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TOIMINTAKERTOMUKSEN RAKENNE
Euroopan investointipankki on maailman suurin kansainvälinen rahoituslaitos.
Yleiskatsauksen pankin lainavolyymeista saat lukemalla jaksot VUODEN 2018
SAAVUTUKSIA ja EIP-RYHMÄ KOTIMAASSASI. Sen jälkeen voit tutustua vaikkapa
PÄÄJOHTAJAN KATSAUKSEEN, jossa Werner Hoyer kuvaa EIP:n strategiaa ja vuoden

2018 toiminnan taustalla olevaa ajattelua. Näin saat jo hyvän käsityksen pankin laajalle
ulottuvista vaikutuksista ja sen toimintaperiaatteista.
Lainavolyymit eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Siksi toimintakertomuksessa on myös kolme
jaksoa pankin tärkeimmistä tavoitteista: KASVU JA TYÖLLISYYS, KESTÄVÄ KEHITYS
ja TASA-ARVO. Työllisyyttä ja kestävää kehitystä käsittelevät jaksot kertovat koko tarinan
aina rahoituslähteestä – joka molemmissa on yksittäinen eläkesijoittaja – joukkolainojen
liikkeeseenlaskun ja luottojen myöntämisen kautta rahoituksen lopulliseen edunsaajaan asti.
Siellä tapaat kroatialaisen naisen, joka sai työpaikan insinöörinä tämän monivaiheisen
mekanismin kautta, sekä innostavan mikrorahoittajan, jonka toiminnalla on
käänteentekevä vaikutus Senegalissa aivan ruohonjuuritasolla. Sukupuolten tasa-arvosta
kertovassa jaksossa esitellään useita erilaisia hankkeita, jotka kaikki vaikuttavat naisten
turvallisuuteen tai etenemismahdollisuuksiin EIP-lainojen avulla aina Intiasta Irlantiin
saakka.
Toimintakertomuksella haluamme kertoa EIP:n kestävästä ajattelutavasta, jolla luomme
mahdollisuuksia niin EU-kansalaisille kuin kehitysmaiden asukkaille. Tämä on tarina siitä,
mitä pankki on saanut aikaan vuonna 2018. Kun katsomme taaksepäin kohti edellistä
vuotta, voimme ylpeinä ja luottavaisina esitellä TOTEUTUNEITA MAHDOLLISUUKSIA.
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PÄÄJOHTAJAN KATSAUS

V

iime vuonna Euroopan investointipankki vietti 60-vuotisjuhlaansa toimintaympäristössä, jossa
Euroopassa oli suuri tuen ja vakauden tarve. Eurooppalaisia arvoja ja monenvälisyyttä uhkasi sulkeutunut nationalistinen ajattelu. Samaan aikaan pankin oli vastattava talouden muuttuvien olosuhteiden tuomiin haasteisiin, kuten Euroopan kilpailukyvyn heikkenemiseen ja innovaatiorahoituksen
puutteeseen.
Nyt voin ylpeänä todeta, että EIP-ryhmä selvitti nämä haasteet joustavuudella ja nopealla reagoinnilla,
johon suuret ja perinteiset laitokset harvoin pystyvät. Tässä toimintakertomuksessa kuvataan, miten
EIP:n työ on vuoden aikana vaikuttanut päivittäisen elämämme keskeisiin kysymyksiin, kuten kilpailukykyyn, työllisyyteen, sukupuolten tasa-arvoon ja kestävään kehitykseen. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita, hankimme uusia asiakkaita ja tutkimme uusia ideoita. Työskentelimme jatkuvan paineen
alla, jota aiheuttivat ulkoiset tapahtumat, kuten brexit ja siitä johtunut tarve turvata pääomatarpeemme
jatkossakin. EIP kuitenkin selvisi tästä vuodesta vahvempana kuin koskaan. Saimme aikaan uusia investointeja, jotka tuottavat työpaikkoja ja kestävää kasvua vielä vuosikymmenten ajan. Jatkamme investointeja Euroopan tulevaisuuteen.
Kasvu ja työllisyys ovat keskeisiä tavoitteita myös Euroopan investointiohjelmassa. Vuonna 2018 EIP jopa
ylitti tavoitteensa molemmissa pilareissa, jotka ovat pankin vastuulla. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) saavutti 315 miljardin euron investointitavoitteensa edellä sille asetetusta kolmen
vuoden määräajasta. Investointeja vauhditettiin tasapuolisesti koko EU-alueella, mutta suurin vaikutus
niillä on finanssikriisistä pahiten kärsineissä maissa. Talousanalyysimme mukaan ESIR-rahoituksella on
erittäin merkittävä pitkäaikaisvaikutus koheesioalueilla, missä se kohentaa kilpailukykyä ja vauhdittaa
tulevaa talouskasvua.
ESIR pienensi investointeihin liittyvää riskiä ja edisti yksityistä rahoitusta. Euroopan komission antaman
takauksen turvin EIP-ryhmä voi käyttää omia rahoitusvarojaan tavallista riskipitoisempiin hankkeisiin, ja
mukaan saatiin myös yksityissektorin sijoittajia. ESIR keskittyi innovaatioaloihin ja pienyrityksiin, jotka
tarvitsivat rahoitusta kaikkein kipeimmin. (ESIRin osalta viittaan EIP-ryhmän rahoitukseen, koska Euroopan investointirahastolla on ollut vahva rooli elintärkeän pk-sektorin tukijana Euroopan investointiohjelman kautta.) ESIR toimii jatkossakin niillä sektoreilla ja alueilla, joissa sitä eniten tarvitaan. Seuraava
tavoitteemme on saada aikaan 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä.
Investointiohjelman toinen pilari ovat neuvontapalvelut. Vuonna 2018 niillä oli entistäkin keskeisempi
vaikutus Euroopan tulevaan kasvuun ja innovaatioihin. Neuvontapalvelut saivat viime vuonna kaikkiaan
528 uutta toimeksiantoa, joiden taustalla olevat hankkeet tukevat arviolta 45 miljardin euron investointeja. Pankin kannalta tällä osa-alueella tärkeintä on tietenkin neuvontapalvelujen asiantuntemuksen
saatavuus jo varhaisessa vaiheessa niin, että innovatiiviset hankkeet saadaan siirrettyä luonnosvaiheesta
toteutukseen.
Tämän aikaansaamiseksi EIP-ryhmän on täytynyt muuttua. Vaikka ratkaisevaa on ESIR-rahaston viime
kädessä tuottama hyöty EU-kansalaisille, olen ylpeä myös siitä, että rahoitusasiantuntijamme, lakimiehemme, ekonomistimme, riskinarvioijamme ja suunnittelijamme ovat kyenneet niin onnistuneesti
mukauttamaan oman työnsä uusiin haasteisiin. Pankin painopiste on siirtynyt pienempiin, innovatiivisiin yrityksiin ja start-upeihin, joissa rahoituksen tarve on suurin. Tällä sektorilla on valtava potentiaali

6

2018 TOIMINTAKERTOMUS

EIP kuitenkin selvisi tästä vuodesta vahvempana kuin
“
koskaan. Saimme aikaan uusia investointeja, jotka tuottavat
työpaikkoja ja kestävää kasvua vielä vuosikymmenten ajan.

”

työllisyyden kasvattamisessa, ja se on erittäin arvokas Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn turvaajana. Olemme pyrkineet volyymin sijasta täydentävyyteen. Juuri siksi tämän toimintakertomuksen
jokainen jakso keskittyy tiettyyn hankerahoituksemme edunsaajaan.
Muutoksen myötä pankin uusien asiakkaiden lukumäärä on lisääntynyt, ja toisaalta keskimääräinen lainasumma on pienentynyt 14 %. Tästä seuraa EIP:n henkilöstölle entistä tiukempia vaatimuksia due diligencen, oikeudellisen analyysin ja raportoinnin suhteen. Tulemme jatkossakin mukauttamaan toimintamalliamme EU:n talouden muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2019 arviolta puolet lainasopimuksista
allekirjoitetaan uusien asiakkaiden kanssa, ja jopa 80 % uusista tuotteista ja aloitteista sijoittuu korkeamman riskin segmentille.
EIP-ryhmä kehittää jatkuvasti prosessejaan ja tuotoksiaan kestääkseen taloudelliset ja poliittiset mullistukset entistä paremmin. Teemme todella tuloksellista kansainvälistä yhteistyötä monilla alueilla ilmastonmuutoksesta pakolaiskysymyksiin. Pankin toiminnan 60-vuotispäivä muistutti meitä siitä, miten työmme
on vaikuttanut EU-kansalaisten elämään jo vuosikymmenten ajan. Sitoudumme edelleen investoimaan
Euroopan tulevaisuuteen ja rakentamaan EU:n kansalaisille vaurasta ja kestävää kasvun tietä.
Werner Hoyer
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1

EIP-RYHMÄN
TULOKSET
EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN
(EIP) RAHOITUS
EUROOPAN
INVESTOINTIRAHASTON
(EIR) RAHOITUS
EIP-RYHMÄN RAHOITUS2
RAHOITUSSOPIMUKSIA
ALLEKIRJOITETTU
TUETUT INVESTOINNIT
YHTEENSÄ (ARVIO)
EIP:N LAINAT YHTEENSÄ

55,63 mrd. € allekirjoitettu
10,06 mrd. € allekirjoitettu
64,19 mrd. €
854
noin 230 mrd. €
60 mrd. €

PAINOPISTEALUEET
PK- & MIDCAP-YRITYKSET
INNOVAATIOT
INFRASTRUKTUURI
YMPÄRISTÖ
ILMASTO (EIP)
TALOUDELLINEN JA
SOSIAALINEN
YHTEENKUULUVUUS &
LÄHENTYMINEN
(EIP, EUROOPPA)

23,27 mrd. €
13,52 mrd. €
12,25 mrd. €
15,15 mrd. €
> 29 % koko
rahoituksesta
31,8 % koko
rahoituksesta

EUROOPAN
INVESTOINTIOHJELMA
HYVÄKSYTTY ESIR-RAHOITUS
HYVÄKSYTTYJÄ OPERAATIOITA
ESIR-INVESTOINNIT YHTEENSÄ

1 Esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut koskevat koko EIP-ryhmää.
2	EIP-ryhmän yhteenlasketusta rahoituksesta on jätetty pois pieni päällekkäisyys, joka johtuu EIP:n ja
EIR:n yhteisistä sitoumuksista.
3 Luvut on laskettu Euroopan investointiohjelman käynnistymisestä joulukuuhun 2018 asti.
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70,4 mrd. €
1 031
375,5 mrd. €

% 500 MRD. EURON
TAVOITTEESTA
ALLEKIRJOITETUT ESIRINVESTOINNIT (EIP)
ALLEKIRJOITETUT ESIRINVESTOINNIT (EIR)

14,6 mrd. €

EIP-RYHMÄN ALLEKIRJOITETTU ESIR-RAHOITUS

53,7 mrd. €

75 %
39,1 mrd. €

3

EIP-RYHMÄN VAIKUTUS
INVESTOINTEJA TUETTU YHTEENSÄ VUONNA 2017
UUSIA TYÖPAIKKOJA V. 2021 MENNESSÄ
VAIKUTUS EU:N BKT:HEN V. 2021 MENNESSÄ

