä. Se on valmistanut my-
muesli-myymälän perällä olevan kiiltävän mustan 
koneen. Painokoneyhtiö koettelee myös digitaali-
sen automaation rajoja – se luo Euroopan talouden 
tulevaisuutta maailman neljännessä teollisessa val-
lankumouksessa, jossa operatiiviset päätökset te-
kee yhä useammin ihmisen sijasta kone.

”Tämä on teollisuuden versio 4.0”, sanoo Heidel-
berger Druckmaschinenin digitaalijohtaja Jason 
Oliver. ”Heidelberger Druckmaschinen kehittää 

Mysliä ja tulevaisuuden 
digitaalipainatusta

Heidelberger Druckmaschinen on Euroopan uranuurtaja nopeamman 
ja tehokkaamman digitaalipainatuksen kehittämisessä. Samalla se 

näyttää suuntaa kohti innovatiivisia tapoja tehtaiden automatisointiin.

toimintaansa rohkeasti siihen suuntaan, missä us-
komme tulevaisuuden olevan. Lyömme vetoa digi-
taalitekniikan puolesta.”

Se on hyvin valittu kohde. Heidelberger Druck-
maschinen rakentaa itselleen nyt uutta uraa kärsit-
tyään vuosia painokoneiden kysynnän supistumi-
sesta ja vuoden 2008 finanssikriisiä seuranneesta 
taantumasta. Yritys on maailman kärjessä perin-
teisen offset-painatuksen alalla, jossa muste pai-
netaan pakkaukseen levyn tai sylinterin avulla. 
Samalla se pyrkii lisäämään näkyvyyttään digitaa-
lipainatuksen kasvavilla markkinoilla. Digipainossa 
musteelle ei tarvita kiinteää alustaa, joten kuvaa on 
helpompi käsitellä ja muuttaa tietokoneen näytöllä.

Laajassa mitassa digitaalipainatus on kuitenkin off-
set-painoa kalliimpaa ja hitaampaa. Kilpajuoksu 
alan muiden yritysten kanssa digitaalipainon kus-
tannusten pienentämisessä ja nopeuden kasvat-
tamisessa on yksi Heidelberger Druckmaschinenin 
haasteista.

Juuri offset-painosta digitaaliseen siirtyäkseen 
yritys tarvitsi EIP:n lainaa tutkimus- ja kehitystoi-
mintansa rahoittamiseen. EU:n pankki allekirjoit-
ti vuonna 2016 rahoitussopimuksen, jossa yhtiölle 
myönnettiin 100 miljoonan euron laina Euroopan 
investointiohjelmasta. ”Yrityksen vakauttamiseksi 
heidän on sopeuduttava asiakkaiden muuttuviin 
tarpeisiin”, korostaa sopimuksesta neuvotellut EIP:n 
rahoitusvastaava Franz Derler. ”Sen vuoksi T&K-in-
vestoinnit ovat tärkeitä.”
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INNOVAATIOISTA 
kilpailukykyä



Euroopan investointiohjelmaan liittyvä EU:n bud-
jettitakaus tukee eurooppalaisten yritysten teknisiä 
innovaatioita, mikä on myös Heidelberger Druck-
maschinenin lainan perusteena. EIP:n ekonomis-
tien helmikuussa 2016 julkaiseman tutkimuksen 
mukaan Euroopan pitäisi käyttää tutkimuksen ja 
kehityksen rahoittamiseen vuosittain 130 miljar-
dia euroa lisää, jotta tutkimus- ja kehitysmenojen 
osuus bruttokansantuotteesta yltäisi 3 prosentin 
tavoitteeseen. Näin pääsisimme lähelle muiden 
johtavien talouksien T&K-investointisuhdetta. Ke-
hittyneen tuotantotekniikan vauhdissa pysyäkseen 
Euroopan pitää investoida vielä 90 miljardia euroa.

Heidelberger Druckmaschinen ei aio luopua vah-
vuuksistaan perinteisessä offset-painatuksessa. Sii-
hen perustuu edelleen valtaosa 400 miljardin eu-
ron vuotuisesta painotuotannosta. Heidelberger 
Druckmaschinen ei myöskään toimi yksin. Se ke-
hittää tuotteitaan yhteistyökumppaneinaan Ricoh 
ja Fujifilm Japanista, joka on digipainotekniikan 
kärkimaa.

Yritys ei kuitenkaan ole yksinomaan painokonei-
den valmistaja. Se on pakostakin myös ohjelmisto-
yritys, jonka insinöörit kehittävät ohjelmia konei-
den käyttämiseen. ”Haluamme antaa asiakkaalle 
mahdollisuuden päättää, kannattaako tämän vali-
ta offset- vai digipaino”, sanoo Jason Oliver. ”Pitkäl-
lä tähtäimellä pyrimme luomaan järjestelmän, joka 
voi itse ratkaista kumpi vaihtoehto on parempi.”

Tulevaisuudessa Heidelberger Druckmaschinenin 
ohjelmistoinsinöörien koodaamat ohjelmat teke-
vät tuotteiden valmistuksesta yhtä helposti muun-
neltavaa kuin myslirasia Heidelbergin vanhassa 
kaupungissa.
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Tämä on teollisuuden 
versio 4.0.

Jason Oliver, Heidelberger 
Druckmaschinenin 

digitaalijohtaja

Heidelbergin tehtaan 
tuoteasiantuntija  
Manfred Seifert ja  
yrityksen painokoneen 
koristelema pallo.
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Saksan Kieliin suunniteltu voimala pitää lämmön päällä, vaikka valot 
on sammutettu – ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 70 %.

K un ajat autoa talvella, moottorin lämpö läm-
mittää myös auton sisätilat. Jos sammutat 
moottorin, sinulle tulee pian kylmä. Lämpi-

mänä pysyäksesi joudut pitämään moottorin käyn-
nissä vaikka auto seisoisi tien sivussa.

Kuvittele auton tilalle suuri voimalaitos. Kaasu-
moottorit tuottavat sähköä ja samalla lämpöä, jon-
ka useimmat voimalat päästävät savupiipusta tai-
vaan tuuliin. Yhdistetty lämpö- ja sähkövoimala 
taas ohjaa ylimääräisen energian lämmön tuotan-
toon, samoin kuin autosi. Voimala lämmittää vettä, 
joka sitten pumpataan kaukolämpönä kotien ja toi-
mistojen lämpöpattereihin.

Mutta mitä tapahtuu silloin, kun sähköä tarvitaan 
vähän mutta lämpöä paljon? Näin voi käydä vaik-
kapa talviyönä, kun valot ovat sammuksissa ja pat-
terit päällä. Yhdistetty lämpö- ja sähkövoimala voi 
joutua tuottamaan ylimääräistä sähköä vain pitääk-
seen lämmönjakelun riittävänä − paitsi jos ener-

giayhtiö keksii innovatiivisen tavan, jolla kuluttajil-
le voidaan tuottaa lämpöä aina tarvittaessa ilman 
ylijäämäsähköä. Juuri näin toimii Stadtwerke Kielin 
uusi lämpösähkövoimala, joka on tarkoitus ottaa 
käyttöön vuonna 2018.

Kielin voimalassa ylijäämälämpö varastoidaan 
60  metriä korkeaan vesitankkiin niin, että kuu-
maa vettä voidaan jakaa kaupungin lämmitykseen 
myös koneiden sammuttua. Tuloksena saadaan 
sähköä 250 000 kotiin ja lämpöä 70 500 asiakkaal-
le. Uusi voimala myös tuottaa 70 prosenttia vä-
hemmän hiilipäästöjä kuin vanha korvattava hii-
livoimalaitos. ”Tekniikka on uraauurtavaa, aivan 
alansa huippua”, innostuu rahoitusvastaava Branko 
Cepuran, joka neuvotteli Stadtwerke Kielin kanssa 
syyskuussa allekirjoitetun 105 miljoonan euron ra-
hoituksen, jolla on EU:n budjettitakaus Euroopan 
investointiohjelmasta. ”Pankille on erittäin tärkeää 
olla mukana tukemassa tällaista Euroopan teolli-
suuden innovaatiota.”

Lämpöä ja valoa 
pienemmin hiilipäästöin

Mikrobeista vauvojen pelastus
Kun zikavirus alkoi levitä Etelä-Amerikassa räjähdysmäisesti, rokotuksen 

kehittämisestä tuli tärkeä prioriteetti, eikä vähiten taudin aiheuttamien sikiövaurioiden 
vuoksi. Koska rokote yleensä sisältää samantyyppisiä ainesosia kuin se tauti, 

jota vastaan rokotuksella suojaudutaan, haasteena oli varmistaa ettei rokote itse 
vahingoita sikiötä. Lyonissa toimivan Valnevan päämääränä on kehittää ”puhdistettu 

inaktivoitu rokote”. Inaktivoidussa rokotteessa käytetään taudinaiheuttajaa, kuten 
virusta tai bakteeria, joka on tuhottu kemikaalien, kuumentamisen tai säteilyn avulla. 

Silti se stimuloi kehon immuunijärjestelmää ja suojaa itse taudilta. Vaikka rokotteen 
sisältämä taudinaiheuttaja läpäisee istukan, se ei inaktivoituna tartuta sikiötä. Tähän mennessä yrityksen kehittämä zika-
rokote on varatoimitusjohtaja Franck Grimaudin mukaan ”osoittautunut erittäin puhtaaksi”. Kesäkuussa 2016 EIP myönsi 

Valnevan kehitystyön loppuun saattamiseen 25 miljoonan euron lainan, jolla tuetaan myös Lymen taudilta suojaavan 
rokotteen tutkimusta ja kehitystä.
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Rahoituksella valoisa tulevaisuus 

Pankki käytti 3,7 miljardia euroa 
46 koulutushankkeeseen 28:ssa eri maassa. Niihin 
kuuluivat esimerkiksi:

•  100 miljoonan euron laina Irlantiin Corkin yliopistolle, 
josta 27 miljoonaa euroa on varattu Corkin tiede- 
ja innovaatiopuiston ensimmäiseen vaiheeseen. 
Terveys- ja innovaatiohankkeiden 37 miljoonaa 
euroa kohdistuvat infrastruktuuriin. Irlannin kouluja 
rahoitettiin 200 miljoonalla eurolla, joka on EIP:n 
kaikkien aikojen suurin panostus siihen tarkoitukseen. 
Rahoituksesta hyötyy 71 koulua ja yhteensä 
44 000 oppilasta.

•  100 miljoonan Englannin punnan laina Newcastlen 
yliopistolle, josta 58 miljoonaa puntaa käytetään 
kaupunkitieteiden rakennukseen ja 40 miljoonaa 
kansalliseen ikääntymisen tutkimus- ja 
innovaatiokeskukseen. EIP rahoittaa myös seitsemää 
uutta yläasteen ja lukion rakennushanketta yli 
8 500 koululaisen hyväksi Yorkshiressä.

•  Vuonna 2015 kohdennetun 940 miljoonan euron 
lisäksi EIP rahoittaa Italiassa 530 miljoonalla 
eurolla valtion investointeja, jotka hyödyttävät yli 
500 000 koululaista. Niihin kuuluu infrastruktuurin, 
energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamista, 
mukaan lukien maanjäristyksiltä suojautuminen. 
Yhdessä Italian huippuyliopistoista, Rooman 
Sapienzassa, EIP:n tuella rakennetaan uusia 
kirjastoja sekä kunnostetaan hallintorakennusta ja 
arkkitehtuuriopintojen kampusaluetta.

Suomalainen start-up-yritys 
AW-Energy muuntaa  
aaltoja sähköksi Portugalin 
rannikolla.

Sukeltaja löysi  
voimanlähteen

Rauno Koivusaari  
vesillä

A mmattisukeltaja Rauno Koivusaari sai 
ahaa-elämyksen ollessaan sukeltamassa 
Porkkalanniemen edustalla vuonna 1993. 