4

232 mrd. €
1,2 miljoonaa
+ 1,1 %

UUSIA TYÖPAIKKOJA V. 2036 MENNESSÄ

650 000

VAIKUTUS EU:N BKT:HEN V. 2036 MENNESSÄ

+ 0,7 %

RAHOITUKSEN TULOKSIA
TUETUT PK-/MIDCAP-YRITYKSET

5

374 000

VOIMALINJOJA RAKENNETTU/KUNNOSTETTU

5 miljoonaa
15 228 MW, 86,1 % uusiutuvista
lähteistä
26 037 km

KOTITALOUDET, JOIHIN SÄHKÖÄ SAATAVILLA

34,3 miljoonaa

TYÖPAIKKOJA SÄILYTETTY PK-/MIDCAP-YRITYKSISSÄ6
SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETTI

ERITTÄIN NOPEAT DIGITAALIYHTEYDET, UUDET JA
PARANNETUT

29 miljoonaa

TURVALLISEMPAA JUOMAVETTÄ

20 miljoonalle

PAREMPI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ

10 miljoonalle

PIENEMPI TULVARISKI

1,7 miljoonalle

LISÄÄ MATKUSTAJIA EIP:N RAHOITTAMASSA LIIKENTEESSÄ

290 miljoonaa

PAREMMAT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT
UUTTA JÄTTEENKÄSITTELYKAPASITEETTIA (TONNIA/VUOSI)
PAREMMIN HOIDETTUA MAATALOUS- TAI METSÄMAATA

27,3 miljoonalle
3,9 miljoonaa
1,45 milj. hehtaaria

4 Perustuu EIP:n talousosaston ja Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) yhdessä kehittämään talousmalliin. Tiedot koskevat EU-aluetta.
5	Luvut kuvaavat vuonna 2018 ensimmäistä kertaa allekirjoitettujen uusien lainasopimusten odotettavissa olevia tuloksia niiden tietojen pohjalta, jotka tässä vaiheessa ovat käytettävissä.
Ellei toisin mainita, luvut koskevat EIP:tä.
6	
Pk-yrityksissä säilytettyjen työpaikkojen lukumäärä tarkoittaa työntekijöiden määrää vuonna 2018 EIP:n rahoitusta saaneissa pk- ja midcap-yrityksissä, sekä niissä pk-yrityksissä, jotka saivat EIR:n rahoitusta lokakuun 2017
ja syyskuun 2018 välisenä aikana.
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EIP-RYHMÄN
RAHOITUS
MAITTAIN
YHDISTYNYT
KUNINGASKUNTA
1,55 mrd. € 0,06 % BKT:sta

ALANKOMAAT

IRLANTI
0,97 mrd. € 0,30 % BKT:sta

2,33 mrd. € 0,30 % BKT:sta

USEITA EU-MAITA
0,73 mrd. € 0,35 % BKT:sta

BELGIA
1,73 mrd. € 0,38 % BKT:sta

LAAJENTUMISMAAT JA EFTA*
ITÄISET NAAPURIVALTIOT
VÄLIMERI
AKT**, MMA*** JA ETELÄ-AFRIKKA
AASIA, KESKI-AASIA JA
LATINALAINEN AMERIKKA

1,9 mrd. €
0,6 mrd. €
2,2 mrd. €
1,7 mrd. €

RANSKA
7,17 mrd. € 0,30 % BKT:sta

1,7 mrd. €

PORTUGALI
1,98 mrd. € 0,98 % BKT:sta

ESPANJA
8,48 mrd. € 0,70 % BKT:sta

* Euroopan vapaakauppaliitto.
** Afrikka, Karibia ja Tyynimeri.
*** Merentakaiset maat ja alueet
Tummempi väri tarkoittaa suurempaa investointien osuutta BKT:sta.
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SUOMI
1,93 mrd. € 0,83 % BKT:sta

RUOTSI

VIRO

1,59 mrd. € 0,34 % BKT:sta

0,07 mrd. € 0,30 % BKT:sta

TANSKA
LATVIA
0,02 mrd. € 0,06 % BKT:sta
0,56 mrd. € 0,19 % BKT:sta

LIETTUA
0,37 mrd. € 0,83 % BKT:sta

PUOLA

SAKSA

4,79 mrd. € 0,97 % BKT:sta

5,63 mrd. € 0,17 % BKT:sta

TŠEKIN TASAVALTA

LUXEMBURG

0,71 mrd. € 0,34 % BKT:sta

0,09 mrd. € 0,15 % BKT:sta

SLOVAKIA

0,63 mrd. € 0,70 % BKT:sta

ITÄVALTA
1,25 mrd. € 0,32 % BKT:sta

UNKARI
0,89 mrd. € 0,69 % BKT:sta

SLOVENIA
0,06 mrd. € 0,14 % BKT:sta KROATIA

ROMANIA
1,31 mrd. € 0,64 % BKT:sta

0,51 mrd. € 0,98 % BKT:sta

ITALIA

BULGARIA

8,46 mrd. € 0,48 % BKT:sta

0,22 mrd. € 0,40 % BKT:sta

KREIKKA
1,87 mrd. € 1,01 % BKT:sta

MALTA
0 mrd. € 0 % BKT:sta

0,21 mrd. € 1,01 % BKT:sta

KYPROS

EIP-RYHMÄN RAHOITUS MAITTAIN
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KASVU JA TYÖLLISYYS

JOUKKOLAINAT YHDISTÄVÄT
Mikä yhdistää yläasteenopettaja Harrya Kalifornian Santa Monicasta ja
Elizabetaa, joka on kroatialainen nuorempi akkuinsinööri? Yhteinen tekijä on
joukkolaina, eli Euroopan investointipankin liikkeeseen laskema kiinteätuottoinen rahoitusinstrumentti. Lähde mukaamme seuraamaan rahan matkaa
Amerikan kultarannikolta Adrianmerelle ja takaisin (korkoineen).

Harry Keiley on
opettaja Santa
Monicasta,
Kaliforniasta. Joka
kuukausi noin 10 %
hänen palkastaan
menee eläkerahastoon.

1

2

Harryn eläkerahasto ostaa
rahoitusinstrumentteja eri
puolilta maailmaa. Niihin kuuluu
myös EIP:n liikkeeseen laskemia
joukkovelkakirjalainoja. Miksi
opettajien eläkerahasto CalSTRS
sijoittaa näihin joukkolainoihin,
ja miksi se hankkii myös EIP:n
vihreitä jvk-lainoja?

4
Ketkä muut kuin eläkerahastot
ostavat EIP:n joukkolainoja ja
millaisista syistä?
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3

Yksi Euroopan investointiohjelman
esiin nostamista EIP:n
instrumenteista ovat
riskipääomalainat (venture debt).
Niissä lainaan yhdistyy osa niistä
riskeistä, joita yrittäjä joutuu
ottamaan kehittäessään
liiketoimintaansa. Miksi niitä
kutsutaan oman pääoman
luonteiseksi rahoitukseksi?

5

6

7

EIP yhdistää
joukkovelkakirjalainoilla
hankkimiaan varoja muihin
instrumentteihin luoden
erilaisia uusia
rahoitustuotteita. Yksi
niistä on Euroopan
strategisten investointien
rahastoa tukeva EU:n
budjettitakaus. Osana
Euroopan
investointiohjelmaa se antaa
EIP:lle mahdollisuuden
investoida tavallista
pienempiin,
riskipitoisempiin ja
nuorempiin yrityksiin. Miten
hyvin se on onnistunut?

9

Pankki keskittyy
investoinneissaan ennen kaikkea
neljään osa-alueeseen, joista yksi
on innovaatiot. Kun tuemme
innovaatioita, mitä oikeastaan
rahoitamme?

Autoteollisuudessa innovaatiot
painottuvat nykyisin kahteen
pääkohteeseen: sähköautot ja
itseohjautuvat ajoneuvot. Miten
maailman nopeimmat sähköllä
toimivat urheiluautot, jotka
voivat saavuttaa 410 km/h
huippunopeuden, auttavat meitä
kaikkia siirtymään kohti
ympäristön kannalta
vastuullisempaa liikennettä?

8

Lue miten
akkuinsinööri
Elizabeta Žalac
sai työpaikan
Rimacilta ja
haluaa nyt
muuttaa
maailmaa.

EIP:n vuonna 2018 rahoittama
kroatialainen Rimac valmistaa
maailman nopeimpia sähkö
käyttöisiä urheiluautoja – ja
kehittää samalla akkuteknologiaa
huikeasti eteenpäin.

JOUKKOLAINAT YHDISTÄVÄT
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OPETTAJAT GLOBAALEILLA
MARKKINOILLA

K

un Harry Keiley aloitti opettajana noin 30 vuotta sitten, hän piti yläasteen ja lukion oppilaille tunteja
taloudesta ja yhteiskuntaopista. Sijoittaminen ja raha-asioiden hoito eivät kuitenkaan kuuluneet
opetussuunnitelmaan. ”Tällaiselle osaamiselle on kuitenkin Amerikassa suuri tarve”, hän arvelee nyt.
Harry on yksi tuhansista kalifornialaisista opettajista, joiden eläkesäästöjä hallinnoi Kalifornian osavaltion
opettajien eläkejärjestelmä CalSTRS. Kalifornian opettajat kuuluvat automaattisesti vakiomuotoiseen etuusjärjestelmään, joka tekee sijoituksia kaikkien opettajien puolesta kollektiivisesti. Harry on lisäksi liittynyt
rahaston vapaaehtoiseen lisäohjelmaan.

”Opettajat ovat samanlaisia kuin useimmat muutkin amerikkalaiset – ahkerasti työskenteleviä, keskiluokkaisia ihmisiä. Heillä on kuitenkin myös erityispiirteitä: kaikki ovat pitkälle koulutettuja ammattilaisia, ja valtaosalla on ylempi korkeakoulututkinto”, Keiley sanoo. ”Vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa on tarjolla paljon vaihtoehtoja ja valintoja, joissa rahaston ja
opettajien intressit ovat melko kaukana toisistaan. Joskus opettajat tulevat tehyhdysvaltalainen
neeksi päätöksiä, jotka eivät välttämättä ole heidän oman etunsa mukaisia.”

Kun
eläkerahasto ostaa EIP:n
joukkovelkakirjalainoja,
se tekee taloudellisesti
vakaan sijoituksen.
Samalla Eurooppa saa
investoinnin, joka ei ehkä
muuten olisi toteutunut.

Keileyn mielestä CalSTRS:n paras puoli ovat eläkeohjelman edulliset maksut. Niiden ansiosta opettajille itselleen jää suurempi osuus sijoitustensa tuotosta.
Lisäksi rahaston vaihtoehdot, kuten se, sijoitetaanko vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut pääasiassa joukkovelkakirjoihin vai kehittyvien markkinoiden
yksityiseen pääomaan, eivät ole rahoitusasioissa kokemattomillekaan opettajille
liian hankalia. ”Koska itse odotan toimivani työelämässä vielä pitkän aikaa ja toivon mukaan pysyn terveenä ja työkykyisenä, olen valinnut lisäeläkeohjelmaani
rohkeamman lähestymistavan. Jos olisin vanhempi, ottaisin ehkä varovaisemman investointistrategian. Pääasia on, että voin tehdä valinnan itse.”

Keiley valmentaa Santa Monicassa opiskelijaurheilijoita. Sen vuoksi hän pitää tavanomaisen luokkaopetuksen sijasta yksityistunteja oppilaille, jotka ovat vahvasti mukana amerikkalaista ja eurooppalaista jalkapalloa,
koripalloa ja baseballia pelaavissa koulun joukkueissa. ”Autan heitä luomaan työkaluja, jotka lisäävät heidän
mahdollisuuksiaan menestyä koulussa, urheilussa ja elämässä yleensäkin, myös koulun jälkeen”, hän kertoo.
Yksi näistä työkaluista on raha-asioiden hoito. Siitä Keiley saa paljon kokemusta CalSTRS-rahastossa.

Harry Keiley
Opettaja, Santa Monica high school, Kalifornia
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DOLLAREITA VIHREISIIN
LAINOIHIN

K

un Kalifornian opettajien eläkelautakunta noin kerran kuussa kokoontuu, se kutsuu myös opettajat
mukaan kokoukseen tai seuraamaan sitä verkossa. Monet opettajat käyttävätkin mahdollisuutta
saada äänensä kuuluviin. ”Opettajat ovat hyvin innokkaita ja sitoutuneita osallistujia”, sanoo CalSTRS-rahaston sidosryhmäsuhteista vastaava strategiasuunnittelija Michael Sicilia. Kalifornian opettajien eläkelautakunnan hallinnoima CalSTRS on Yhdysvaltain toiseksi suurin julkinen eläkerahasto.
CalSTRS hoiti kesäkuun 2018 lopussa 223,8 miljardin dollarin rahoitusvaroja. Sen asiakkaina on yli
910 000 opetusalan ammattilaista lastentarhanopettajista yliopiston professoreihin. Eläkkeensä turvaamiseksi jokainen Kalifornian opettaja maksaa rahastoon noin 10 % tuloistaan, minkä lisäksi työnantajat
osallistuvat 18-19 prosentilla palkkakustannuksistaan, ja myös valtio maksaa
osan.
Harry Keiley ei ole vain yksi opettajista, joiden eläkesäästöt on sijoitettu
CalSTRS-rahastoon. Hän kuuluu myös rahastoa jäsentensä puolesta valvovaan
opettajien eläkelautakuntaan. ”Lautakunnan vastuulla on sijoitusvarojen allokointistrategia, jonka perusteella päätetään, kuinka suuri osuus portfoliosta sijoitetaan mihinkin omaisuuslajiin, vaikkapa kiinteistöihin tai joukkovelkakirjoihin
Yhdysvalloissa tai sen ulkopuolella”, hän kertoo. ”Yksittäiset sijoituspäätökset
tekee kuitenkin CalSTRS:n henkilöstö.”

Tiedämme, että
“
Euroopan yhteisenä

pankkina EIP investoi
esimerkiksi kestävään
kehitykseen ja
työpaikkoihin…
niitä asioita olemme
itsekin valmiita
tukemaan.

CalSTRS:n apulaissalkunhoitaja Cathy DiSalvo auttaa sijoituspäätösten tekemisessä. Hänen ohjauksessaan rahasto on sijoittanut EIP:n joukkovelkakirjalainoihin. ”Pidämme EIP:tä ja muita ylikansallisia rahoituslaitoksia yleisesti hyvinä sijoituksina riskin puolesta. Niillä on erittäin korkea luottoluokitus, joten ne ovat
vakaita ja turvallisia sijoituskohteita”, hän selittää. ”EIP:n kohdalla sijoituksiin on muitakin perusteita. Tiedämme, että Euroopan yhteisenä pankkina EIP investoi esimerkiksi kestävään kehitykseen ja työpaikkoihin. Ymmärrämme hyvin sen rahoituskohteet, ja niitä asioita olemme itsekin valmiita tukemaan.”

”

DiSalvon mukaan fossiiliset polttoaineet ja ympäristö ovat kuumia puheenaiheita opettajien keskuudessa. Näihin huolenaiheisiin vastaavat EIP:n ilmastovelkakirjat, joiden tuotot käytetään yksinomaan
ilmastotoimiin. CalSTRS osti vuonna 2018 näitä markkinoilla “vihreiksi joukkovelkakirjalainoiksi” kutsuttuja lainoja. ”Vihreillä lainoilla korostamme sitä, että haluamme tietää mihin hankkeisiin varojamme käytetään”, DiSalvo kertoo. ”Raportoimme eri liikkeeseenlaskijoista ja rahoitettavista hankkeista
lautakunnalle.”
Lautakunnassa istuva Keiley on vakuuttunut siitä, että CalSTRS on ympäristösijoittamisessa edelläkävijä. ”Oleellista ei ole vain sijoituksiin liittyvien ympäristöriskien ymmärtäminen, vaan myös
mahdollisuuksien näkeminen ympäristöinvestoinneissa”, hän korostaa.
EIP:n vihreät joukkovelkakirjat auttavat todistamaan, että he ovat oikeassa.
Cathy DiSalvo
CalSTRS:n apulaissalkunhoitaja
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EU:N PANKKIA
RAHOITTAMASSA
Euroopan investointipankin pääomamarkkinaosaston johtaja Eila Kreivi tietää,
että paras aika varojen hankintaan markkinoilta on vuoden alussa ja sitten
taas syys-lokakuussa. ”Sijoittajat tekevät vuoden lopussa tilinpäätöksen. Sen
jälkeen he istuvat aloillaan vuoden viimeiset neljä tai kuusi viikkoa odottaen,
että raha kertyy kirstuihin. Uuden vuoden alkaessa heillä on paljon rahaa käytettävissään, ja he ovat innokkaita saamaan aikaan heiltä odotetut tulokset.
Silloin he lähtevät ostoksille”, hän kertoo. ”Raha on saatava töihin.”

S

ama tapahtuu uudelleen vuoden keskivaiheilla, kun sijoittajat tarkistavat siihenastisen tilanteen ja
lähtevät lomille. Sitten he antavat rahan kertyä loman ajan ja aloittavat investoinnit taas
syyskuussa
EIP suunnittelee suuret liikkeeseenlaskut yhdessä kumppanuuspankkiensa kanssa. Lainan maturiteetista,
valuutasta ja muista ominaisuuksista päätetään markkinoiden kysyntäindikaattorien perusteella. Mikä
myy parhaiten? Kymmenen vuoden joukkolaina Yhdysvaltain dollareissa vai viiden vuoden laina euroissa?
Pankin yleisestä varainhankintaohjelmasta, kuten hankittavan rahan enimmäismäärästä ja investointeja
ohjaavista periaatteista, päättää hallintoneuvosto ennen jokaisen vuoden alkua.

Raha on
“
saatava töihin.  
”

EIP:n joukkovelkakirjoja ostavat eniten yksityisten liikepankkien varainhoitajat, EU:n ulkopuoliset keskuspankit sekä sijoitus- ja eläkerahastot, kuten CalSTRS. ”Pankkien suunnalta
tuleva kysyntä johtuu lainsäädännön vaatimuksista, joiden mukaan niiden on säilytettävä
maksuvalmiuspuskuri korkealaatuisissa, likvideissä arvopapereissa, kuten juuri EIP:n joukkolainoissa”, Kreivi selittää. ”Lisäksi pankin tase määrää, missä valuutassa se hankkii joukkovelkakirjalainoja. Jos tase on Ruotsin kruunuissa, myös joukkolainat on ostettava Ruotsin kruunuissa.”

Kreivi kertoo, että Euroopassa EIP:n joukkolainoja ostavat jokseenkin kaikki, joilla siihen on mahdollisuus.
Välimeren maissa kuitenkin valtion joukkovelkakirjalainojen korkeammat tuotot tekevät niistä kilpailukykyisempiä. Jos Italian, Kreikan, Portugalin ja Espanjan talous kohenee siinä määrin, että valtion lainojen
tuotto alenee, EIP:n lainojen kysyntä saattaa kasvaa myös näissä maissa.
Tällä hetkellä EIP pyrkii hankkimaan varoja yhä enemmän Euroopan ulkopuolelta. Yksi rahoituslähde ovat
Euroopan ulkopuolisten keskuspankkien valuuttavarannot. Maastrichtin sopimus rajoittaa EU:n

Eila Kreivi
EIP:n pääomamarkkinajohtaja
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k eskuspankkien EIP-lainojen hankintaa ensimarkkinoilta, mutta muut keskuspankit voivat niitä ostaa.
Näissä tapauksissa suosituin valuutta on Yhdysvaltain dollari, kertoo Kreivi.
Toinen uuden rahoituksen lähde ovat yksityissektorin sijoittajat. ”Haluamme maksimoida sijoittajien määrän. Eihän kukaan, joka tarvitsee paljon rahoitusvaroja, tahdo seisoa yhden jalan varassa”, Kreivi painottaa. ”Sen vuoksi meidän pitää myös tehdä pankkia entistä tunnetummaksi Euroopan ulkopuolella. Miksi
emme tahtoisi tuoda EU:n ulkopuolista rahaa Eurooppaan?”

Rahoitus yhteensä vuonna 2018

60 mrd. €

Eurooppa
Amerikka
11 % 13 % 12 %

68 % 65 % 70 %

2% 1% 1%

Aasia
19 % 21 % 17 %

Lähi-itä & Afrikka

2016

2017

2018

VALUUTTAJAKAUMA
EUR

USD
43 %

GBP
34 %

8%

MUUT
15 %
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LINTU VAI LENTOKONE?
SE ON RISKIPÄÄOMALAINAA!

Euroopan talouskriisin jälkimainingeissa innovatiiviset pienet ja keskisuuret
yritykset eivät onnistuneet löytämään tarvittavaa pääomaa liiketoimintansa
kasvattamiseen. Tilanne oli vaikea koko Euroopassa, joten EIP:n täytyi keksiä
supersankari auttamaan sen pelastamisessa. Uusi rohkea rahoitustuote ulottuu sinne, mihin muut instrumentit eivät uskalla, ja pelastaa innovaatioyrityksiä rahoituspulasta kaikkialla Euroopassa. Riskipääomalaina (venture debt) on
EIP:n tuote, johon liittyy sekä lainan että pääomasijoituksen piirteitä. Sen tärkein ominaisuus on, että EIP:n investoinnin takaisinmaksu riippuu yrityksen
menestyksestä ilman, että perustajien omistusosuus laimenee.

“

Taloudelliselta kannalta se on kuin pääomasijoitus”, sanoo EIP:n kasvupääoma- ja innovaatiorahoitusjaoston päällikkö Hristo Stoikov. ”Me otamme saman riskin kuin yrityksen osakkaat.”

Riskipääomalainaa kutsutaan myös oman pääoman luonteiseksi rahoitukseksi. ”Jos yritys sukeltaa, menetämme rahaa pitkälti samaan tapaan kuin osakkeenomistajat. Jos se taas menestyy loistavasti, jaamme
osan menestyksestä”, Stoykov kertoo.

Kahta samanlaista
“
sopimusta ei ole, vaan
kaikki ovat erikseen
räätälöityjä.

”

Tuote on pääpiirteiltään laina, joka annetaan sellaiselle yritykselle, joka ei taseensa
perusteella ehkä näyttäisi kykenevältä hoitamaan sen kokoista velkaa sillä hetkellä.
EIP pystyi ottamaan instrumentin tehokkaasti käyttöön Euroopan strategisten
investointien rahaston tuella, josta rahoitetaan innovatiivisia ja nopeasti kasvavia
yrityksiä. ”Kasvuyritykset ovat EIP:lle uudenlaista asiakaskuntaa, ja jokainen tämän
instrumentin sopimuskumppani on pankille aivan uusi”, Stoikov korostaa. Jotta yritykset saisivat rahansa nopeammin, EIP:n hallintoneuvosto valtuutti pankin hallituksen allekirjoittamaan sopimukset riskipääomalainoista, kunhan ne täyttävät
innovaatioinvestointien soveltuvuuskriteerit.