Hän oivalsi, miten aaltoliikkeen voiman voisi val-
jastaa sähköntuotantoon. Nyt hänen yrityksen-
sä AW-Energyn kehittämä WaveRoller-energia-
muunnin on osoittanut tehonsa kahden vuoden 
kokeilussa Portugalin Penichessä. ”Siihen pääs-
täksemme olemme kulkeneet pitkän tien”, hän 
kertoo. ”Olen kuitenkin iloinen, että alun perin 
lähdin toteuttamaan ideaa.”

WaveRoller toimii lähellä rantaa 12−14 met-
rin syvyydessä. Siellä se tavoittaa aallon voi-
makkaimman kohdan välttäen kuiten-
kin pahimmat myrskyt. AW-Energyn arvion 
mukaan 350 kilowatin WaveRoller-muunnin 
riittäisi kattamaan Penichessä 440 kotitalou-
den energiatarpeet. Yrityksellä on käynnissä 
hankkeita myös muilla sopivilla rannikkoalueilla  
Portugalissa, Ranskassa, Irlannissa ja Chilessä, ja 
se tavoittelee yli 50 WaveRollerin myyntiä nel-
jän seuraavan vuoden aikana. Heinäkuussa EIP 
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INNOVATION 
for competitiveness

Valot, kamera, investointiohjelma
Beck- ja Wallander-sarjojen taustalla oleva ruotsalainen mediakonserni lisää digitaalista näkyvyyttään

Kuvittele eläkeikäinen hiihtäjä ottelemassa olympiatason painijan kanssa, pelaamassa tennistä 
entistä grand slam -mestaria vastaan tai jääkiekkoilemassa Stanley Cup -voittajan kanssa. Entä 

komedia, jossa innokas pastori päätyy ikääntyvän pikkukaupungin seurakuntaan − kuulostavatko 
nämä menestyviltä tv-sarjoilta? Bonnierin mielestä kyllä. Niistä tulikin vuoden 2016 katsotuimpia 

tv-ohjelmia Bonnierin kanavilla Ruotsissa. Globaalien mediayhtiöiden kuten Amazonin ja Netflixin 
suosiosta huolimatta paikallista sisältöä kaivataan, kunhan se on helposti saatavilla digitaalisiin 

laitteisiin. ”Yhä useammat osaavat englantia, joten kieli ei ole Skandinaviassa este kansainvälisen 
sisällön katselulle”, toteaa talousasiantuntija Anders Bohlin EIP:n digitaalitalousjaostosta. 

”Silti katsojat haluavat nähdä Hollywood-tähtien lisäksi myös paikallisia näyttelijöitä ja tuttuja 
tapahtumapaikkoja.” Siksi Bonnier hankki 100 miljoonan euron EIP-lainan, jonka tukena on Euroopan 

investointiohjelmaan liittyvä EU:n budjettitakaus. Rahoituksella kehitetään digitaalisia alustoja 
ja tuotetaan skandinaavista sisältöä. ”Liiketoimintamme perustuu journalismiin, tietoon ja hyviin 

tarinoihin”, kertoo konsernin hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Bonnier. ”Siltä pohjalta jatkamme 
edelleen, mutta sisältömme tavoittaa asiakkaat entistä useammin mobiilialustojen kautta.”

myönsi 10 miljoonan euron lainan ensimmäisen kau-
pallisen mittakaavan muuntimen rakentamiseen ja uu-
den teknologian käyttöönoton vauhdittamiseen. 

Vielä hyödyntämätön puhtaan 
energian lähde

WaveRoller rakentuu 18 x 10 metrin teräspaneelista, 
joka on saranoitu merenpohjassa olevaan alustaan. Pa-
neeli liikkuu aaltojen voimasta edestakaisin. Se syöttää 
hydraulista voimanottojärjestelmää, joka puolestaan 
pyörittää sähkögeneraattoria. Sähkö siirtyy rannikon 
verkkoon vedenalaista kaapelia pitkin.

Vaikka aaltoenergian mahdollisuudet on tunnettu jo 
pitkään, kovan merenkäynnin tuottamat ongelmat 
ovat haitanneet alan kehitystä. Teknologia on ollut kal-
lista ja haavoittuvaa, ja rahoitusta on ollut vaikea löytää. 
”Ennen EIP:n mukaantuloa emme saaneet pankkirahoi-
tusta”, kertoo AW:n viestintäpäällikkö Mikael Martikai-
nen. ”Voi sanoa, että tuuli- ja aurinkovoimalla on 10−20 
vuoden etumatka aaltoenergiaan verrattuna.”

Asiantuntijoiden mukaan aaltovoima on uusiutu-
van energian suurin toistaiseksi hyödyntämättä 
oleva lähde koko maailmassa. Sen potentiaali on 
suurempi kuin Euroopan kaikkien fossiilisia poltto-
aineita käyttävien voimalaitosten kapasiteetti yh-
teensä. ”Aaltoenergia riittäisi täyttämään vähintään 
kymmenesosan maailman energiatarpeesta”, sanoo 
Martikainen. Koska aaltoliike on säännöllistä ja en-
nustettavaa, sen tuottama voima sopisi hyvin täy-
dentämään muita energianlähteitä.

Laitteen kunnossapito on varsin helppoa. Wave-
Rollerissa on suuret painolastivesitankit, jotka täy-
tetään ilmalla jotta laite voidaan uittaa paikalleen. 
Määränpäässä tankit täytetään vedellä ja upote-
taan. Vaikka aaltoenergiamuunnin on toimiessaan 
kokonaan veden alla, se voidaan nostaa uudelleen 
pinnalle huoltoa varten tyhjentämällä vesitankit. 
Laitteen kunnossapitoon ei siis tarvita hankalaa, kal-
lista ja ehkä vaarallistakin sukellusoperaatiota. Tämä 
on laitteen keksineelle sukeltajalle erityisen hyvä 
uutinen.

INNOVAATIOISTA  
kilpailukykyä
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Suurta apua PIENILLE ja 
KESKISUURILLE YRITYKSILLE

pienille ja keskisuurille yrityksille

33,7

Georgia ja Niki Kafkalia 
lihanjalostustehtaallaan 
Agrosin kylässä

 Euroopan investointirahaston tuki 9,45 mrd. euroa

 Rahoitusta 300 000 pk- ja midcap-yritykselle

 Säilytettiin 4,4 miljoonaa työpaikkaa pk- ja midcap-yrityksissä 
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Suurta apua 
PIENILLE ja KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Finanssikriisi oli vaikeaa aikaa. Mutta jos vain on työtä, 
elämä antaa takaisin sen minkä tarvitset.

Niki Agathocleous, Niki’s Sweets -yrityksen omistaja Agrosilta

 

Pieni kylä  
ja iso pankki

Rahoitus pelasti Kyproksen 
pankkikriisistä kärsineet 
perheyritykset Agrosissa

K yproksen Troodos-vuoriston korkeimmat hui-
put sulkevat pienen Agrosin kylän luonnon 
muovaamaksi amfiteatteriksi, jota ympä-

röivät viiniköynnökset ja vaaleanpunaiset ruusut. 
Vuoret eivät kuitenkaan suojanneet kylän 1 000 
asukasta finanssikriisiltä.

Vuosina 2011−2013 kriisi iski pienyrityksiin erityi-
sen rankasti. Siitä lähtien Euroopan investointi-
pankki on kasvattanut rahoitustaan Kyproksella 
massiivisesti, ja siitä ovat päässeet osallisiksi myös 
Agrosin pienyrittäjät. ”Ilman näitä lainoja tilan-
teemme olisi todella vaikea”, sanoo vanhempien-
sa ja siskonsa kanssa lihansavustamoa pyörittävä 
Georgia Kafkalia.

EIP:n lainat Kyprokselle kanavoidaan yleensä paikal-
listen pankkien ja luottolaitosten kautta. Niillä on tii-
viit yhteydet pienyrittäjiin, kuten Kafkalian perhee-
seen. Pienyritysten lainat auttoivat nostamaan EIP:n 



tuen 15 prosenttiin saaren bruttokansantuotteesta. 
”Paikallispankkien korkeat korot olivat iso ongelma 
pienyrityksille”, kertoo EIP:n Kyproksen rahoitusvas-
taava Nicos Yiambides. ”Me voimme tarjota yrityksille 
matalammat korot ja pidemmät erääntymisajat, mikä 
helpottaa niiden toimintaa huomattavasti.”

Kyproksen pk-yrityksille parem-
mat lainaehdot
Pienyritykset ovat avainasemassa minkä tahansa ta-
louden hyvinvoinnille. Agrosin kaltaisessa pienes-
sä kylässä niiden menestyksellä on vielä suurempi 
vaikutus, mutta rahoituksen saanti yrityksen laajen-
tamiseen tai kaluston uusimiseen voi olla vaikeaa. 
Kafkalian perhe tarvitsi 80 000 euron lainan makka-
ransavustamon laitehankintoihin sekä kirjanpidon 
ja laskutuksen uusiin atk-laitteisiin ja ohjelmistoi-
hin. Vaikka yritys on rakentanut asiakassuhteita jo 
40 vuotta, sen on Georgia Kafkalian sanoin edelleen 
investoitava pysyäkseen toiminnassa.

Myös finanssikriisistä hyvin selvinneet yritykset 
kärsivät sen jälkeisestä korkojen noususta. Costas 
Tsiakkas perusti viinitilan vaimonsa kanssa 28 vuot-
ta sitten ja työllistää nykyisin 11 henkilöä. Yrityksen 
myynti kasvoi finanssikriisistä seuraavana vuonna. 
Kun hänen piti investoida pengerrysten ja kastelu-
järjestelmien uusimiseen, paikalliset pankit vaati-
vat kuitenkin 9 prosentin korkoa.
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Niki Agathocleous 
valmistaa kyproslaisia 
perinnemakeisia Agrosin 
tehtaallaan



Saaren perinteet

Kyproksen perinteitä kantavat usein pienet yrityk-
set. Agrosilla Niki Agathocleous valmistaa perin-
teisiä ”lusikkamakeisia”, jotka tehdään kirsikoista, 
vesimelonista, kvittenistä, saksanpähkinöistä tai 
ruusun terälehdistä ja tarjoillaan paksun, vahvan 
kahvin kanssa. Hedelmät keitetään perinteisin me-
netelmin – 200 tonnia vuodessa – ja syntynyt sii-
rappi maustetaan vaniljalla, kanelilla tai neilikalla. 
Yritys työllistää 25 henkilöä, pääasiassa naisia, ja 
tuottaa myynnistään lähinnä Kyproksella 1 miljoo-
nan euron liikevaihdon.

Yrittäjä sai Troodosin osuuspankilta 20 000 euron 
lainan uusien laitteiden hankintaan ja rakennusten 
kunnostukseen. ”On tärkeää investoida ja katsoa 
eteenpäin”, painottaa Agathocleous, joka hoitaa 
yritystä aviomiehensä ja kahden poikansa kanssa. 
”Finanssikriisi oli vaikeaa aikaa. Mutta jos vain on 
työtä, elämä antaa takaisin sen minkä tarvitset.”

Tsiakkas kääntyi Troodos Cooperative Society -pankin 
puoleen, joka antoi hänelle 100 000 euron lainan Ni-
kosian keskusosuuspankilta. Tämän lainan taas rahoit-
ti EIP. Korko: 2,6 prosenttia. ”Laina avasi silmäni sille, 
että matalampiakin korkoja voi saada”, Tsiakkas kiittää. 
”Juuri korkea korkotaso oli aina ollut ongelmamme.”