”Nämä sopimukset vaativat pankilta entistä enemmän ketteryyttä ja joustavuutta”,
Stoikov kertoo. ”Kahta samanlaista sopimusta ei ole, vaan kaikki ovat erikseen
räätälöityjä.”

Hristo Stoykov
EIP:n kasvupääoma- ja
innovaatiorahoituspäällikkö
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TAVOITE SAAVUTETTU

Uusiin asioihin voi liittyä riskejä. Jos kukaan ei ole kokeillut samaa aiemmin,
kuka tietää, mitä voi sattua? Tässä vaiheessa Euroopan strategisten investointien rahasto tulee apuun.

M

yös Junckerin suunnitelmana tunnetun Euroopan investointiohjelman puitteissa EIP-ryhmä ja
Euroopan komissio ovat yhdessä varanneet 21 miljardia euroa takausohjelmaan, jota kutsutaan
Euroopan strategisten investointien rahastoksi (ESIR). ESIR-rahaston tuella pankki voi investoida riskipitoisempiin ja entistä innovatiivisempiin hankkeisiin. Ne liittyvät usein aineettomiin hyödykkeisiin ja niistä on
vain vähän aiempaa kokemusta.
Vuonna 2018 EIP-ryhmä saavutti ja jopa ylitti ESIR-rahastolle kunnianhimoisesti asettamansa ensimmäisen tavoitteen, joka oli 315 miljardin euron investointien aikaansaaminen kolmessa vuodessa. Kun määräaika heinäkuussa täyttyi, todellinen summa oli jo yli 334 miljardia euroa. Investointien odotetaan kasvattavan EU:n bruttokansantuotetta arviolta 1,3 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja tuovan
1,4 miljoonaa uutta työpaikkaa. Lisäksi niillä on pitkään kestävä rakenteellinen vaikutus tuottavuuteen ja
kilpailukykyyn. Vuoteen 2036 mennessä nämä operaatiot ovat kohentaneet EU-alueen BKT:ta vielä
0,9 prosentilla ja saaneet aikaan noin 800 000 työpaikkaa, mikä ilmenee EIP:n ekonomistien ja Euroopan
komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) yhdessä tekemästä makrotaloudellisesta vaikutusarviosta.
Ei siis ole yllätys, että Euroopan lainsäätäjät ovat päättäneet kasvattaa takaussummaa ja jatkaa ESIR-rahaston toimintaa vuoteen 2020 ja asettaa uuden 500 miljardin euron investointitavoitteen.

REALISTINEN HEIJASTUSVAIKUTUS

Debora Revoltella
EIP:n talousjohtaja

Mikä sitten on pankin toiminnan kokonaisvaikutus?
”Kun maahan asennetaan nopeamman verkkoyhteyden mahdollistava laajakaistaverkko, työpaikkoja ei synny ainoastaan
kaapelin asentajille vaan myös valokuitukaapelin valmistajille. Välillisesti etua saavat lisäksi kaikki, joiden tuotteisiin työntekijät
käyttävät palkkarahansa”, selittää EIP:n pääekonomisti Debora Revoltella. ”Kun asiaa tarkastellaan pidemmällä aikavälillä,
rakentajien ja tehdastyöläisten työpaikkojen lisäksi nopeammat verkkoyhteydet mahdollistavat uusien palvelujen
syntymisen, mikä toisaalta voi haitata jotakin jo tarjolla olevaa palvelua. Investointi lisää kilpailukykyä ja yleistä taloudellista
toimeliaisuutta.”
Taloudellisella toimeliaisuudella puolestaan on kauaskantoisia pitkäaikaisvaikutuksia, joita ei ole helppo havaita pelkästään
tiettyä hanketta tarkastelemalla. Se tuottaa talouskasvua ja työllisyyttä. Näitä vaikutuksia mittaavan mallin kehittämiseksi
EIP:n ekonomistit käynnistivät yhteishankkeen Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Malliin syötetään
jokaisesta EU-alueella toteutetusta EIP-ryhmän hankkeesta tarkat tiedot, kuten investointisumma, projektin ja lainan
kestoaika sekä toimialan erityispiirteet. Vuonna 2017 allekirjoitetuista investointisopimuksista saadut uusimmat tiedot
osoittavat, että rahoitettujen hankkeiden odotetaan luovan 650 000 uutta työpaikkaa ja kasvattavan EU:n BKT:ta
0,7 prosentilla vuoteen 2036 mennessä – niillä on siis pitkäkestoinen vaikutus Euroopan talouteen. Lyhyellä aikavälillä
hankkeiden heijastusvaikutukset ovat vielä suuremmat. Vuoteen 2021 mennessä EIP-ryhmän vuonna 2017 tukemien
investointien arvioidaan lisänneen EU:n BKT:ta 1,1 prosentilla ja synnyttäneen lähes 1,2 miljoonaa työpaikkaa.
JOUKKOLAINAT YHDISTÄVÄT
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MISTÄ SAA OSTAA
INNOVAATIOITA?
EIP investoi rahoitusmarkkinoilta hankkimansa varat neljään pääkohteeseen:
infrastruktuuri, ympäristö, pienet ja keskisuuret yritykset sekä innovaatiot.
Mutta mitä oikeastaan ovat innovaatiot, ja miten niitä saadaan aikaan rahoituksen keinoin?

“

Innovaatiot tarkoittavat oikeastaan tutkimusidean muuntamista teknologiaksi, tuotteeksi tai prosessiksi – sellaiseksi, mitä voidaan suojata vaikkapa hakemalla patenttia”, selittää EIP:n biotieteiden
jaoston päällikkö Felicitas Riedl. ”Tärkeää on, että syntynyt henkinen omaisuus saadaan hyötykäyttöön.
Ei riitä, että esitellään uutta, sillä on myös oltava jokin tarkoitus.”
Tarkoituksia on hyvin erilaisia. Päämääränä voi olla vaikkapa se, että äidinmaidonvastikkeella kasvaneet
vauvat saavat terveyshyötyjä EIP:n viime vuonna rahoittaman Jennewein-yhtiön tuottamista luonnollisista lisäravinteista. Tai että sähköauton lataus kestää pidempään toisen lainansaajan, Rimacin, kehittämien akkujen ansiosta. Yleisemmällä tasolla tarkoituksena on talouden kestävä kasvu, ihmisten hyvin-

ILMASTOTOIMET JA KOHEESIORAHOITUS
Neljän edellä mainitun rahoituspolitiikan osa-alueen eli infrastruktuurin, ympäristön,
pk-yritysten ja innovaatioiden lisäksi EIP:llä on kaksi tärkeää rahoituskohdetta, jotka otetaan
huomioon kaikilla toimialoilla: ilmastotoimet ja koheesio. Ilmastotoimilla tarkoitetaan
pyrkimystä rajoittaa hiilidioksidipäästöjä sekä auttaa yhteiskuntaa ja ekosysteemejä
sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Koheesio eli yhteenkuuluvuus viittaa EU:n
alkuperäiseen tavoitteeseen, jossa Euroopan vähemmän vauraita alueita autetaan
saavuttamaan muita vastaava elintaso. Jotkut hankkeet edistävät samalla kertaa useita
tavoitteita. EIP rahoitti esimerkiksi kroatialaista autonvalmistajaa Rimacia vuonna 2012
Kroatian valtion kehityspankki HBOR:n kautta myönnetyllä lainalla, joka oli suunnattu pk- ja
mid-cap-yritysten tukemiseen. Vuonna 2018 sama yritys sai suoran EIP-lainan tutkimus- ja
kehitystoimintansa laajentamiseen, mikä edistää innovaatioita. Koska Rimacin liiketoiminta
tukee sähköajoneuvojen käyttöä, laina sopii myös ilmastotoimien rahoitukseen. Kaiken
lisäksi rasti voidaan merkitä myös koheesioruutuun, sillä yritys luo työpaikkoja Kroatiaan.
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vointi ja uusien työpaikkojen syntyminen. Innovaatiot luovat suoraan työpaikkoja korkeakoulutetuille,
mutta parantavat työllisyyttä myös välillisesti heijastusvaikutustensa kautta. ”Meidän on estettävä aivovuoto Euroopasta”, painottaa Riedl.
Tästä syystä innovaatiorahoitus tarkoittaa hyvin usein niiden ihmisten tukemista, jotka ovat saaneet idean tai löytäneet uuden ratkaisun. ”Rahoitamme
myös pääomamenoja, kuten laboratoriolaitteita tai investointeja kokeellisiin
tuotantolaitoksiin”, Riedl selittää. ”Yleensä valtaosa innovaation tai tutkimus- ja
kehityshankkeen kustannuksista kuitenkin liittyy ihmisten aivoissa syntyvien
ideoiden ruokkimiseen, eli käytännössä palkkakustannuksiin.”

Haluamme EU:n olevan
“
ideoiden alkuunpanija ja
toteuttaja.

”

Kirjanpidossa ajattelu ja henkinen omaisuus kuuluvat ”aineettomiin hyödykkeisiin”, joiden arvoa on vaikea määrittää ja suojata. Sen vuoksi pankit eivät ole kovin halukkaita käyttämään
aineettomia hyödykkeitä lainan vakuutena, ja innovaatioyritysten on usein hankala saada rahoitusta. EIP
täyttää tätä rahoitusmarkkinoiden aukkoa Euroopassa. EU:n pankilla on tarjottavanaan laaja valikoima
rahoitustuotteita, jotka sopivat innovaation eri kehitysvaiheisiin. Niillä voidaan auttaa yliopistoa rakentamaan tutkimusinfrastruktuuria, rahoittaa start-up-yritystä tai edistää suuren yrityksen innovaatiotoiminnan kasvattamista.
”Euroopassa valtio rahoittaa usein tutkimuksen alkuvaiheita, mutta sen jälkeen monet hyvät ideat karkaavat muualle. Toimintaympäristö ei tue erinomaisten tutkimustulosten soveltamista käytäntöön rahoitustarpeiden kasvaessa”, harmittelee Riedl. ”Hyödyt siirtyvät ulkomaille, missä lisärahoitusta on paremmin
saatavissa.”
”Haluamme EU:n olevan ideoiden alkuunpanija ja toteuttaja”, hän sanoo. ”Silloin ne maksavat itsensä
takaisin yhteiskunnalle.”

Felicitas Riedl
EIP:n biotieteiden jaoston päällikkö
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KUMPI OLI ENSIN,
MUNA VAI AKKU?
Autoteollisuutta ohjaa nyt kaksi suurta trendiä, sanoo pääsuunnittelija Aris
Pofantis EIP:n digitaalitalouden ja pienyritysten jaostosta. Ne ovat sähköistyminen ja itseohjautuvat ajoneuvot.

S

ähköistymisen myötä autoista tulee yksinkertaisempia. Sähköautoissa on vähemmän osia kuin polttomoottoriajoneuvoissa, ja lähes kaikkien komponenttien teknologia on pitkälle kehittynyttä. Paitsi
yhden, ja se on akku.
”Akku on tärkein tekijä, joka rajoittaa sähköautojen yleistymistä. Akkua ei koskaan kehitetty autojen kaupalliseen sarjavalmistukseen, ja sen hinta on edelleen korkea”, Pofantis selittää. Lisäksi sähköauton akkujen energianvarastointikyky (ja sen myötä auton toimintasäde) on yhä rajallinen, mikä huolestuttaa kuluttajia. He pelkäävät jäävänsä auton kanssa tienposkeen, kun kantama ei riitä lähimmälle latausasemalle
asti.
Pofantiksen mukaan tästä syntyy klassinen ”muna vai kana” -ongelma: kun liikenteessä ei ole riittävästi
sähköautoja, latausverkoston rakentaminen ei ole taloudellisesti houkuttelevaa. Toisaalta kun latausasemia on vähän, ihmiset eivät halua ostaa sähköautoja. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Vuonna 2018 EIP
allekirjoitti ensimmäisen osuuden 115 miljoonan euron lainasta italialaiselle Enel X:lle, joka on asentanut
sähköautojen latauspisteitä eri puolille maata.
”Rakensimme infrastruktuurin, koska uskoimme markkinoiden sen myötä avautuvan. Juuri niin myös
tapahtui”, iloitsee Enel X:n sähköautotoimialan päällikkö Alberto Piglia. ”Sähköajoneuvojen myynti tuplaantui muutamassa kuukaudessa.”

“ Haluan innostaa
muutokseen ja
antaa lisää virtaa
Euroopalle.

”

Sähköautojen akut valmistetaan lähes yksinomaan EU:n ulkopuolella, mikä tekee
Euroopasta riippuvaisen Japanista, Kiinasta ja Koreasta. Ruotsalainen Northvolt
haluaa tähän muutoksen. Vuonna 2018 EIP allekirjoitti yrityksen kanssa 52,5 miljoonan euron lainasopimuksen. Rahoitus käytetään demonstraatiolaitokseen, jossa
Northvoltin yhteistyökumppanit voivat testata sen litiumioniakkuja. Gigatehdas
työllistää valmistuttuaan jopa 2 500 henkilöä.

Northvoltin perustaja Peter Carlsson palasi Ruotsiin vuonna 2017 vietettyään yli
puoli vuosikymmentä Kalifornian Palo Altossa, missä hän vastasi Teslan globaalista jakeluketjusta. ”Haluan
innostaa muutokseen ja antaa lisää virtaa Euroopalle”, sanoo Carlsson.
Ruotsi on hyvä sijaintipaikka Northvoltille. Siellä on akkutuotannossa tarvittavia raaka-aineita, kuten grafiittia ja nikkeliä. Ruotsissa on myös runsaasti edullista vesivoimaa sekä nykyaikaisia satamia, joiden kautta
akkuja voidaan kuljettaa eri puolille Eurooppaa ja muualle maailmaan. Yritys aikoo lisäksi kierrättää vanhoja akkuja vähentääkseen muiden mineraalien, kuten koboltin tarvetta.
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MAAILMAN NOPEIN
SÄHKÖAUTO – JA
PYÖRÄTUOLI?

”Silloin kun aloitin, sähköautoja pidettiin rumina ja hitaina”, kertoo Mate
Rimac. ”Siksi halusin näyttää, että ne voivat olla hauskoja, jännittäviä ja
nopeita – jopa polttomoottoriautoja nopeampia. Ajattelin rakentaa oman
auton.”

R

imac tosiaan rakensi oman autonsa ja perusti myös oman autoalan yrityksen. Rimac on Kroatian
ainoa kotimainen autonvalmistaja, ja se kehittää samalla huippuluokan akkutekniikkaa. Yhtiön
vuonna 2011 julkistettu Concept One -urheiluauto oli aikanaan maailman
tehokkain liikennekelpoinen sähköajoneuvo, joka kiihtyi nollasta sataan
2,5 sekunnissa.
Autot ja sähkötekniikka ovat kiehtoneet Rimacia lapsuudesta asti. Hän on nostanut
yrityksensä autotallifirmasta sähköisen kaupankäynnin ja akkuteknologian terävimpään kärkeen. Pikkukaupungissa Zagrebin lähellä toimiva yritys oli alkujaan
kuuden hengen tiimi. Nyt siinä työskentelee yli 400 työntekijää 26 eri maasta, ja
liiketoiminta kasvaa nopeasti.

“

Samaa teknologiaa
voidaan käyttää paitsi
urheiluautoissa,
myös junissa,
busseissa tai vaikka
pyörätuoleissa.

Nopea laajentuminen on vaatinut huomattavia investointeja. EIP:n ensimmäinen
laina Rimacille myönnettiin Kroatian valtion kehityspankki HBOR:n kautta pk-yritystukena. Joulukuussa 2018 EIP allekirjoitti sopimuksen 30 miljoonan euron oman
pääoman luonteisesta lainasta, jolla rahoitetaan Rimacin tutkimus- ja kehitystoimintaa. EIP ei rahoita tiettyjen automallien kehittämistä, vaan yleiskäyttöistä teknologiaa vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi.

”

Rimac vaikuttaa Euroopan sähköautoteollisuuteen paljon laajemmin kuin kapealla urheiluautojen segmentillä. ”Concept One on yrityksen tulonlähde ja teknologian näyteikkuna”, sanoo Aris Pofantis. ”Huipputehokas sähkökäyttöinen urheiluauto saa ihmiset katsomaan sähköautoja aivan uusin silmin.”
EIP:n sijoitusvastaava Aleksandar Mihajlovicin mukaan Rimacin teknologian sovellusmahdollisuudet ovat
monipuoliset: ”Samaa teknologiaa voidaan käyttää paitsi urheiluautoissa, myös junissa, busseissa tai vaikka
pyörätuoleissa.”

JOUKKOLAINAT YHDISTÄVÄT
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PUHTAAMPI ADRIANMERI JA
AUTOTEOLLISUUS
Kun Elizabeta Žalac syntyi 6 000 asukkaan Đurđevacin kaupunkiin Pohjois-Kroatiassa, hänen vanhempansa ajoivat vielä neuvostovalmisteisella Ladalla. Nyt hän
on mukana kehittämässä yhtä maailman nopeimmista autoista.

E

lizabeta opiskeli lääkinnällisten laitteiden suunnittelua Zagrebin yliopistossa ja työskenteli aluksi niiden parissa. Kotimaassa mahdollisuudet uralla etenemiseen näyttivät kuitenkin vähäisiltä. ”Ensin
ajattelin, etten voisi löytää töitä Kroatiasta, koska erikoisalallani ei juuri ollut työpaikkoja tarjolla”, hän kertoo. ”Siksi harkitsin muuttoa ulkomaille. Oikeasti halusin kuitenkin jäädä Kroatiaan lähelle perhettäni
ja ystäviäni.”
Silloin Elizabeta näki työpaikkailmoituksen, jossa etsittiin akkujärjestelmien dokumentointisuunnittelijaa
Rimacille. Vaikka hänellä ei ollut kovin paljon tietoa autoista, saati sitten sähköautoista, hän päätti hakea
paikkaa. ”Yrityksen ympäristöystävällisyys oli minulle todella tärkeää”, painottaa
Elizabeta.

“ Yrityksen
ympäristöystävällisyys
oli minulle todella
tärkeää.

Ympäristöasiat ovat Elizabetan sydäntä lähellä. Sukelluskerhon jäsenenä hän on
mukana kampanjassa, jossa puhdistetaan Adrianmeren rannikkoa ja Kroatian
järviä.

Rimacin henkilöstöosastolla nuoren naisen sitoutuneisuus ei jäänyt huomaamatta, ja Elizabeta sai paikan. Osastolla työskenteli silloin vain yksi nainen hänen
lisäkseen. Aluksi Elizabeta suunnitteli akkuja espanjalaisen SEATin sähkökäyttöisiin urheiluautoihin. Autoteollisuuden miesvaltaisuus epäilytti häntä hieman,
mutta työtoverit osoittautuivat erittäin kannustaviksi. ”Kysyin jos en tiennyt, ja opiskelin vielä kotona töiden jälkeen. Työtoverien avulla pääsin pian alaan sisään”, hän kertoo.

”

Nyt Elizabeta on saanut jo ylennyksen nuoremmaksi akkuinsinööriksi. Hänen työkenttänään on Rimacin
puoliautonominen urheiluauto Concept 2, joka voi saavuttaa 412 kilometrin tuntinopeuden. ”Olen ylpeä
saadessani työskennellä yrityksessä, joka ajaa globaalia muutosta ja jolla on positiivinen vaikutus maailman tilaan ja ympäristöön”, hän iloitsee. ”On todella hienoa, että tämä tapahtuu pikkukaupungissa ja
Kroatian kaltaisessa pienessä maassa.”

Elizabeta Žalac
Rimacin nuorempi akkuinsinööri
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KESTÄVÄ KEHITYS

PITKÄ JA TÄRKEÄ MATKA
EIP on mukana taistelussa ilmaston ja osallistavan kehityksen puolesta aina
Ruotsin saaristosta senegalilaiseen kylään. Työtä jatketaan niin pitkään kuin on
tarpeen kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Helena Muellerin kasvuvuodet
pienellä Pohjois-Euroopan
saarella johtivat hänet
elinikäiselle uralle ympäristö- ja
ilmastorahoituksen parissa.

1

Alecta, yksi EIP:n uusien
kestävyysvelkakirjojen
(Sustainability Awareness
Bonds, SAB) suurimmista
ostajista, ei koske ympäristöä
selvästi vahingoittavaan
investointiin pitkällä
tikullakaan.

Egyptin pohjoisosan
pikkukaupungeissa
huono viemäröinti
sairastuttaa lapsia ja
valuttaa saasteita
vesistöihin ja lopulta
mereen.

2

3
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EIP:n uusilla
kestävyysvelkakirjoilla
tuetaan laajamittaisia
hankkeita, jotka parantavat
miljoonien ihmisten
elämänlaatua.

5

Maailma tarvitsee enemmän
työtä kestävän tulevaisuuden
hyväksi. EIP huolehtii omasta
osuudestaan panostamalla
vahvasti ilmastotoimiin.

7

6

Grameen Crédit
Agricole -säätiö torjuu
köyhyyttä ja tukee
naisia pienin lainoin
Afrikan maaseudulla.

Nuorena Soukeyna Bâ käveli
isoäitinsä kanssa
kilometrikaupalla joka päivä
auttaakseen apua tarvitsevia
ihmisiä. Nyt hän ajaa naisten
oikeuksia ja taloudellista
vaikutusvaltaa Senegalissa ja
sen ulkopuolella.

PITKÄ JA TÄRKEÄ MATKA
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LUONNON LÄHELLÄ
KASVANUT
Helena Mueller on kotoisin pieneltä Öölannin saarelta Ruotsin rannikolta. Lapsuudestaan hän muistaa opettajien kertoneen, että Itämeri on sairastumassa
jätevesistä, teollisuuden valumavesistä ja kemikaaleista. ”Kun kasvaa Öölannin
kaltaisessa paikassa, jota meri, taivas ja luonto ympäröivät joka puolelta, alkaa
pakostakin kantaa erityistä huolta ympäristöstä”, kertoo Mueller. Hän kiittää
opettajiaan ja saaristoelämää siitä, että on päätynyt luomaan uran ympäristörahoituksen ja kestävän kehityksen parissa.