Tsiakkasin viinitila tuottaa nyt 160 000 pulloa vuo-
dessa. Tilan menestys on tärkeää koko kylän talou-
delle, sillä hän ostaa rypäleensä enimmäkseen lähi-
alueen viljelijöiltä. Yritystoiminnan jatkuminen on 
tärkeää myös perheen tulevaisuudelle. Kaksi Tsiak-
kasin pojista opiskelee parhaillaan viininvalmistus-
ta ja maanviljelyä, ja hän odottaa kahden muunkin 
seuraavan isänsä jalanjälkiä perheyrityksessä.

Keskusosuuspankki Cooperative Central Bank toi-
mii EIP-rahoituksen välittäjänä Kyproksen osuuspan-
keille 10 000−100 000 euron lainojen osalta. Kaikki 
18 paikallisosuuspankkia ovat myöntäneet EIP:n lai-
noja Kyproksen pk-yrityksille. ”Lainoilla on erittäin 
suuri vaikutus”, sanoo Keskusosuuspankin vähittäis-
tuotteiden kehityspäällikkö Dr. Kostantinos Vrachi-
mis. ”Agros on syrjäinen paikka. Perheyritykset työl-
listävät paikallisia, ja monet muut yritykset saavat 
tuloja myymällä niille esimerkiksi lihaa tai hedelmiä.”

Vrachimis kasvoi itse maalaiskylässä ja tuntee eri-
tyistä yhteyttä Agrosin ja muiden pikkukylien pien-
yrityksiin. ”Nämä paikat ovat minulle läheisiä. Niiden 
elämäntavan säilyttäminen on minulle tärkeää.”
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Costas Tsiakkas viiniti-
lansa kellarissa Agrosin 

läheisillä kukkuloilla
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Ranskalainen 
spinout-rahasto vie 
syöpähoitojen ja 
digitaalitekniikan 
akateemisen 
tutkimuksen laboratorion 
ulkopuolelle.

Pariisin yliopistoista  
markkinoille

A ngelita Rebollo on iloinen espanjatar, jonka 
sähköpostin allekirjoituksessa lukee ”Jos elä-
mä antaa sinulle sitruunoita, ota esiin tequila ja 

suola.” Hän on myös loistava tutkija, jonka päämäärä-
nä on tuhota – syöpäsoluja.

Rebollon laboratorio sijaitsee Pierre et Marie Curien 
yliopistolla historiallisessa Pitié-Salpêtrièren sairaa-
lassa, Keski-Pariisissa Seinen rantojen tuntumassa. 
Siellä hän on kehittänyt menetelmän, joka estää tiet-
tyjä proteiinien toimintoja muuttamasta terveitä so-
luja syöpäsoluiksi. Menetelmä voi auttaa monenlai-
siin sairauksiin, mutta alustavien tulosten perusteella 
sitä tullaan ensin käyttämään munasarjasyövän ja va-
kavien rintasyöpätyyppien hoitoon. Kun kemotera-

Olemme ensimmäisiä, joten kaikki 
katsovat voisiko meistä ottaa mallia.

Philippe Tramoy, Quadrivium 1 -rahaston osakas

Angelita Rebollo  
Pariisin laboratoriossaan
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pia aiheuttaa sivuvaikutuksia tuhotessaan syöpäsolu-
jen ohella myös terveitä soluja, Rebollon täsmähoito 
tappaa vain syöpäsolut.

Rebollo aloitti menetelmän tutkimisen 17 vuotta sit-
ten Madridissa. Myöhemmin hän perusti yhdessä 
muiden Ranskan arvostetuimmissa tutkimuslaitok-
sissa työskentelevien tieteenharjoittajien kanssa yri-
tyksensä PEP-Therapyn. Yrityksen nimi tulee Rebol-
lon tutkimuksessa keskeisistä molekyyleistä – soluja 
läpäisevät ja proteiinien toimintaa häiritsevät pepti-
dit (CP&IP). Sen päämääränä on kehittää tieteellisen 
läpimurron pohjalta lääke, joka pelastaisi ihmishen-
kiä. ”Perustimme yrityksen tuodaksemme tutkimuk-
sen koepöydältä sairaalaan”, kertoo Rebollo. ”Tavoit-
teenamme on saada aikaan molekyyli, joka auttaisi 
monia ihmisiä.”

Tieteen spinout-rahasto  
Ranskassa

PEP-Therapy sai 1 miljoonan euron lainan Quadrivium 
1-rahastolta. Kyseessä on Ranskan ensimmäinen inves-
tointirahasto, joka antaa siemenrahoitusta tusinasta 
ranskalaisesta yliopistollisesta tutkimuslaitoksesta al-
kunsa saaneisiin tai niihin yhteydessä oleviin biotiede- 
ja digitaaliteknologiahankkeisiin. Rahoitusmallia käytet-
tiin ensimmäisenä USA:n yliopistoissa suurten yritysten, 
kuten Genentechin ja Lycosin perustamiseen. Yliopisto 
voi viime kädessä ansaita enemmän rahaa kehittämällä 
tuotteen kuin pelkästään myymällä lisenssin sen jatko-
kehitykseen suurelle yritykselle. Osakkuus spinout-yri-
tyksessä myös kannustaa tutkijoita pysymään akateemi-
sessa työssään sen sijaan, että he siirtyisivät paremmin 
palkattuun tehtävään yksityisille markkinoille. Euroo-
pan maista akateemiset spinout-yritykset ovat saaneet  

eniten jalansijaa Britanniassa, missä EIP on tukenut Im-
perial Collegesta alkunsa saanutta yritystä.

Ranskassa rahasto on kuitenkin ensimmäinen laatu-
aan. Seventure Partnersin tiimin johtama ja useiden 
eri sijoittajien rahoittama (mm. Caisse des Dépôts 
-rahoituslaitoksen tytäryhtiö Bpifrance) Quadrivium 
sai huhtikuussa 20 miljoonan euron rahoituslupauk-
sen Euroopan investointirahastolta, joka on EIP-ryh-
män pk-yritysten riskirahoitukseen erikoistunut osa. 
Euroopan investointiohjelmasta EU-budjettitakauk-
sella tuettu EIR:n sijoitus nosti Quadrivium 1:n koko-
naisrahoituksen 56 miljoonaan euroon. ”Konseptin 
tuominen Ranskaan on ollut kova tavoite”, kertoo 
Quadriviumin biotieteiden rahoitussalkusta vastaava 
Philippe Tramoy. ”Olemme ensimmäisiä, joten kaikki 
katsovat voisiko meistä ottaa mallia.”

Akateemista spinout-kulttuuria 
oppimassa

Ennen Quadrivium 1:n perustamista Tramoy työs-
kenteli USA:ssa ja muualla Euroopassa toimivien yri-
tysten rahoituksen parissa. Hän oli aluksi epävarma 
siitä, voisivatko tutkimuslaitosten spinout-yritykset 
toimia Ranskassa. ”Kyse on oikeastaan ilmapiiristä 
ja toimintakulttuurista. Anglosaksisissa maissa yri-
tyksen arvo lasketaan tulevaisuuden tulosodotus-
ten perusteella, kun Ranskassa tarkastellaan yleensä 
kolmea viime vuotta”, Tramoy pohtii. ”Siinä ei katso-
ta pintaa syvemmälle.”

Jos Quadriviumin sijoitukset onnistuvat, hän us-
koo asenteen muuttuvan. Tähän mennessä rahas-
to on sijoittanut kymmeneen yritykseen. Niistä jo-
kainen on saanut alkunsa yhdestä tai useammasta  



24 Toimintakertomus 2016

rahastossa mukana olevasta 12 tutkimuslaitoksesta, 
Sorbonnen yliopistosta Curie-instituuttiin sekä fysii-
kan ja kemian ESPCI-korkeakouluun.

Quadrivium 1:n on tarkoitus sijoittaa vain 16−20 yri-
tykseen, mutta Tramoy suunnittelee myös toisen 
rahaston perustamista. Quadrivium 1 keskittyy tu-
kemaan yritysten seuraavia kehitysvaiheita. Se on 
tärkeää esimerkiksi biotieteissä, missä tuotteen vie-
minen – Angelita Rebollon sanoin – koepenkistä 
sairaalakäyttöön voi kestää monta vuotta.

PEP-Therapy käynnistää parhaillaan tutkimuksia yh-
disteen turvallisuuden varmistamiseksi. Rebollo ja 
hänen kollegansa näkevät tuotteensa apteekin hyllyl-
lä ehkä vasta kahdeksan vuoden kuluttua, vaikka sitä 
käytetään sairaaloiden kliinisissä kokeissa jo aiemmin.

”Se on pitkä tie”, sanoo Antoine Prestat, PEP-The-
rapyn toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Hänellä 
on tutkinto sekä biologiasta että kauppatieteistä. 
”Siihen tarvitaan Quadriviumin kaltainen rahasto, 
jossa ymmärretään koko prosessi.”

Myös Angelita Rebollo tuntee hyvin tieteellisen 
tutkimuksen taloudelliset reunaehdot. Hän jät-
ti työpaikkansa Madridissa juuri siksi, että tutki-
musrahoitusta oli Espanjassa niukasti saatavilla. 
Vietettyään lyhyitä jaksoja Saksassa ja Belgiassa 
hän asettui Pariisiin. ”Quadriviumin panostus aut-
taa meitä rahoittamaan kehitysvaiheet”, hän iloit-
see. ”Tarvitsimme rahaa löytääksemme tämän 
molekyylin, joka toivon mukaan tulee vielä 
 pelastamaan ihmishenkiä.” Sen arvoa ei voi rahas-
sa mitata.
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Lainan turvin kalaisammille vesille
Anna miehelle kala, niin ruokit hänet päiväksi. Anna hänelle 

välittäjäpankin laina, niin hän ruokkii muita koko loppuelämänsä.

PP Orahovica on Kroatian itäosassa toimiva maatalousyritys, joka kasvattaa 
hasselpähkinöitä, valmistaa Rieslingiä, kasvattaa lehmiä ja viljelee karppeja. 

Ennen yritys kuljetti kalat tuhannen hehtaarin kalalammikostaan elävinä 
erikoisrakenteisilla kuorma-autoilla. ”Kun kuljetimme kymmenen tonnia 

kalaa, mukana kulki myös kymmenen tonnia vettä. Samalla menetimme aina 
kymmenen tonnia makeaa vettä”, kertoo yrityksen hallituksen puheenjohtaja 

Marko Rašić. Tonnien vesimäärän rahtaaminen ei ole taloudellisesti eikä 
ympäristön kannalta järkevää. Niinpä PP Orahovica päätti laajentaa 

kalantuotantonsa 4 500 hehtaariin ja rakensi laitoksen kalan käsittelyyn, 
jolloin niitä ei enää tarvinnut kuljettaa elävinä. ”Nyt voimme toimittaa kalafileitä, pakastekalaa, 

monia erilaisia tuotteita. Kala saa meillä lisäarvoa”, selittää Rašić tyytyväisenä. 1 262 henkilöä 
työllistävä yritys sai 1,4 miljoonan euron avustuksen EU:n liittymistä valmistelevan tukivälineen 

maaseudun kehittämisinstrumentista (IPARD) ja 4,4 miljoonan euron lainan HBOR-pankilta, 
joka on Kroatian valtionpankki ja EIP:n rahoituksen välittäjä. Vuonna 2016 pankki allekirjoitti 
sopimuksen 150 miljoonan euron lisäyksestä HBOR-pankin lainaan, joka välitetään edelleen 

PP Orahovican kaltaisille midcap-yrityksille. ”Tarjous oli erittäin houkutteleva, siinä oli matala 
korko ja pitkä takaisinmaksuaika”, sanoo Rašić. EIP on myöntänyt HBOR-pankille yhteensä yli 2 

miljardia euroa pk- ja midcap-yritysten tukemiseen sekä julkisen sektorin investointeihin, jotka 
edistävät teollisuutta, matkailua sekä pieniä ja keskisuuria infrastruktuurihankkeita.

Ensiaskeleet lasten kengissä
Lasten kenkien valikoima on viime vuosina kasvanut nopeasti, 

ja siihen kuuluu terveellisiä, luonnonmukaisia vaihtoehtoja. 
Lucie Prokešová halusi tuoda tämän tuotevalikoiman Brnon 

kaupunkiin Tšekin tasavallassa ja sai sitä varten EIP:n tukeman 
lainan paikalliselta Komercní bankalta. Komercní bankan 

kanssa COSME-ohjelman puitteissa tehty lainatakausjärjestely 
saa tukea Euroopan investointiohjelman pk-yritysten 

rahoitusinstrumentista, jota hallinnoi EIR.

Lucie avasi Neobuto-myymälänsä vuoden 2016 
alkupuolella. Asiakkaita tulee joskus Slovakiasta ja 

Itävallasta asti tutkimaan uudenlaisia lasten kenkiä, 
joita ei aiemmin tunnettu Tšekin markkinoilla. Neobuto 

tekee yhteistyötä myös lasten fysioterapeutin kanssa 
laajentaakseen kenkävalikoimaansa ja tarjotakseen ratkaisuja 

erityisongelmiin, kuten jalan asentovirheisiin. Vuonna 2017 
Lucie aikoo avata toisen liikkeen Prahaan.

PP Orahovi-
can kalan-
viljelylaitos 
Itä-Kroatias-
sa
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infrastruktuureihin 19,7
 5 600 MW:n sähköntuotantokapasiteetti

 86 % sähköstä uusiutuvasta energiasta

 41 000 km voimalinjoja rakennettiin tai uudistettiin

 45 miljoonaa etäluettavaa sähkömittaria asennettiin

 4 miljoonalle kotitaloudelle sähköä

  13 miljoonaa EU:n asukasta hyötyy paremmasta kaupunki-infrastruktuurista  
ja palveluista

  55 miljoonalle EU:n kansalaiselle paremmat infrastruktuurit 
yhteisrahoitusohjelmilla 

  980 miljoonaa matkustajaa lisää EIP:n rahoittamassa liikenteessä

 10 miljoonalle paremmat terveyspalvelut

  120 000 kotitaloutta uusissa tai kunnostetuissa sosiaalisissa ja kohtuuhin-
taisissa asunnoissa

 25 miljoonalle puhdasta juomavettä

 20 miljoonalle parempia sanitaatiopalveluita

 1,7 miljoonalle pienempi tulvariski

mrdEU
RO

A
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Kaupungininsinööri 
Vincenzo D’Aprile vastaa 
Bolognan historiallisten 
pylväskäytävien 
kunnostuksesta

Yksi kaupunki, monta 
tarvetta, yksi laina

Yksi ja sama EIP:n laina tukee Bolognassa 
erilaisia hankkeita koulujen 
perusparannuksista pyöräteihin ja 
maanjäristyksiltä suojautumiseen. Laina 
edistää juuri sellaista kestävää kehitystä, 
joka on vuonna 2016 käynnistetyn EU:n 
kaupunkiagendan ytimessä.

B olognan eteläosan koululaisten ei enää tarvitse 
kulkea pitkiä matkoja täpötäysiin luokkahuonei-
siin oman asuinalueensa ulkopuolelle. Via Lom-

bardian koulu valmistui vuoden 2016 lopulla. Siellä 225 
oppilasta saa opiskella lähellä kotiaan, ja luokkakoot 
ovat paljon aiempaa pienemmät. Lisäksi uusi koulu:
•  rakennettiin tehdasvalmisteisista elementeistä, 

mikä nopeutti rakennustyötä
•  sijoittuu aurinkolämmityksen ja hyvän eristyksen 

ansiosta energialuokkaan A+
•  kestää maanjäristykset (vuonna 2012 27 kuolon-

uhria vaatineen järistyksen keskus oli vain 36 kilo-
metrin päässä Bolognasta).

”Parempi kouluympäristö edistää oppimista”, sanoo 
Bolognan kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Ma-
rika Milani. ”Lasten ei enää tarvitse matkustaa pitkiä 
matkoja kouluun tai ahtautua pieniin luokkahuonei-
siin. Olemme todella ylpeitä saavutuksistamme.”

Milani voi olla ylpeä useammastakin hankkeesta. 
Bologna toteuttaa 50 miljoonan euron EIP-lainalla 
sarjan varsin erilaisia uudistushankkeita. Kaikkiaan 
160 miljoonan euron investointiohjelman taustalla 
on kaupungin suunnitelma, jolla kaupungista halu-
taan kehittää entistä parempi paikka asua sekä kiin-
nostava kohde niin yrityksille kuin matkailijoille. Sa-
malla parannetaan varautumista maanjäristyksiin ja 
ilmastoriskeihin.
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Bolognan uusi koulu, jonka 
rakentamista rahoitettiin EIP:n 
puitelainalla

Meillä ei ollut kovin  
paljon rahaa näihin 

kaikkiin hankkeisiin 
kauniin kaupunkimme 
hyväksi. EIP:n laina tuli 

todella tarpeeseen. 
Marika Milani, Bolognan 

kaupungin kehityspäällikkö

 

”Meillä ei ollut kovin paljon rahaa näihin kaikkiin 
hankkeisiin kauniin kaupunkimme hyväksi”, kertoo 
Milani. ”EIP:n laina tuli todella tarpeeseen.”

Useita kohteita rahoittava EIP:n puitelaina on kunta-
tasolla tärkeä väline seudun kestävään kehittämiseen. 
Paikallis- ja aluehallinnon hankkeiden tehokkaampi 
rahoitus on keskeinen osa EU:n kaupunkiagendaa, 
joka julkistettiin virallisesti Amsterdamissa touko-
kuussa 2016. Bolognassa EIP:n laina tukee:

•  julkisten rakennusten, katujen, aukioiden ja torien 
kunnostusta

•  historiallista keskustaa kiertävän pyörätien rakentamista

•  San Lucan pyhäkköön kaupungin yläpuolelle joh-
tavien kuuluisien keskiaikaisten pylväskäytävien 
entisöintiä.

Bolognan pylväskäytävät eli portiikit ovat ehdol-
la UNESCOn maailmanperintöluetteloon. ”Ne ovat 
Bolognan tärkein symboli, joka jää kävijöiden mie-
leen”, sanoo Milani. ”Nyt meidän ei tarvitse käyttää 
aikaa ja vaivaa erilliseen sopimukseen niiden kun-
nostuksesta. Erilaiset hankkeet on koottu yhdeksi 
edulliseksi EIP-lainaksi.”



Maailman suurimmat sulut aukea-
vat eurooppalaisella tekniikalla
Suuret laivat seilasivat ennen Scheldejokea vuoro-
veden mukana viisi tuntia, odottaen vuoroaan las-
tin purkuun. Lopulta ne päätyivät Kallon sululle, 
jonka läpi ne pääsivät Waaslandin satama-altaan 
laitureille. ”Sulku oli todella ahdas”, sanoo Flaamin 
liikenteen ja julkisten töiden ministeriössä me-
renkulkuasioista vastaava päällikkö Freddy Aerts. 
”Täällä oli oikeita liikenneruuhkia.”

Vuonna 2016 Aerts tarjosi ratkaisun rahtilaivojen 
liikennepulmiin: Antwerpenin satamassa vihit-
tiin kesäkuussa käyttöön maailman suurin sulku. 
Kieldrechtin sulku kolminkertaistaa laivaliikenteen 
Waaslandin satama-altaassa Scheldejoen vasem-
malla rannalla, kun alukset pääsevät sinne myös 
toista väylää. ”Nyt tänne mahtuvat suurimmatkin 
laivat, joita merillä kulkee”, Aerts iloitsee. ”Se on te-
hokas piristysruiske taloudelle.”

Samassa kuussa avattiin toinenkin massiivinen 
sulku – Panaman kanavan uusien megasulkujen 
kolmas kaista. Sekä Antwerpenin että Panaman 
sulkuja rahoitti EIP, joka lainasi Kieldrechtin raken-
nuskustannuksiin 160,5 miljoonaa euroa. Yli 5 mil-
jardia Yhdysvaltain dollaria maksanut Panaman ka-
navan sulkujen laajennushanke sai 500 miljoonaa 
euroa EIP:ltä.

Satama-alue alikäytössä
Scheldejoen oikealla rannalla Antwerpenin sata-
massa on kuusi sulkua, joista suurin, Berendrecht, 
avattiin vuonna 1989. Sen myötä Antwerpenista 
tuli Euroopan toiseksi suurin satama heti Rotterda-
min jälkeen.

Vasemman rannan Waaslandin satama-alue suun-
niteltiin 1970-luvulla selviytymään nykypäivänkin  

suurimmista aluksista, joiden syväys on noin 
16  metriä. Pulmana oli vain, että 30 vuotta vanha 
Kallon sulku oli ainoa väylä Waaslandiin, ja se oli 
liian ahdas. Se haittasi Antwerpenin kasvua ja oli 
strateginen ongelma koko Europalle. Rahdin mää-
rän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 
mennessä, ja satamien on pysyttävä mukana kehi-
tyksessä. ”Kieldrechtin sulku vapauttaa sataman ka-
pasiteetin”, sanoo sulkuhankkeesta vastannut EIP:n 
insinööri Inge Vermeersch. ”Uusi sulku auttaa vah-
vistamaan Antwerpenin asemaa Euroopassa.” An-
twerpenin satama työllistää suoraan jo 62 500 hen-
kilöä. Belgian pankin arvion mukaan sataman arvo 
on 4 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Pinkin kypärän alla
Atlantin toisella puolella Ilya Espino de Marotta 
käytti tavaramerkikseen muodostunutta vaalean-
punaista kypärää Panaman kanavan sulkujen käyt-
töönottotilaisuudessa. Se on hänen viestinsä niille, 
jotka eivät uskoneet naisen sopivan kanavahank-
keen pääinsinööriksi. ”Jotkut miehet kyseenalaisti-
vat valintani tehtävään, mutta minua se ei haittaa”, 
sanoo de Marotta. ”Käytän tahallani vaaleanpu-
naista kypärää korostaakseni sitä, että nainen pys-
tyy hoitamaan tällaisen työn.” Hän suoriutuikin siitä 
hienosti, vaikka hänen miehensä ja poikansa kävi-
vät samaan aikaan läpi syöpähoitoja.  
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Ilya de Marotta Panaman 
kanavan suluilla

Kaupan sulkuja vapauttamassa
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EU:n kaupunkiagendan työkalut

Belgia/Ranska 

46 miljoonan euron pääoma-
sijoitus rahastoon, joka tukee 
innovatiivisia menetelmiä 
saastuneiden teollisuusalueiden 
puhdistukseen (lue tarina Gink-
go Funds -rahastosta sivulta 34)

Lissabon, Portugali 

250 miljoonaa euroa 
viemäriverkoston 
parantamiseen 
tulvavaurioiden välttämiseksi 
sekä muuhun infrastruktuuriin, 
mm. sosiaaliseen 
asuntotuotantoon (lue lisää 
sivulta 37)

Helsinki, Suomi 

180 miljoonaa euroa raitio-
vaunujen uusimiseen sekä 
raitiotieverkon laajentamiseen 
ja peruskorjaukseen liikenne-
palvelun laadun ja luotetta-
vuuden parantamiseksi

12 Britannian kaupunkia, 
mm. Lontoo, Manchester, 
Liverpool ja Glasgow 

25 miljoonaa euroa 
Hyperoptic-yritykselle, joka 
asentaa laajakaistaverkkoja 
tornitaloihin 

Pula, Kroatia 

40 miljoonaa euroa vanhentu-
neiden tilojen uudistamiseen, 
laajentamiseen ja kunnostuk-
seen Pulan keskussairaalassa, 
joka on Istrian niemimaan 
ainoa julkinen sairaala

Belgia 

200 miljoonaa euroa Belgian 
ilmastotoimien ja kiertota-
louden edistämiseen Belfius 
Bankin kautta

KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ JA 
LUONTOPOHJAISET RATKAISUT

ILMASTONMUUTOKSEEN  
SOPEUTUMINEN

KAUPUNKILIIKENNE

DIGIAIKAAN SIIRTYMINEN

KÖYHYYDEN TORJUNTA

KIERTOTALOUS
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Ylä-Sleesia, Puola 

329 miljoonaa euroa kaupun-
kiuudistuksiin 10 entisessä 
kaivos- ja terästeollisuuskau-
pungissa

Pariisi, Ranska 

1 miljardi euroa automatisoidun 
Grand Paris Express -metrolinjan 
ensimmäisen osuuden 
rakentamiseen. Valmistuessaan 
33 km pitkä osuus palvelee yli 
miljoonaa asukasta  
22 kunnassa Pariisin eteläpuolella. 
Yksityisautoilun vaihtoehtona se 
vähentää ilmansaasteita.