T

ukholman lähellä asuva Mueller jätti vastikään työpaikkansa kirjanpitoyhtiö KPMG:n konsulttina auttaakseen start-up-yrityksiä hyödyntämään digitaaliteknologiaa ja edistämään kestävää kehitystä.
Vuonna 2018 hän oli mukana perustamassa Doconomy-nimistä teknologia-alan start-upia. Ruotsalainen
yritys kehittää mobiilipankkipalvelua, jonka avulla käyttäjä voi seurata ilmastovaikutustaan ja kompensoida sen sijoittamalla ympäristöhankkeisiin tai säästämällä kestävän kehityksen rahastoihin.
”Kun puhumme ilmastokriisistä, olisi tärkeää tuoda esiin myös se, miten maapallon lämpeneminen ja
ilmastonmuutos tosiasiassa vaikuttavat väestöön eri puolilla maailmaa”, hän sanoo. ”Ilmastonmuutos ei
aiheuta vahinkoa vain luonnolle, vaan myös muille ihmisille. Jokaisella on oikeus hyvään elämään.”
Mueller oli tyytyväinen kuullessaan, että hänen käyttämänsä, ruotsalaisen Alecta-yhtiön hallinnoima eläkerahasto sijoittaa EIP:n ympäristöjoukkolainoihin. Alecta on yksi EU:n pankin vuonna 2018 tarjolle tuomien kestävyysvelkakirjojen (SAB) suurimmista ostajista. ”Minusta on hienoa, että eläkevarojani hoidetaan näin”, hän iloitsee. ”Yksi tärkeimmistä päätöksistä omien negatiivisten
ympäristövaikutusten vähentämiseen on investoida kestävästi. Sillä voi olla valtava vaikutus.”

On vaikeaa olla
“
välittämättä luonnosta,
kun on koko ajan sen
ympäröimä.

”

Rahoituslaitosten pitäisi Muellerin mielestä panostaa entistä enemmän asiakkaiden kouluttamiseen vastuullisesta sijoittamisesta. Niiden pitäisi kertoa myös
tarinat lukujen taustalla.

EIP tekee kovasti työtä osoittaakseen, että sen vihreät joukkovelkakirjalainat
todella puuttuvat ilmastonmuutokseen ja että sen SAB-lainoilla on toivottu vaikutus. Pankki oli ensimmäinen liikkeeseenlaskija, joka laati tarkat säännöt vihreillä jvk-lainoilla rahoitettujen hankkeiden vaikutusten raportointiin. Se on myös johtanut työtä kaikkien vihreiden lainojen liikkeeseenlaskijoiden vaikutusraportoinnin yhdenmukaistamiseksi.
”Pankit keskittyvät vahvasti rahaan ja sen sijoittamiseen, asioiden taloudelliseen puoleen”, Mueller sanoo. ”Ne eivät aina muista yhteisön osallistamista. Ihmisille kannattaa
kertoa, mitä todella tapahtuu, tuoda asiat henkilökohtaiselle tasolle ja nostaa esiin
konkreettiset tarinat rahoituksen taustalla.”
Helena Mueller
Ympäristöyrittäjä
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TULEVAISUUDEN
TURVAAJA

Ruotsalainen työeläkeyhtiö Alecta on kiinnittänyt huomiota sijoitusten vastuullisuuteen jo vuosikymmenten ajan, mutta kolme vuotta sitten se nimitti
vastuuhenkilön huolehtimaan erikseen juuri tästä asiasta. Peter Lööw työskenteli Alectalla projektipäällikkönä ja riskianalyytikkona 15 vuotta ennen siirtymistään uuteen tehtävään. Lööwin tehtävänä on varmistaa, että Alectan sijoituspäätöksissä punnitaan aina ympäristö- ja sosiaaliset tekijät sekä vaikutus
kestävään kehitykseen. Työsarka on mittava. Alecta on Ruotsin suurin työeläkerahastojen hoitaja, joka edustaa useita Volvon, ABB:n ja Ericssonin kaltaisia
tunnettuja suuryrityksiä.

L

ööwin mukaan rahan tuottaminen asiakkaille ja ympäristönsuojelu eivät ole
toisilleen vastakkaisia päämääriä. ”Keskustelemme tästä jatkuvasti. Nämä
tavoitteet eivät ole keskenään ristiriidassa. Todellinen pitkäaikaissijoittaja ottaa
huomioon muutakin kuin taloustiedot, ja huomion kohteena on niin yhteiskunta, ilmasto kuin ympäristökin. Kaikilla näillä on vaikutusta sijoituksiin.”
Alecta ei lähde mukaan investointiin, jos se ei ole kestävä tai rahaston vastuullisen sijoitusmallin mukainen.

Haluamme
“
salkkuumme

ympäristöystävällisiä
ja kestäviä
arvopapereita.

”

”Emme ole hyväntekeväisyysjärjestö, mutta haluamme salkkuumme ympäristöystävällisiä ja kestäviä
arvopapereita. Se vastaa sekä asiakkaiden odotuksia että omia toiveitamme”, Lööw kertoo.
Alecta hallinnoi 85 miljardin euron eläkevaroja 2,4 miljoonan yksityisasiakkaan ja 34 000 yrityksen puolesta. Sen salkussa on 3 miljardin euron edestä vihreitä joukkovelkakirjoja ja 450 miljoonalla eurolla muita
kestäviä sijoituksia. Yhtiö oli yksi EIP:n uusien SAB-kestävyysvelkakirjojen suurimmista ostajista, kun
ensimmäinen 500 miljoonan euron emissio toteutettiin syyskuussa. Uusia jvk-lainoja 50 miljoonalla
eurolla ostanut Alecta oli keskeisen sijoittajan roolissa.
”Arvostamme EIP:n avoimuutta ja läpinäkyvyyttä”, Lööw sanoo.

Peter Lööw
Vastuullisen sijoittamisen päällikkö, Alecta

PITKÄ JA TÄRKEÄ MATKA
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UUSILLA JOUKKOLAINOILLA
KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN
Rahoituksella puhdasta juomavettä miljoonille

V

esi on arvokas luonnonvara, mutta kallis rahoittaa. Sen puhdistus ja pumppaaminen koteihin ja tehdassaleihin vaatii mittavaa infrastruktuuria. Yksi EIP:n uusimmista tuotteista, Sustainability Awareness Bonds (SAB) eli kestävyysvelkakirjat, auttaa rahoittamaan vesihankkeita paitsi Euroopassa, myös esimerkiksi Itä-Afrikassa ja Egyptin pohjoisosissa, missä puhtaasta juomavedestä ja kunnollisesta
viemäröinnistä on puutetta maaseudulla ja joissain kaupungeissa. SAB-lainat rakentuvat pankin suosittujen vihreiden joukkolainojen pohjalle ja edistävät useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
EIP laski ensimmäisen SAB-joukkolainansa liikkeelle viime syyskuussa. Sillä saatiin hankittua 500 miljoonaa euroa käytettäväksi hankkeisiin, jotka ilmastonmuutoksen torjunnan ohella edistävät muita sosiaalisia ja ympäristötavoitteita. Sana ”awareness” lainan nimessä muistuttaa pankin ilmastovelkakirjoista, Climate Awareness Bonds, jotka laskettiin liikkeeseen vuonna 2007 maailman ensimmäisinä vihreinä
joukkovelkakirjalainoina.
EIP toivoo kestävyysvelkakirjojen saavuttavan yhtä suuren suosion kuin vihreät joukkolainat, joilla on
koottu 11 vuodessa yli 23 miljardia euroa. Niiden avulla on onnistuttu rakentamaan yli 400 miljardin
euron arvoiset globaalit vihreiden joukkovelkakirjojen markkinat.
Pankin kestävyysvelkakirjoihin liittyy tarkkaa raportointia esimerkiksi siitä, kuinka monelle investointi on
tuonut mahdollisuuden juoksevaan veteen. ”Malawissa 10 000 slummien asukasta voi olla riippuvaisia
kaivon vedestä”, kertoo vesihuollosta vastaava EIP:n jaostopäällikkö Thomas van
Gilst. ”Nyt heille voidaan lopulta vetää vesijohdot keskusjärjestelmästä, ja kaikki liittymisen kustannukset ovat rahoitettavissa kestävyysvelkakirjoin.”

Joukkolainoilla ei
“
ole suoraa vaikutusta
ihmisten elämään,
mutta rahoitettavilla
hankkeilla on.

”

Yhdessä ensimmäisistä kestävyysvelkakirjoilla rahoitetuista EIP:n hankkeista rakennetaan ja kunnostetaan jäteveden käsittelylaitoksia Kafr El Sheikhin alueella pohjois-Egyptissä, missä monet ovat vielä julkisen viemäriverkon ulottumattomissa.
Hanke parantaa elämänlaatua ja ympäristön tilaa arviolta 470 000:lle maaseudun
asukkaalle. ”Egyptin hanke vaikuttaa valtavan monen ihmisen jokapäiväiseen elämään”, sanoo EIP:n vesiekonomisti Patricia Castellarnau.

Tulevaisuudessa joukkolainojen käyttöalaa on mahdollista laajentaa vesihuollosta
muille yhteiskunnan aloille, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen tai kestävien
kaupunkien rakentamiseen.

Patricia Castellarnau
EIP:n vesiekonomisti
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16 1,7 mrd. euron

maassa

hanketta

arvosta investointeja

KESTÄVYYSVELKAKIRJOJEN OSTOT MAITTAIN
Ranska
Alankomaat, Belgia, Luxemburg

Pohjoismaat

28 %

21 %

Aasia

Iso-Britannia

18 %

13 %

Italia

Muut 1%

3 %3 %

EIP:N TAVOITTEET KESTÄVYYSVELKAKIRJOILLA
RAHOITETUISSA VESIHANKKEISSA

– Veden saatavuus ja viemäröinti
– Saasteiden torjunta ja hallinta
– Luonnonvarojen suojelu
– Luonnonkatastrofien riskinhallinta
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PAREMPAA SANITAATIOTA,
TERVEEMPIÄ LAPSIA
Vesihuolto ja juomaveden laatu ovat parin viime vuosikymmenen aikana
parantuneet Egyptin isoimmissa kaupungeissa, mutta pienempien kaupunkien kohdalla asia on toinen. Maaseudulla monet kodit eivät ole viemäröinnin
piirissä. Joillakin alueilla ei edes ole yleistä viemärilaitosta. Useimmat talot ja
yritykset käyttävät septitankkeja, joiden sisältö toisinaan tyhjennetään kanaviin ja likakaivoihin. On varsin tavallista, että jätevedet vuotavat maaperään tai
Välimereen.

E

gyptin maaseudulla vain 18 prosenttia kodeista on liitetty yleiseen viemäriin ja 12-15 prosenttia on
vesijohdottomia. Sanitaatio-ongelmat aiheuttavat sairauksia, joista lapset kärsivät eniten. Turvallisen
juomaveden puute sekä puutteellinen sanitaatio ovat tehneet ripulista yhden suurimmista terveysongelmista Egyptin maaseudun pienten lasten keskuudessa.
”Egypti yrittää muuttua”, EIP:n vesi-insinööri Maria Diamanti sanoo. ”Maaseudulla on monia hankkeita,
mutta vie aikaa ennen kuin kunnollisia sanitaatiopalveluita voidaan tarjota kaikkialla. Me teemme askel
kerrallaan elämästä parempaa.”
Yksi egyptiläinen hanke rakentaa ja uudistaa jätevedenpuhdistamoja Pohjois-Egyptin Kafr El Sheikhin
alueella lähellä Välimerta. Egypti rakentaa tai laajentaa viisi jätevedenpuhdistamoa sekä asentaa 694 kilometriä viemäriputkea. Kehitystyö parantaa sanitaatiota ja tarjoaa kasteluvettä lähes 470 000 ihmiselle. Se
vähentää samalla myös Niiliin, Välimereen ja lähellä sijaitsevaan Burullus-järveen kulkeutuvien saasteiden
määrää. Egyptin kalastuselinkeino on 70-prosenttisesti riippuvainen juuri Burullus-järvestä.