Nordrhein-Westfalen, 
Saksa 

100 miljoonaa euroa turva-
paikanhakijoiden vastaanot-
tokeskuksiin

Pohjois-Irlanti, Britannia 

166 miljoonaa euroa ener-
giatehokkaiden tuettujen 
asuntojen rakentamiseen ja 
jälkiasennustöihin

Luxemburg 

2 miljoonaa euroa ELENA-
ohjelmasta (European 
Local Energy Assistance 
programme) tekniseen 
apuun, jolla tuetaan Euroopan 
energiatehokkuusrahaston 
45 miljoonan euron 
investointeja pieniin 
energiatehokkuushankkeisiin eri 
puolilla EU:ta

Baden-Württemberg, Saksa 

825 miljoonaa euroa osaval-
tiolle käytettäväksi juniin, joita 
vuokrataan useammille ja 
pienemmille rautatieyrityksille 
kilpailun lisäämiseksi ja julki-
sen liikenteen kustannusten 
alentamiseksi

TYÖPAIKAT JA OSAAMINEN PAI-
KALLISTALOUDESSA

ILMANLAATU

MAAHANMUUTTAJIEN JA  
PAKOLAISTEN KOTOUTTAMINEN ASUMINEN

ENERGIATEHOKKUUS
INNOVATIIVISET JA VASTUULLISET 

JULKISET HANKINNAT

Eurooppalaisista yli 70 prosenttia asuu kaupungeissa, ja  
55 prosenttia julkisista investoinneista toteuttaa alue- tai 
paikallishallinto. Euroopan investointiohjelman myötä EIP 
laajentaa luotonantoaan myös riskipitoisempiin 
kaupunkihankkeisiin. Vuonna 2016 EU julkisti kaupunkiagendansa, 
jonka läpiviennissä pankilla on tärkeä rooli.
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tarhasta karanneita virtahepoja ja jaguaareja kulki 
vapaana kaduilla. Tiikeri tappoi yhden ihmisen.

Darchiashvili toimi silloin Georgian kaupunkien 
kehitysrahaston johtajana. Hän ryhtyi välittömäs-
ti toimiin Tbilisin kaupungin virkamiesten ja maan 
hallituksen kanssa järjestääkseen apua katastrofin 
uhreille. ”Aluksi tavoitteemme oli varmistaa ihmis-
ten turvallisuus”, kertoo 35-vuotias Darchiashvili, 
joka on nyt maansa aluekehityksestä ja infrastruk-
tuureista vastaava apulaisministeri. ”Sen jälkeen 
keskityimme jälleenrakentamiseen ja etsimme sii-
hen lisärahoitusta.”

Mutavyöryistä nousuun
Ensimmäisten joukossa mukaan tuli EIP, joka on li-
sännyt investointejaan Georgiaan parin viime vuo-
den aikana. Kun tieto katastrofista saavutti pankin 
henkilöstön Luxemburgissa, Georgian julkisen sek-
torin luotoista vastaava tiimi oli jo keräämässä ra-
hoituspakettia maan kaupunki-infrastruktuurien 
kehittämiseen. Tiimi kokosi nopeasti myös toisen 

Georgia jälleenrakentaa ja luo 
infrastruktuureja kaupan edistä-
miseen
Myöhäisenä kesäkuun iltana 2015 Ilia Darchiashvi-
li ajoi Tbilisin keskustan läpi rankkasateessa. Lähes-
tyessään yhtä Mtkvari-joen pääuomasta erkane-
van Verejoen silloista hän juuttui liikenneruuhkaan 
Tšabua Amiredžibin moottoritiellä. Darchiashvili 
käänsi Toyotansa kohti vähemmän ruuhkaista ris-
teystä ja meni kotiin nukkumaan. ”Se oli vain voi-
makas sadekuuro ja liikenneruuhka. Mikään ei vii-
tannut siihen, että jotain kauheaa olisi tulossa”, hän 
muistelee.

”Sitten se tapahtui.”

Kun Darchiashvili heräsi, Verejokeen oli vyörynyt 
miljoona kuutiota mutaa, joka patosi sen virtauk-
sen kahdesta kohtaa. Joki syöksyi yli äyräidensä 
ja tulvi Georgian pääkaupungin keskustaan. On-
nettomuudessa kuoli 19 ihmistä, ja 22 000 Tbilisin 
1,1 miljoonasta asukkaasta jäi ilman sähköä. Eläin-

Tulvavahinkolaina uudelle 
kumppanille
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EU:n pankki auttaa 
lunastamaan Euroopan 

lupaukset Ukrainalle

EIP käynnisti erityistoimintaohjelmansa 
Ukrainan hyväksi vuonna 2014. 

Ohjelman tavoitteena on rahoittaa 
maan infrastruktuureja, yksityissektorin 

kehitystä ja ilmastotoimia 3 miljardilla 
eurolla vuoden 2016 loppuun 

mennessä Ukrainan ja EU:n välisen 
assosiaatiosopimuksen yhteydessä. 

Pankki lunasti lupauksensa joulukuussa. 
EIP:n lainat ovat osa Euroopan 

unionin Ukrainalle myöntämää 
11 miljardin euron tukipakettia, josta 

rahoitettavat hankkeet tuottavat 
konkreettista hyötyä tavallisille 

kansalaisille. Esimerkiksi Ukrainan 
yliopistojen energiatehokkuuden 

parantamiseen suunnattu 120 miljoonan 
euron laina vähentää rakennusten 

ympäristövaikutuksia, parantaa 
opetustilojen laatua ja alentaa 

kustannuksia. Toinen esimerkki 
on 200 miljoonan euron EIP-laina 
julkisen liikenteen kehittämiseen 

jopa kahdessakymmenessä Ukrainan 
kaupungissa, jolla rahoitetaan uusien 

bussien, raitiovaunujen, metrovaunujen 
ja johdinautojen hankintaa. Laina 

edistää merkittävästi siirtymistä 
fossiilisista polttoaineista sähköllä 

toimivaan joukkoliikenteeseen. Hanke 
säästää energiaa, parantaa elämänlaatua 

ja vaikuttaa myönteisesti ympäristöön.

rahoituslinjan luonnonmullistuksen tuhojen korjaamiseen. 
Kun pankin rahoitusvastaavat lensivät seuraavalla viikolla 
 Tbilisiin sopimaan yksityiskohdista, he kohtasivat tulvien ja 
mutavyöryjen edelleen runteleman kaupungin. ”Siltoja ja tei-
tä oli romahtanut”, muistaa EIP:n julkisen sektorin rahoitustoi-
mista Georgiassa vastaava Georgia Koutsiana. ”Ihmisten elä-
mä oli pahasti järkkynyt.”

Tuloksena oli helmikuussa 2016 myönnetty 100 miljoonan eu-
ron laina, joka jaettiin kahteen osaan:
• 50 miljoonaa euroa tulvavahinkojen korjaamiseen
•  50 miljoonaa euroa kaupunkien ja matkailun infrastruktuuriin

EIP:n lainat eivät yleensä ylitä puolta hankkeen kustannuk-
sista. Pankin tarkoituksena on paitsi rahoittaa itse, myös 
houkutella mukaan muita sijoittajia täydentämään omaa ra-
hoitustaan antamalla hankkeelle hyväksyntänsä. Georgian 
tulvatuhojen korjaamisen luottojärjestelyssä EIP kuitenkin 
vastasi hankkeen koko kustannuksista, koska aluetta oli koh-
dannut luonnonkatastrofi.

EIP:n rahoituksella oli merkittävä vaikutus maan jälleenra-
kennuksessa. ”Tulva on vaikuttanut pääkaupunkimme jo-
kaisen asukkaan elämään”, kertoo ministeri Darchiashvili. 
”EIP:n hätäapurahoituksella on korjattu teitä ja muuta inf-
rastruktuuria. Käytämme sitä myös tulevilta vahingoilta 
suojautumiseen.”

Pankki on lisäksi mukana rahoittamassa Georgian itä-länsi-
suuntaisen moottoritien osuutta Azerbaidžanin rajalta Batu-
miin, joka on tärkeä satamakaupunki Mustanmeren rannalla. 
”Moottoritie on keskeinen osa uutta Silkkitietä”, sanoo EIP:n 
Koutsiana. Vuonna 2016 allekirjoitetulla 50 miljoonan euron 
lainalla kunnostetaan alueellisen ja kansainvälisen kaupan 
valtaväylän siltoja, tunneleita ja tukirakennelmia.

Virtahepo karkasi 
Tbilisin eläintar-
hasta tulvien  
jälkeen

Kiovan valot
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ILMASTOSSA ja YMPÄRISTÖSSÄ 
on tulevaisuutemme

Ginkgo-rahaston Bruno Farber 
Mont-Saint-Guibertin työmaalla

Pankki on sitoutunut käyttämään ilmastotoimiin yli 25 % 
kokonaisluotonannosta kaikilla toimialoilla

Vuonna 2016 EIP rahoitti ilmastotoimia 19,6 miljardilla eurolla 

Se on 26,3 % koko rahoituksesta 

 Energiatehokkuuteen 3,6 mrd. euroa

 Uusiutuvaan energiaan 3,9 mrd. euroa

 Vähähiiliseen ja ympäristöystävälliseen liikenteeseen lähes 8 mrd. euroa

 Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 1,8 mrd. euroa

 Metsitykseen, jätehuoltoon, jäteveden puhdistukseen ym. 1,1 mrd. euroa

 Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 1,2 mrd. euroa

ympäristöön
siihen sisältyvät luonnon 
monimuotoisuus, puhdas 
ilma, puhdas vesi, 
liikenteen turvallisuus 
sekä uusiutuva energia ja 
energiatehokkuus

16,9mrdEU
RO

A
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Vihreä ratkaisu  
kaupunkirakenteen  
hajautumiseen

Innovatiivinen rahasto muuntaa vanhat teollisuusalueet 
mukaviksi asuinalueiksi ja työpaikoiksi

U rakoitsijat, maansiirtofirmat ja kaivuyritykset 
aloittavat huhtikuussa 300 asuinhuoneiston 
rakennustyöt 1800-luvun paperitehdasalu-

eella Belgian Mont-Saint-Guibertissa, Brysselin kaak-
koispuolella. Pian sen jälkeen taloja nousee entisen 
metallivalimon paikalle Pariisin esikaupunkialueella 
Choisy-le-Roissa, ja sitten Lyonin keskustaan Brandt- 
in vanhan pesukonetehtaan maille.