EIP hyväksyi 77 miljoonan euron suuruisen lainan 160 miljoonan euron hankkeeseen. Laina katetaan EIP:n uusilla kestävyysvelkakirjoilla (Sustainability Awareness
Me teemme askel
Bonds). Ensimmäinen liikkeeseenlasku tapahtui syyskuussa 2018, ja kestävyysvelkakerrallaan elämästä
kirjoilla saadut tulot käytetään sosiaalisiin ja vihreisiin hankkeisiin sekä ympäristöhankkeisiin maailmalla. ”Egyptillä on valtava investointivaje vesihuoltolaitosten
parempaa.
investoinneissa”, EIP:n vesialan talousasiantuntija Patricia Castellarnau sanoo. ”Tällä
hankkeella tuhannet ihmiset saavat käyttöönsä sanitaatiopalvelut. Hankkeesta on
muutakin konkreettista hyötyä myös keinokastelulle, jätevesikuormituksen pienentämiselle ja kanaalien
puhdistumiselle. Ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset Egyptissä
ovat valtavat. Juuri tähän me pyrimme kestävyysvelkakirjoilla.”

“

”

Maria Diamanti
EIP:n vesi-insinööri
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KESTÄVYYTTÄ PITKÄLLE
TULEVAISUUTEEN

K

estävä kehitys on ollut tärkeä osa EIP:n päätöksentekoa jo vuosia. Nyt siihen tullaan jatkossa kiinnittämään entistäkin enemmän huomiota, kun Yhdistyneet kansakunnat (YK) on hyväksynyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta köyhyyden ja nälän poistamiseksi, terveyden ja koulutuksen parantamiseksi,
maapallon lämpenemisen hillitsemiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. EIP:n rahoituksella ja
asiantuntija-avulla tuetaan kestävällä tavalla toteutettavia hankkeita yli 160 maassa ja varmistetaan yksityisrahoituksen käyttömahdollisuudet, mikä herättää myös muita osallistumaan
pitkän tähtäimen investointeihimme. ”Me edistämme ihmiselämän taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten olojen tasapainoista kehitystä”, EIP:n johtava
Teemme kovasti
insinööri Marco Beros selittää.

“

Ilmastonmuutoksen torjuminen on keskeinen keino luoda planeetallemme kestävämpi tulevaisuus. EIP on maailman johtava kansainvälinen ja monenkeskinen
vihreän rahoituksen järjestäjä ja vihreiden joukkovelkakirjalainojen suurin liikkeeseenlaskija. Pankki käyttää vähintään 25 prosenttia kokonaisrahoituksestaan
ilmastotoimiin. Vuonna 2020 EIP aikoo varata rahoituksestaan vähintään 35 prosenttia kehitysmaiden toimiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. EIP rahoittaa
vuosina 2016-2020 ilmastomyönteisiä investointeja 100 miljoonan Yhdysvaltain
dollarin arvosta, mikä edistää merkittävästi Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi EIP valtavirtaistaa ilmastotoimet, EIP:n
ympäristö-, ilmasto- ja sosiaalipolitiikasta vastaava päällikkö Monica Scatasta
sanoo. ”Teemme kovasti työtä sen eteen, että vuoteen 2020 mennessä me
EIP:ssä otamme huomioon ilmastonmuutoksen kaikessa toiminnassamme ja että
toimintamme on yhteensopivaa Pariisin sopimuksen kanssa.”

Ilmastorahoitus yhteensä

työtä sen eteen,
että vuoteen 2020
mennessä me EIP:ssä
otamme huomioon
ilmastonmuutoksen
kaikessa
toiminnassamme ja
että toimintamme
on yhteensopivaa
Pariisin sopimuksen
kanssa.

”

16,2 mrd. euroa

1,1 mrd. € Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
4,1 mrd. € Uusiutuva energia
2,7 mrd. € Energiatehokkuus
1,1 mrd. €	Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
6,0 mrd. € Vähähiilinen liikenne
1,2 mrd. €	Muu ilmastonmuutoksen hillintä

Monica Scatasta
EIP:n ympäristö-,
ilmasto- ja sosiaalipolitiikasta vastaava päällikkö
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AKTIVISTI LAPSUUDESTA
LÄHTIEN
Isoäitinsä jalanjälkiä seuranneesta Soukeyna Bâsta tuli naisten oikeuksien
edistäjä

S

oukeyna N'Diaye Bâ menetti isänsä, kun hän oli kuusivuotias. Hänen äitinsä täytyi palata takaisin
kouluun paremman työpaikan toivossa pystyäkseen elättämään ainoan tyttärensä. Soukeynaa siirreltiin talosta toiseen Senegalin maaseudun kylissä ja yhteisöissä tätiensä ja isovanhempiensa välillä.
Rankka kasvatus opetti häntä olemaan itsenäinen ja tekemään työtä kaikenlaisten ihmisten kanssa.
Hänestä kasvoi naisten oikeuksien ja kestävän kehityksen johtohahmo omassa maassaan ja koko Afrikassa. ”Kun olin nuori, minulla oli tapana vierailla isoäitini kanssa ihmisten luona”, kertoo nyt 68-vuotias
Dakarissa asuva Soukeyna. ”Hän auttoi aina ihmisiä ja kulki vierailuille jalan useita kilometrejä päivässä.
Joskus hän kulki pitkiä matkoja ihan vain tervehtiäkseen. Hän opetti minulle sen, kuinka tärkeää on
ojentaa auttava kätensä ihmisille.”

Pienviljelijöiden
“
elämä on varsin
vaikeaa.

Soukeyna on saavuttanut paljon viime vuosikymmeninä. Hän sai vuonna 1987
ajatuksen antaa markkinapaikoilla kauppoja tekeville naisille pieniä lainoja itse
omista varoistaan. Hän auttoi heitä perustamaan yrityksen, joka myy elintarvikkeita ja muita tuotteita tai ompelukankaita. Hän opetti heille myyntiä sekä tuottojen ja kulujen seurantaa. Soukeyna kehitti ideastaan mikrorahoituslaitoksen,
joka kulkee nimellä Female Business Development in Africa - Afrikan naisyrittäjyyden edistämistuki. Se auttaa tänä päivänä naisia eteenpäin kaikkialla Senegalissa
ja luo tiiviitä yhteyksiä maailmanlaajuisesti muihin mikrorahoittajiin. Hän oli myös yksi vaihtoehtoisten
rahoituslaitosten verkoston perustajista. Verkosto on mikrorahoitusorganisaatioiden maailmanlaajuinen ryhmittymä, joka on omistautunut auttamaan kehitysmaita tekemään enemmän naisten, köyhien
ja maaseudun asukkaiden hyväksi.

”

”Senegalissa naiset kasvatetaan olemaan hyvin vahvoja, mutta heitä ei ole tuettu taloudellisesti. Siksi
perustin yritykseni”, Soukeyna perustelee. ”Tiesin, että meidän täytyi tehdä enemmän, jotta voisimme
antaa naisille mahdollisuuksia ja todellisen väylän rahoitukseen. Näin heidät saadaan mukaan
talouselämään.”
Soukeyna on Grameen Crédit Agricole -säätiön hallituksen jäsen. Organisaatio uskoo, että osallistava
mikrorahoitus on paras tie poistaa köyhyyttä ja edistää taloutta kehitysmaissa. EIP tukee Grameen-säätiötä yhteensä 12 miljoonan euron lainalla.

Soukeyna Bâ
Mikrorahoittaja
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MIKROLAINASÄÄTIÖ
TEKEE TYÖTÄ IHMISTEN
NOSTAMISEKSI KÖYHYYDESTÄ

Grameen parantaa terveydenhuoltoa sekä vesi- ja sanitaatiohuoltoa maaseudun asukkaille eri puolilla maailmaa.

K

un Eric Campos miettii Afrikan tulevaisuutta, hän pitää pitkän tauon ennen kuin alkaa puhua. ”Afrikan tulevaisuus voi olla menestys tai katastrofi”, hän sanoo.

Campos on maailman köyhimpien alueiden mikrorahoitukseen erikoistuneen
Grameen Crédit Agricole -säätiön toimitusjohtaja. Säätiön käsitys on, että kehitysmaissa pienet luotot ovat parhaita tapoja poistaa köyhyyttä, parantaa taloutta ja taata naisille tasavertaiset oikeudet. Säätiö on sitoutunut etupäässä Afrikan maaseutuun, missä se harjoittaa yli 80 prosenttia toiminnastaan.
Grameen Crédit Agricole -säätiön perustivat vuonna 2008 ranskalainen Crédit
Agricole -pankkiryhmä ja voittoa tavoittelematon Grameen Trust, jonka loi bangladeshilainen sosiaalinen yrittäjä Muhammad Yunus. Yunus ja Grameen-pankki
saivat yhdessä vuonna 2006 Nobelin rauhanpalkinnon köyhille tarkoitettujen
mikrolainojen toimintamallin kehittämisestä.

Edistämme
“
yksilöiden

taloudellista
riippumattomuutta
antamalla luottoja
paikallisille
instituutioille,
jotka jakavat rahaa
eteenpäin omilla
alueillaan.

”

Terveydenhuollon, vesihuollon ja sanitaatiopalveluiden parantaminen merkitsee
paljon Afrikan maaseudun asukkaille, Campos sanoo. Mutta hänen organisaationsa haluaa osoittaa, että naisille ja viljelijöille suunnatut edulliset pienet luotot ovat parhaita keinoja,
joilla maaseudusta voidaan tehdä kestävämpi. Naisille annettavat pienlainat auttavat viemään perheiden
ja lasten elämää terveempään suuntaan. Viljelijöiden rahoitus auttaa koko kyläyhteisöä, hän sanoo.

EIP:n Grameen Crédit Agricole -säätiölle antamalla 12 miljoonan euron lainalla rahoitetaan Länsi-Afrikan
mikrorahoituslaitoksille myönnettäviä lainoja. Säätiö toimii tällä hetkellä 38 maassa ja on myöntänyt
rahoitusta maailmanlaajuisesti jo yli 200 miljoonalla eurolla lähes 90 mikrorahoituslaitokselle. Näiden
mikrolainojen saajien enemmistö asuu maaseutualueilla.

Eric Campos
Grameen Crédit Agricole -säätiön
toimitusjohtaja
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TASA-ARVO

YRITÄPÄ SIVUUTTAA PUOLET
PLANEETASTA
Sukupuolten tasa-arvo on taloudellisesti järkevää koko maailmantalouden
näkökulmasta. McKinsey Global Instituten julkaiseman raportin mukaan mikäli
naiset kautta maailman saataisiin nykyistä paremmin työmarkkinoille, maailman BKT voisi kasvaa ylimääräiset 12 biljoonaa dollaria vuoteen 2025 mennessä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hyväksi naisille, heidän perheilleen, lähiyhteisöilleen, sekä viime kädessä liike-elämälle ja taloudelle. Vuonna
2018 EIP ajoi sukupuolten tasa-arvoa ja naisten taloudellista voimaannuttamista useilla hankkeilla, aloitteilla ja kumppanuuksilla.