Yhteistä näille hankkeille on, että alue olisi pysynyt 
tyhjänä, ellei maata olisi uudistettu ja puhdistettu 
teollisuuden myrkkyjäämistä uraauurtavan inves-
tointirahaston käyttämällä huipputeknologialla. 
Maaperän puhdistus on tärkeää Euroopan kaupun-
kien tulevaisuudelle, sillä EU:ssa on tällä hetkellä 
3,5 miljoonaa tyhjilleen jäänyttä teollisuusaluetta. 
Estääkseen kaupunkirakenteen hajautumista kau-
punkien kannattaa raivata entisiä tehdastontte-
ja ja tehdä niistä uudelleen asuinkäyttöön sopivia. 
”Ranska menettää kaupunkien leviämiselle depar-
tementin verran maata kymmenessä vuodessa”, 
sanoo Ginkgo Advisor -rahaston toimitusjohtaja 
Bruno Farber. ”Ratkaisuna on rakentaa kaupungit 
itsensä päälle.”

Puhdistustöiden rahoittaja

Farberin Ginkgo-rahasto on kerännyt 80 miljoonaa 
euroa seitsemään maaperän puhdistus- ja saneeraus-
hankkeeseen Belgiassa ja Ranskassa. Kaikki alueet on 
tarkoitus raivata rakentamista varten vuoden 2018 
loppuun mennessä. EIP teki rahastoon 15,6 miljoonan 
euron sijoituksen. Ginkgon menestys rohkaisi Farbe-
ria käynnistämään varainhankinnan Ginkgo II -rahas-
toon, joka laajentaisi toimialuetta Britanniaan, Luxem-
burgiin ja Espanjaan.

EIP:n sijoitusvastaavat olivat taas innolla mukana. Il-
man Euroopan investointiohjelman EU-budjettitaka-
usta EIP ei olisi kuitenkaan voinut sijoittaa Ginkgo II 
-rahastoon niin suurta summaa. Takauksen päämää-
ränä on vauhdittaa investointeja innovatiivisiin hank-
keisiin. Sen avulla EIP voi toteuttaa investointeja, jotka 
ennen olisi pitänyt järjestää eri tavalla. Pankki voi esi-
merkiksi hankkia suurempia osuuksia tai tehdä inves-
tointeja nopeammassa tahdissa.

Ginkgo II sopii erinomaisesti investointiohjelmaan. 
Gingko-sopimuksista vastannut johdon neuvonanta-
ja James Ranaivoson EIP:n ilmastonmuutos- ja ympä-
ristöjaostosta totesi, että Ginkgo I -rahaston menes-
tys oli ollut tasaista. EU:n budjettitakauksen ansiosta 
pankki voi lähteä mukaan uuteen rahastoon nopeas-
ti ja suuremmalla summalla kuin olisi muutoin ollut 
mahdollista. EIP sijoitti Ginkgo II -rahastoon helmi-
kuussa 30 miljoonaa euroa. ”Olemme jo nähneet Gin-
kgo I:n hyvät tulokset”, sanoo Ranaivoson. ”On tär-
keää, että jatkamme Ginkgon investointien tukemista 
uudessa rahastossa heti. Euroopan investointiohjelma 
antaa siihen vauhtia.”
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Perustana investointiohjelma

EIP:n osallistuminen oli keskeistä muiden sijoitta-
jien rohkaisemiseksi mukaan ensimmäiseen Gin-
kgo-rahastoon. Sama pätee myös Ginkgo II:een. 
”EIP:n roolia ei voi liiaksi korostaa”, Farber sanoo. 
”EIP:n läsnäolo kertoi muille sijoittajille, että rahas-
tolle oli tehty huolellinen due diligence -arviointi, 
ja että edeltävää rahastoa oli haastavassa talousti-
lanteessa hoidettu hyvin.”

EU:n budjettitakauksen tuella EIP pystyi sijoitta-
maan rahastoon aiempaa suuremman summan 
Caisse des Dépôts -rahoituslaitoksen rinnalla – 
kumpikin omistaa Ginkgo II -rahastosta nyt neljän-
neksen. Näin Farber voi saavuttaa 140 miljoonan 
euron rahoitustavoitteensa paljon nopeammin, 
kun muut sijoittajat rohkaistuvat liittymään suur-
ten sijoittajien tukemaan hankkeeseen.

Ratkaisuja saasteenpoistoon
Ginkgo II -rahastossa Farber tavoittelee yhteistyö-
tä uusien maiden rakennuttajien ja kaupunkisuun-
nittelijoiden kanssa. Jopa 30 prosenttia uudesta ra-
hastosta kohdennetaan sijoituksina muualle kuin 
Belgiaan ja Ranskaan, joihin ensimmäinen Gink-
go-rahasto painottui.

Yllättävän harvat yritykset keskittävät toimintan-
sa saastuneiden teollisuusalueiden puhdistukseen 
ja uudisrakentamiseen. Usein saastunut maa-aines 

Euroopan tulevaisuuden 
kannalta on tärkeää edistää 

tätä teknologiaa. 
Martin Berg, EIP:n sijoitusvastaava

vain kaivetaan ylös ja viedään pois, tai haudataan 
paksujen betonilaattojen alle. Kumpikaan mene-
telmä ei tosiasiassa ratkaise saasteongelmaa. Gin-
kgo on valinnut kestävämmän toimintamallin, 
jossa pilaantunut aines käsitellään paikan päällä, 
kunnes se voidaan ehkä jopa hyödyntää uudessa 
rakennushankkeessa.

Ginkgo II aikoo viedä teknistä osaamistaan esi-
merkiksi Britanniaan, missä ei vielä ole maape-
rän puhdistusinvestointeihin keskittyvää rahas-
toa. Farberin tähtäimessä ovat Leedsin, Bristolin 
ja Glasgow’n teollisuusalueet sekä Luxemburgin 
vanhat terästehtaat ja Barcelonan hankkeet. ”Eu-
roopan tulevaisuuden kannalta on tärkeää edistää 
tätä teknologiaa”, arvioi Ginkgo-sopimuksen paris-
sa työskennellyt EIP:n sijoitusvastaava Martin Berg. 
”Euroopan investointiohjelman ansiosta saamme 
aikaan enemmän ja nopeammin.”
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L issabonin asukasluku oli pienentynyt 1960- 
luvulta asti. Ihmiset muuttivat edullisem-
pien asuntojen perässä esikaupunkeihin ja 

jättivät jälkeensä vanhentuneen infrastruktuurin 
alueita. Kaupungin väestömäärä laski 1960-luvun  
800 000:sta viime vuosien 513 000:een. Sitten por-
mestari Fernando Medina sai vision, jossa ongel-
mia ei paloiteltaisi osiin vaan katsottaisiin koko-
naisuutena. Hän halusi omien sanojensa mukaan 
muuttaa kokonaan tavan elää kaupungissa. Por-
mestari uskoi, että Lissabon voisi taas kehittyä mie-
luisaksi asuin- ja työympäristöksi – ja samalla kiin-
nostavaksi turistikohteeksi.

Medina kuitenkin tarvitsi suunnittelemiinsa hank-
keisiin oikeanlaista rahoitusta. Finanssikriisin puh-
jettua Portugalin pankit eivät enää voineet ra-
hoittaa pitkäaikaisia infrastruktuurihankkeita. 
Markkinarahoituksen puutteen vuoksi EIP sai mah-
dollisuuden käyttää sekä EU:n budjettitakausta 
että omia rahoitusvarojaan Euroopan investoin-
tiohjelmasta, ja Lissabon saikin ensimmäisenä EU:n 
kaupunkina ohjelmasta suoraa tukea. Lissabonin 
hankkeisiin myönnettiin 250 miljoonan euron laina 
30 vuodeksi.

Joitakin Lissabonin alueita ja myös osia vanhasta 
kaupungista ovat vaivanneet toistuvat tulvat. Vuon-
na 2014 kaksi muutaman viikon välein sattunutta 
suurta tulvaa osoittivat selvästi, että kaupungin on 
syytä varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

EIP:n tukemassa hankkeessa uudistetaan viemä-
rijärjestelmää ja rakennetaan kaksi uutta veden-
poistotunnelia. Jatkossa Lissabonia usein kiusaavat 
rankkasateet eivät enää niin helposti aiheuta tulvia.

EIP rahoittaa myös tuettujen vuokra-asuntojen 
peruskorjausta ja uusien asuntojen rakentamis-
ta, missä samalla parannetaan energiatehokkuut-
ta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lisäksi lainalla 
kehitetään kaupunkiliikennettä ja ”älykkään kau-
pungin” innovaatiota sekä rakennetaan aukioita, 
puistoja, paloasemia, kulttuuritiloja ja kouluja.

Parempi Lissabon perheille 
ja yrityksille

Tulvista, muuttotappiosta ja 
vanhentuneesta 
infrastruktuurista kärsinyt 
Lissabon uudistaa 
kaupunkiympäristöään.
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EIP houkuttelee yksityisiä sijoittajia 
ilmastohankkeisiin julkisen rahoituksen ohella.

L ångmarkenin tuulipuisto Ruotsissa tulee ole-
maan lajissaan ensimmäinen. Ei niinkään 
tekniikkansa puolesta, sillä tanskalaisen Ves-

tas-yhtiön valmistamat turbiinit eivät tuulipuiston 
valmistuttua juuri poikkea muista. Innovatiivis-
ta 23 megawatin tuulivoimalahankkeessa on sen 
rahoitus.

EIP:llä on ollut 40 miljoonan euron osuus Miro-
va Eurofideme 3 -rahastossa vuodesta 2014. Maa-
liskuussa 2016, ranskalaisen rahaston investoitua 
Långmarkeniin, pankki teki siihen Euroopan in-
vestointiohjelman EU-budjettitakauksella tuetun 
yhteissijoituksen. EIP sijoitti 16 miljoonaa euroa 
suoraan tuulipuistoon, joten Mirova ja pankki omis-
tavat siitä nyt yhdessä 90 prosenttia. Se on merkit-
tävä askel, sillä EIP ei yleensä hanki omistusosuuk-
sia. Riskiä jakamalla pankki pyrkii houkuttelemaan 
yksityisiä sijoittajia mukaan ilmastohankkeisiin.

EIP:llä on tähän kolme pääasiallista keinoa:

•  Yhteissijoitukset, joiden ansiosta yksityisten ra-
hastojen hoitajat voivat osallistua Långmarkenin 
kaltaisiin tavallista suurempiin hankkeisiin.

•  ”Kerrostetun riskin” (layered-risk) rahoitusso-
pimukset, joissa julkiset rahoittajat ottavat kan-
taakseen hankkeesta suuremman riskin ja tekevät 
näin investoinnista houkuttelevamman yksityissi-
joittajille. Tätä tapaa EIP käytti 50 miljoonan euron 
investoinnissaan Green for Growth -rahastoon. 
368 miljoonan euron sijoitusrahasto tukee uusiu-
tuvaa energiaa ja energiatehokkuutta Länsi-Bal-
kanilla ja Turkissa, ja sen toiminnan tuottamat 

CO2-päästövähennykset vastaavat jo 1,9 miljoo-
naa matkustajalentoa Frankfurtista Lontooseen. 
Vuonna 2016 EIP sopi sijoittavansa vielä 25 mil-
joonaa euroa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan hank-
keiden tueksi.

•  ”Soft enhancement” lisää sijoittajien luotta-
musta; pankin mukanaolo osoittaa, että hanke 
on huolellisesti tutkittu ja arvioitu. Se on tärkeää 
hankkeesta sinänsä kiinnostuneille sijoittajille, 
joilla ei kuitenkaan ole EIP:n kaltaisia resursseja tai 
infrastruktuurialan osaamista. Strategia toimi vii-
meksi Senegalin ensimmäisessä kaupallisen mit-
takaavan aurinkosähkövoimalassa. Helmikuussa 
2016 rahoitettu Senergy-hanke oli ensimmäinen 
investointi Meridiam Infrastructure Africa -rahas-
tolle, josta EIP:llä on 30 miljoonan euron osuus. 
Pankilla on ollut johtava rooli rahaston ympäristö- 
ja sosiaaliasioiden hallinnan kehittämisessä, mikä 
auttoi saamaan mukaan vakuutusyhtiöitä, eläke-
rahastoja ja yhden valtiollisen sijoitusyhtiön.

Euroopan investointiohjelma vaikuttaa kaikilla 
osa-alueilla. Tähän mennessä EIP on hyväksynyt lä-
hes 1 miljardin euron rahastosijoitukset ilmastotoi-
miin EU:n budjettitakauksen tuella.

Kolme strategiaa riskinjakoon

Långmarkenin 
tuulipuisto
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Jordanian viranomaisten järkevä sääntely auttaa innovatiivista 
uusiutuvan energian rahastoa

Kun Arab Gas Pipeline -kaasuputki ensimmäistä kertaa vaurioitui Egyptin arabikevään räjähdyksissä, 
Jordanian oli ryhdyttävä tuomaan raskasta polttoöljyä ja dieseliä muualta, ja sähkön hinta nousi. Samaan 

aikaan maahan virtasi pakolaisia Syyriasta, mikä kulutti yhteiskunnan ja talouden resursseja. Jordanian 
ratkaisuna oli uudenlainen energiansiirron sääntely: kun asennat talosi katolle aurinkopaneelit, 

voit syöttää tuottamaasi sähköä valtakunnan verkkoon ja säästää sähkölaskussa. Jos katolle ei 
mahdu paneeleita, voit pystyttää ne muualle, ja silti syöttää sähköä verkkoon ja saada hyvitystä itse 

kuluttamastasi sähköstä. Idea sai EIP:n hallinnoiman, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa 
tukevan GEEREF-rahaston sijoittamaan Catalyst MENA Clean Energy Fundiin vuonna 2016. ”Jordania on 

moderni, avoin talous”, sanoo rahastonhoitaja Mónica Arévalo. ”Maa on alkanut kiinnostaa yksityisiä 
sijoittajia yhä enemmän.” Catalyst perustaa Jordaniaan viisi aurinkovoimalaa teleoperaattori Orangelle 

yhdessä ranskalaisen uusiutuvaa energiaa kehittävän Neoen-energiayhtiön kanssa. Kaikki voimalat 
sijaitsevat kilometrien päässä sieltä, missä niiden tuottama 30 megawatin sähkö lopulta käytetään. 

Sittemmin Catalyst on tehnyt jo toisen sopimuksen suuren matkailukonsernin kanssa. ”Uuden sääntelyn 
myötä voimme käyttää edullisempaa maata, missä on voimalalle paremmat olosuhteet ja enemmän 

aurinkoa”, kertoo Catalystin toimitusjohtaja Ennis Rimawi.

Liikenne näyttää tietä kestävälle 
kehitykselle

Nopeasti kasvavissa kaupungeissa liikenteen 
infrastruktuuri voi käydä ahtaaksi ja turvattomaksi. 

Myös ilmansaasteet lisääntyvät. Lucknowin metro 
pyrkii lieventämään haittavaikutuksia lisäämällä 

julkista liikennettä käyttävien kaupunkilaisten 
osuuden kymmenestä prosentista 27:ään. EIP:n 

450 miljoonan euron laina metrolinjan ensimmäiseen 
23 kilometrin osuuteen on pankin toistaiseksi suurin 
Intiassa. Reitille tulee 22 asemaa, ja sitä käyttää jopa 

100 miljoonaa matkustajaa vuodessa.

Yksi Catalystin aurinkovoima-
loista Jordanian aavikolla
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GLOBAALI toimija

lainoina EU:n ulkopuolelle8,4
 Laajentumismaat ja EFTA 3,35 mrd. euroa

 Itäiset naapurivaltiot 1,65 mrd. euroa

 Välimeren maat 1,63 mrd. euroa

 Afrikka, Karibia ja Tyynimeri 0,77 mrd. euroa

 Aasia ja Latinalainen Amerikka 0,98 mrd. euroa

mrdEU
RO

A

Työtä maanosan rakentamiseen
Investoinnit Afrikkaan luovat työpaikkoja, jotka eivät 
pakota ihmisiä jättämään kotiaan ja perhettään.

Michel Lo työskenteli 14 vuotta kaukana 
kotoaan, joka oli pienessä kylässä Senegaljoen 
varrella maan pohjoisrajalla lähellä Saint-

Louisia. Hänellä oli varaa matkustaa kotiin perheensä 
luo vain kerran vuodessa.

Tilanne muuttui vuonna 2016, kun Compagnie Ag-
ricole de Saint-Louis -maatalousyhtymä aloitti vilje-
lysmaan kastelun hänen kotikylänsä lähistöllä. Ta-
voitteena on tuottaa 65 000 tonnia riisiä vuodessa 
turvaamaan Senegalin elintarvikkeiden saantia. Yri-
tys työllistää satoja paikallisia, jotka olisivat muutoin 
joutuneet muuttamaan 320 kilometrin päähän Daka-
riin tai jopa Eurooppaan asti.

38-vuotias Lo sai paikan esimiehenä projektissa, 
jossa kaivetaan riisipelloille kasteluojia. ”Nyt voin 

palata joka päivä kotiin perheeni luokse”, hän iloitsee. 
”Tämän yrityksen ansiosta voin asua yhdessä muiden 
perheenjäsenten kanssa.”

Eri puolilla Afrikkaa jopa 15 miljoonaa ihmistä on 
joutunut jättämään kotinsa työskennelläkseen 
Euroopassa, Persianlahdella tai Amerikassa. Osa 
EIP:n rahoittamista hankkeista tukee Eurooppaan 
muuttavia siirtolaisia. EU:n pankki kuitenkin rahoittaa 
myös Afrikan yrityksiä, jotka tarjoavat työpaikkoja 
lähellä kotia ja perhettä. Esimerkiksi Saint-Louisin 
riisiviljelmä sai EIP:ltä 15,7 miljoonan euron lainan. 
Tällaiset hankkeet rakentavat Afrikan tulevaisuutta 
luomalla elinkelpoisia yksityissektorin yrityksiä.
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toimija

Vaikka antaisimme kaiken mahdollisen 
avun, viime kädessä työntekijät 

tarvitsevat lisää käytettävissä olevaa tuloa.
Patrice Backer, AFIG-rahasto, Senegal

Riisiviljelmän työntekijöitä  
lähellä Senegalin Saint-Louisia
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Pape Mbodji, Senegalissa  
toimivan Senbusin tehtaan esimies

Kehitykseen tarvitaan 
investointeja, ei pelkästään 
tukea

”Afrikan kehitystyötä lähestytään usein avustusten 
kautta – ajatuksena on, että Afrikan maat tarvitsevat 
vahvistuakseen pääomaruiskeita muilta valtioilta ja ul-
komaisilta kansalaisjärjestöiltä”, sanoo kongolaissyn-
tyinen ja Senegalissa työskentelevä rahastonhoitaja 
Patrice Backer. ”Me taas näemme myös pääomasijoi-
tukset tärkeinä kehityksen vauhdittajina. Vaikka antai-
simme kaiken mahdollisen avun, viime kädessä työn-
tekijät tarvitsevat lisää käytettävissä olevaa tuloa.”

Backer on operatiivinen johtaja Advanced Finance & 
Investment Group -rahastossa, johon EIP teki 15,6 mil-
joonan euron sijoituksen vuonna 2008. AFIG-rahaston 
investoinnit ovat sujuneet niin hyvin, että pankki solmi 
sen kanssa toisen, 18 miljoonan euron sopimuksen hei-
näkuussa 2016. Yksi AFIG:n rahoituskohteista on Sen-
bus Industries – vuonna 2001 perustettu yritys, jonka 
tavoitteena on luoda Senegaliin omaa autoteollisuutta. 
Yritys sai AFIG-rahastolta 3,4 miljoonan euron lainan.

Pape Mbodji, 35-vuotias siniseen kypärään ja haa-
lareihin pukeutunut mies, johtaa 20 työntekijän tii-
miä Senbusin kokoonpanolinjalla. Mbodji ansaitsee 
elantonsa synnyinkaupungissaan. Hän on hyvillään 
myös siitä, että voi itse vaikuttaa Senegalin talouden 
tulevaisuuteen.

”Rakastan työtäni”, hän sanoo. ”Saan työskennellä Se-
negalissa johtavan linja-autojen valmistajan palveluk-
sessa. Se on minulle suuri ilo, ja samalla voin edistää ko-
timaani kehitystä.”

Vaihtoehto siirtolaisuudelle
Keniassa Rift Valleyn maakunnassa Migotiyo Plan-
tationsin työntekijät viljelevät sisalkasvia ja val-
mistavat siitä kuitua, jota käytetään matoissa ja 
kateaineena. Miehet ja naiset kuokkivat pitkiä si-
salrivejä kuumassa auringossa kitkien rikkaruohoja 
piikikkäiden polvenkorkuisten kasvien välistä. Työ 
on rankkaa selälle, mutta se auttaa paikallisia vält-
tämään epävarman ja joskus vaarallisenkin uran 
siirtotyöläisenä.

Sisalfarmi sai EIP:ltä 2,3 miljoonan euron lainan 
paikallisen NIC Bankin välittämänä. Se tuottaa  

kuukausittain 100 tonnia kuitua vietäväksi ara-
bimaihin ja Nigeriaan. Jokainen tonni tuottaa  
2 000 Yhdysvaltain dollaria voittoa, kertoo 34-vuo-
tias tilanhoitaja Peter Gashoka. ”Hanke on varsin 
kannattava.”

Raskaasta työympäristöstä huolimatta Samuel Gru-
to on tyytyväinen työhönsä. ”Ilman tätä farmia”, 
miettii lähikylässä kasvanut nuori mies, ”joutuisin 
lähtemään muualle, vaikka Nairobiin tai kokonaan 
pois Keniasta. Ehkä Eurooppaan asti.”



432016 Toimintakertomus

GLOBAALI
toimija

Tohtori Sharon Ogimda 
tarkistaa Rose Kagalin 
syntymättömän vauvan

Pidetty lupaus
Kibuga Karithi täyttää kuolevalle vaimolleen antamansa 

lupauksen ja tuo edulliset terveydenhuoltopalvelut Keniassa 
useampien ulottuville.

K iKibuga Karithin vaimo kuoli kolme vuotta 
sitten syöpään, koska hän sai diagnoosin liian 
myöhään. Karithi lupasi vaimolleen järjestää 

Keniaan paremmat terveyspalvelut, jotta potilai-
den ei enää tarvitsisi säästää Intian matkaan saa-
dakseen hoitoa. Hän tutki, miten Intian sairaalat 
pystyivät antamaan pienituloisille potilaille laadu-
kasta terveydenhuoltoa neljänneksellä siitä hinnas-
ta, minkä sama hoito maksoi Keniassa. Tätä mallia 
hän pyrkii jäljittelemään johtamassaan Kaimosin 
sairaalassa Länsi-Keniassa. Vasta remontoitu ja laa-
jennettu sairaala täyttää kuilun rahoituksen puut-
teesta kärsivien valtion sairaaloiden ja kalliiden 
Nairobin laitosten välillä, joihin vain rikkaimmilla 
kenialaisilla on varaa.

Ensimmäinen sairaala avattiin samalla paikalla jo  
110 vuotta sitten, ja se palveli Länsi-Kenian lisäksi osaa 
Ugandan ja Tansanian asukkaista. Laitos muutettiin 
valtion sairaalaksi vuonna 1967. Kun kansallinen kirk-
koneuvosto otti sen hoitoonsa kaksi vuotta sitten, se 
oli Karithin mukaan päässyt huonoon kuntoon.

Jos joku seudun asukkaista loukkaantui tai sairastui 
vakavasti, hänen oli matkustettava 340 kilometrin 
päähän Nairobiin. Uudistuksen jälkeen sairaalassa 
voidaan hoitaa lähes kaikki potilaat eikä heitä tarvit-
se lähettää kauemmas, kertoo Dr. Sharon Ogimda, 
yksi Jumuian lääkäreistä. ”Sijoitus helpottaa täällä 
monien ihmisten elämää.”

Sairaala avattiin lokakuussa, ja se sai heti asiakkaita. 
Raskaana oleva Rose Kagali tuli pienestä kylästä, koska 
hän tunsi ennenaikaisia supistuksia. Dr. Ogimda totesi, 
ettei Rosen vauva ollut vielä syntymässä, ja auttoi hä-
net lepäämään. ”Tämä on paras sairaala lähiseudulla”, 
Rose kiittää. ”Asukkaat ovat siihen erittäin tyytyväisiä.”

Kenian liikepankkien korkotilanne on ollut epävakaa, 
joten Karithi päätti hakea rahoitusta EIP:ltä Nairobis-
sa toimivan alueellisen kehityspankin kautta. EIP:n 
tarjoama laina-aika oli myös pidempi kuin paikallisil-
la pankeilla. ”EIP:n rahoitus oli joustavaa”, hän sanoo. 
”Heti kun he saivat kiinni ideasta ja ymmärsivät ta-
voitteemme, pankki oli valmiina auttamaan.”



44 Toimintakertomus 2016

MIKRORAHOITUS

EIP:n mikrorahoitusvälineistä 
ja teknisen avun ohjelmista on 
jaettu

 yli 1,5 miljoonalle edunsaajalle.

Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden tuella pankki on perustanut 
räätälöityjä rahoitusvälineitä Afrikkaan, Karibiaan ja Tyynenmeren mail-
le sekä EU:n eteläisille naapurivaltioille. Vuonna 2016 pankin valtuusto 
hyväksyi kolme uutta välinettä:

 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren pienviljelijöiden rahoitusväline, 60 milj. euroa

 Länsi-Afrikan mikrorahoitusväline, 50 milj. euroa

 Eteläisten naapurimaiden mikrorahoitusväline, 75 milj. euroa

milj.EUROA300
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Phyllis Muthoni Nairobin 
myymälässään

Mikrorahoitus voimistaa Afrikan pienyrityksiä ja muuttaa 
monien elämän.

”Olen nyt onnellinen – tosi, 
tosi onnellinen”

Nairobin keskustan kapea katu vilisee ihmisiä, 
jakeluautoja ja ruokakojuja. Katetulla torilla 
kauppojen hyllyt on täytetty kattoon asti kai-

kenlaisilla tavaroilla, suihkepulloilla, monivärisillä töl-
keillä, purkeilla ja purnukoilla sekä vaatteilla. Yhdessä 
pienistä kojuista Phyllis Muthoni kurkottaa hiusgee-
liä ja ihovoidetta kosmetiikkakauppansa korkeilta 
hyllyiltä, neuvoen samalla asiakasta kauneudenhoi-
dossa. Paikka on niin täynnä että se voi vaikuttaa 
yltäkylläiseltä.

Niin ei kuitenkaan ole. Keniassa rahoitusta on vaikea 
saada. Phyllistä kuitenkin onnisti. Hän meni Faulu-mik- 
rorahoituslaitokseen ja sai siltä reilun 10 000 euron 
lainan, jonka hän käytti Jophy Cosmetics -kauppaan-
sa. ”Lainan avulla olemme tehneet monia uudistuksia”, 
hän sanoo. ”Myymälän tuotto on kasvanut selvästi, ja 
teemme nyt mukavasti voittoa.”

Faulu on yksi EIP:n tukemista paikallisista mikrorahoi-
tuslaitoksista. EU:n pankin investoinneilla Afrikan mik- 
rorahoitukseen on suuri vaikutus paikallisten ihmis-
ten, kuten Phyllisin elämään. Pelkästään Itä-Afrikassa 
EIP tekee yhteistyötä 11 mikrorahoituslaitoksen kans-
sa Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa ja Ruandassa. Nii-
den kautta on myönnetty 125 miljoonan euron luotot 
278 270 lainan saajalle, joista 42 prosenttia oli naisia ja 

29 prosenttia nuoria. Keskimäärin 5 276 euron lainoilla 
on tuettu tai perustettu yli 874 000 työpaikkaa.

”Olen nyt onnellinen – tosi, tosi onnellinen, kun yrityk-
seni toimii taas hyvin”, iloitsee 30-vuotias Phyllis, joka 
työllistää kaksi ihmistä. ”Ilman tätä lainaa meillä olisi 
vaikeaa. Ilman Faulun antamaa tukea en olisi päässyt 
näin pitkälle.”

Koko Afrikassa EIP:n mikrorahoituslaitosten tukea 
on myönnetty yhteensä 270 miljoonaa euroa lähes 
1,5  miljoonalle Phyllisin kaltaiselle pienyrittäjälle. Ra-
hoitus on onnistunut niin hyvin, että pankki perusti 
uuden 60 miljoonan euron rahoitusvälineen pienil-
le maatalousyrityksille. Järjestelyyn kuuluu myös tek-
nistä apua, joka auttaa rahoitusvälittäjiä kehittämään 
luotonantomenetelmiään ja palvelutarjontaansa sekä 
yhteistyötään lopullisten edunsaajien kanssa.

”Lainoista on todellista hyötyä Afrikalle, etenkin rahoi-
tusta tarvitseville nuorille”, sanoo Phyllis. ”Muuten sitä 
olisi vaikea saada.”

Jophy Cosmeticsia ympäröivissä myyntikojuissa ei 
näytä olevan paljon tilaa. Silti Phyllis haluaa laajentaa. 
”Toivon, että Faulu auttaa minua siinäkin, koska tiedän 
sen olevan mahdollista. Heidän avullaan onnistun.”
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Mistä rahat tulevat

EIP on rahoitusalalla globaali toimija. Vuonna 2016 
se laski liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja 16:ssa 
eri valuutassa, joista suurin osa ke missä valuu-

toissa euroina, Yhdysvaltain dollareina ja Englannin  

Vuonna 2016 maailman suurin ylikansallinen lainojen liikkeeseenlaskija 
ja luotonantaja hankki kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta 
66,4 miljardia euroa, mukaan lukien ennakkorahastoinnit vuodelle 2017 
(62,4 miljardia vuonna 2015). Siitä 3,8 miljardia euroa hankittiin vihreillä 
joukkovelkakirjalainoilla (Green Bond), joita kutsumme ilmastolainoiksi 
(Climate Awareness Bonds, CAB). Emissiomme tavoittavat myös sellaiset 
sijoittajat, jotka eivät yleensä toimi Euroopassa, mutta tukevat 
eurooppalaisia hankkeita välillisesti sijoittamalla EIP:n jvk-lainoihin.

Vuoden 2016 saavutuksia varainhankinnassa

  Neljä uutta euromääräistä benchmark-lainaa 3, 7, 10 ja 16 vuoden juoksuajoil-
la, yhteensä 17 miljardia euroa, sekä uusi 21 vuoden euromääräinen ilmasto-
laina, joka oli kaikkien aikojen pisin euromääräinen Green Bond -viitelaina

  KPMG julkaisi riippumattoman arvion (Reasonable Assurance report) EIP:n 
vihreistä joukkovelkakirjalainoista, joka vahvisti pankin johtavan aseman 
markkinoiden parhaiden käytäntöjen edistäjänä

  Pankki laski liikkeeseen Italian piensijoittajille suunnattuja USD-joukkovelka-
kirjalainoja, joita hankki arviolta yli 30 000 henkilöä, sekä uuden USD-määräi-
sen 1,5 miljardin euron ilmastolainan

  EIP toi markkinoille ensimmäiset kotimaisille sijoittajille tarkoitetut Puolan 
zloty -määräiset, kahdessa pörssissä listatut benchmark-lainat ja oli suurin 
valtioista riippumaton zlotylainojen liikkeeseenlaskija

puntina. Monipuoliset rahoituslähteet ja laina-ajat 
tuovat varainhankintastrategiaamme joustavuutta. Eri 
valuuttojen käyttö mahdollistaa myös lainojen ulos-
maksun joissakin paikallisissa valuutoissa.
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Mistä  
rahat tulevat

EIP:n joukkovelkakirjat 
sijoitusalueittain
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Hallinto

koontuu 10 kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto 
vastaa siitä, että pankkia johdetaan EU:n perusso-
pimusten, EIP:n oman perussäännön ja valtuuston 
vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti. 
Hallintoneuvostossa on 29 jäsentä, joista kukin jä-
senvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan ko-
missio yhden jäsenen, ja lisäksi 19 varajäsentä. Hal-
lintoneuvostossa edustetun asiantuntemuksen 
laajentamiseksi kokouksiin voidaan kutsua kuusi 
asiantuntijaa, jotka toimivat neuvonantajina ilman 
äänioikeutta. Jollei perussäännössä toisin määrä-
tä, päätökset tehdään enemmistöllä, joka edustaa 
vähintään 50 prosenttia jäsenvaltioiden merkitse-
mästä pääomasta ja kolmannesta äänioikeutetuis-
ta jäsenistä. Puheenjohtajana toimii pankin pää-
johtaja, jolla ei kuitenkaan ole hallintoneuvostossa 
äänivaltaa.

Hallitus on EIP:n vakituinen päätöksentekoelin, 
joka kokoontuu kerran viikossa. Se vastaa pan-
kin päivittäisestä johtamisesta, valmistelee hal-
lintoneuvoston päätökset ja varmistaa päätösten 
toimeenpanon. Hallitus toimii pääjohtajan alai-
suudessa ja hallintoneuvoston valvonnassa. EIP:n 
varapääjohtajat ovat hallituksen muut kahdeksan 
jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään enintään 
kuuden vuoden toimikaudeksi, joka on uudistet-
tavissa. He vastaavat työstään yksinomaan pankil-
le. Neljällä suurimmalla osakkaalla – Saksa, Rans-
ka, Italia ja Iso-Britannia – on pysyvä paikka EIP:n 
hallituksessa.

Lisäksi pankilla on itsenäinen tarkastuskomitea, 
joka vastaa toimistaan suoraan valtuustolle. Se tar-
kastaa pankin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä 
varmistaa, että toiminta noudattaa parhaita pank-
kikäytäntöjä. Tarkastuskomitean lausunto esitetään 
pankin valtuustolle yhdessä hallintoneuvoston 
vuosikertomuksen kanssa. Tarkastuskomitea koos-
tuu kuudesta jäsenestä, jotka nimitetään kuusi pe-
räkkäistä tilivuotta kestäväksi toimikaudeksi, eikä 
nimitys toiselle kaudelle ole mahdollista.

E IP on sekä EU:n toimielin, joka vastaa toi-
minnastaan jäsenvaltioille, että rahoituslai-
tos, joka noudattaa päätöksenteossaan, hal-

linnossaan ja valvonnassaan pankkialan parhaita 
käytäntöjä.

EIP:n valtuustoon kuuluu yksi ministeri jokaisesta 
EU:n 28 jäsenvaltiosta, yleensä valtiovarainministe-
ri. Valtuusto vahvistaa pankin luotonantopolitiikan 
yleiset suuntaviivat sekä hyväksyy vuotuisen tilin-
päätöksen. Se päättää pääoman korottamisesta ja 
unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoi-
mista. Valtuusto myös nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen ja tarkastuskomitean.

Hallintoneuvosto päättää antolainauksesta, ot-
tolainauksesta ja muista rahoitusasioista. Se ko-
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