Enemmän kuin vaate:
Etiopian muotikoulu
rakentaa naisten
yrittäjäverkoston.

1

Meidän täytyy huolellisesti suunnitella
“
kaikki hankkeemme niin, että sekä naiset

että miehet hyötyvät. Kyse on myös oikean
toimialan valinnasta, sillä jotkut niistä luovat
sopivamman ympäristön edistää sukupuolten
välistä tasa-arvoa.

”

Julia Chambers
EIP:n johtava sosiaalisen kehityksen
asiantuntija
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Sosiaalinen sukupuoli
ja ilmastonmuutos:
(Uusiutuvaa)
tyttöenergiaa.

2

“

Naiset ovat muutoksentekijöitä.
Naisten voimaannuttaminen
auttaa meitä kaikkia vastaamaan
ajankohtaisiin haasteisiin, joihin
lukeutuvat ilmastotoimet, laiton
maahantulo ja kestävän kehityksen
tavoitteiden toteutuminen.

Maria Shaw-Barragan
Päällikkö - EIP:n maailmanlaajuiset
kumppanit

”

3

Mikrorahasto
voimaannuttaa
Jordanian naisia.

STRATEGISTA
VOIMAANNUTTAMISTA
Sukupuolten tasa -ar voa ja naisten taloudellista
voimaannuttamista koskevan strategiansa avulla EIP haluaa
tuoda naisten ja tyttöjen oikeudet toimintansa ytimeen.
Pankki haluaa siten edistää YK:n kestävän kehityksen
toimintaohjelman, Agenda 2030:n, ja erityisesti kestävän
kehityksen tavoitteen 5 toteutumista. Viidennen tavoitteen
päämääränä on ”sukupuolten välisen tasa-ar von
saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja
mahdollisuuksien vahvistaminen.”

4
Edelläkävijänä tekoälyn ja
terveyden edistämisessä: Peptidit ja
naisyrittäjä.
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MALLEJA
TULEVAISUUTEEN

V

aikka ei olisikaan fashionista, moni etiopialainen on todennäköisesti kuullut Next Fashion Designista, joka on yksi Etiopian uraauurtavista muotisuunnittelukouluista. Koulun menestyksen takana
on Sara Mohamed. Hänet tunnetaan perinteisiin etiopialaisiin vaatteisiin lisäämästään tunnistettavasta
omaleimaisesta kädenjäljestä ja luovan pukeutumisen edistämisestä.
Mallin uran taakseen jättänyt Mohamed ryhtyi suunnittelijaksi. Hän perusti vuonna 2013 Next Fashion
Design -koulun ja on siitä lähtien työskennellyt kovasti raivatakseen oman paikkansa muotiteollisuudessa. Ja mikä tärkeintä, hän kannustaa oppilaitaan tekemään samoin.
Koulussa ohjelmat kestävät kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Oppilaista 80 prosenttia on naisia.
Syksyllä 2018 Mohamed sai Etiopian ENAT-pankilta lainan, joka katetaan EIP:n rahoituslinjasta. ”Jos koulutan yhden naisen ja edistän hänen mahdollisuuksiaan, hän inspiroi toista naista ja tämä taas innostaa kolmatta”, Mohamed iloitsee. ”Se on kuin ketju, me kasvamme vahvemmiksi yhdessä.”

Se on kuin ketju,
“
me kasvamme
vahvemmiksi
yhdessä.
Jos koulutan
yhden naisen ja
edistän hänen
mahdollisuuksiaan,
hän inspiroi toista
naista ja tämä
taas innostaa
kolmatta.

EIP tukee Etiopiassa myös naisten yrittäjyyden kehittämishanketta (WEDP). Hanke
rahoittaa naisten kokonaan tai osittain omistamia mikro- ja pienyrityksiä. WEDP-hanke
käynnistettiin vuonna 2013 Maailmanpankilta saadulla 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainalla ja on sittemmin saanut rahoitusta Italian ja Japanin valtioilta. Marraskuussa 2018 EIP myönsi hankkeelle 30 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan. Hanke ”on
täyttänyt tämän nopeasti kasvavan ja aliarvostetun asiakassegmentin tarpeet”, lainaa
hoitava EIP:n investointivastaava Enrico Pini toteaa.
Hankkeen toimintamalli on uudenlainen ja uraauurtava, aivan kuin Saran
muotisuunnittelukoulu.

”

Sara Mohamed
Next Fashion Designin perustaja
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(UUSIUTUVAA)
TYTTÖENERGIAA

Naiset ovat usein kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
He voivat myös olla tehokkaimpia toimijoita ilmastonmuutoksen vastaisessa
taistelussa. EIP pyrkii integroimaan sukupuolen nykyisiin ponnisteluihin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

V

irtaa Intian tytöille. Intian Telanganan ja Andhra Pradeshin osavaltioiden
kylissä kotitaloudet kokivat sähkökatkoja jopa 12 tuntia päivässä. ”Meillä ei
ollut tuuletinta eikä valoa, lasten oli vaikea opiskella. Kesällä on hyvin kuuma ja
lasten on vaikea kestää kuumuutta. Tuulettimet ja valo ovat tarpeen”, sanoo yksi
monista paikallisista naisista, jotka ovat päässeet hyötymään EIP:n Intian uusiutuvan energian kehittämisvirastolle myöntämästä 150 miljoonan euron
pitkäaikaislainasta.

D-light antaa
“
minulle enemmän

aikaa tehdä työtä, ja
tuo lisää valoa.

”

Uusi 150 miljoonan euron limiittiluotto tukee 500 miljoonan euron investointeja uusiutuvaan energiaan
sekä aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentamista koko maassa. Telanganassa ja Andhra Pradeshissa nämä
investoinnit ovat tuoneet luotettavaa uusiutuvaa energiaa lähiyhteisöille ja parantaneet naisten ja tyttöjen elämää. Paremman katuvalaistuksen ansiosta naiset tuntevat olonsa turvallisemmaksi kulkiessaan
myöhään illalla kaduilla, ja se antaa heille enemmän aikaa opiskella. Myös hankkeen merkitys ympäristölle
on huomattava. Sen ansiosta yli 1,1 miljoonaa intialaista kotitaloutta saa puhdasta energiaa.
Naisten turvallisuus on tärkeä kysymys myös isoissa infrahankkeissa. Otetaanpa esimerkiksi metrossa kulkeminen Bangaloressa, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista kaupungeista. Kaupungin asukkaat
tekevät yli 400 000 metromatkaa päivässä, eli yhteensä yli 150 miljoonaa matkaa vuodessa. Osa metrolinjan suosiosta johtuu naismatkustajille suunnatuista erityisjärjestelyistä, jotka tehtiin paikallisten naisten
toivomuksesta. Metro pyhitti kaksi vaunua kuhunkin junaan vain ja ainoastaan naispuolisille matkustajille.
Se on erityisen tärkeää, kun linja on aivan täysi. ”Erityisesti kun juna kulkee Mysore Roadin suuntaan, se
tulee tupaten täyteen ja on aivan tukossa. Silloin naiset alkavat tuntea olonsa epämukavaksi”, eräs naismatkustaja selittää. .

VALOISAMPI HETKI

Margaret Anyango
Päivittäistavarakauppias Nairobista

Kun aurinko laski, Margaret Anyangon päivittäistavarakaupan myynti alkoi hiipua. Mutta ei enää. D-lightyhtiön valaistuslaitteisto on tehnyt hänen Nairobin kioskistaan näkyvän jo kaukaa. ”Asiakkaat näkevät jo
kaukaa, että kauppa on vielä auki, koska siellä on valot”, hän selittää. D-light tarjoaa erilaisia sähköverkosta
riippumattomia aurinkoenergiaan perustuvia valaistusratkaisuja, muun muassa aurinkopaneeleita, matkapuhelinten latureita,
aurinkovaloja, valokytkimiä, taskulamppuja, FM-radioita ja jopa televisioita. Paneelit ovat helppokäyttöisiä ja ne voivat toimia
henkilökohtaisena sähköverkkona. Ne ovat ennakkomaksujärjestelmän ansiosta myös edullisia. Tähän mennessä laitteistoa on
myyty Keniassa 200 000 asiakkaalle. D-light sai 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituksen EIP:ltä maaliskuussa 2018.
”D-light antaa minulle enemmän aikaa tehdä työtä”, Margaret iloitsee, ”ja tuo lisää valoa!”
YRITÄPÄ SIVUUTTAA PUOLET PLANEETASTA
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MIKROLAINOILLA ON SUURI
VAIKUTUS

N

aisten mikrorahasto (MFW) on rahoittanut jo kahdenkymmenen vuoden ajan naisten omistamaa
liiketoimintaa Jordaniassa ja täyttänyt paikallispankkien jättämän markkinaraon. Paikallisilla pankeilla ei useinkaan ole kykyä lainata pienille yrityksille. Mikrorahaston läsnäolo muuttaa Jordanian kulttuuria. Mikrorahaston lainat rohkaisevat naisia lähtemään mukaan työelämään ja yrittämään, mikä vähentää sukupuolten välistä epätasa-arvoa.
Jordaniassa köyhyydessä elävistä 70 prosenttia on naisia. He ansaitsevat vähemmän kuin miehet, heillä
on vain vähän omaisuutta, ja he joutuvat usein kantamaan kaksinkertaisen taakan olemalla ensisijainen
huoltaja ja sen lisäksi perheen pääasiallinen tulonsaaja. Mikrorahasto toimii myös niiden 1,4 miljoonan
Syyrian pakolaisen parissa, jotka ovat asettuneet Jordaniaan Syyrian sisällissodan
seurauksena.

Jordaniassa
köyhyydessä elävistä
70 prosenttia on
naisia.  

EIP myönsi naisten mikrorahastolle uuden 5 miljoonan dollarin limiittiluoton auttamaan lähinnä naisyrittäjiä, yksityisiä ammatinharjoittajia ja pienyrittäjäryhmiä,
kuten erästä syyrialaisten naispakolaisten ryhmää. EIP:n limiittiluotto mahdollistaa
lainat 146 000 avunsaajalle, joista naisia arvioidaan olevan 96 prosenttia.

Laina perustuu eteläisten naapurimaiden mikrorahoitusjärjestelyyn (Southern Neighbourhood Microfinance Facility). Tämä 71,3 miljoonan euron lainaohjelma yhdistää EIP:n omat rahoitusvarat ja Euroopan
komission naapuruuspolitiikan investointivälineestä saatavan rahoituksen. Limiittiluotto on EIP:n toinen
MFW-rahastolle myöntämä laina vuonna 2014 annetun kahden miljoonan euron rahoituksen jälkeen.

EIP:n limiittiluotto
mahdollistaa lainat
146 000 avunsaajalle,
joista naisia arvioidaan
olevan 96 prosenttia.
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EDELLÄKÄVIJÄNÄ
TEKOÄLYN JA TERVEYDEN
EDISTÄMISESSÄ

Vain 10 prosenttia sijoittajien rahoituksesta EU:n alueella kohdistuu naisten
johtamiin startupeihin. EIP pyrkii korjaamaan rahoituksen puutetta tukemalla
näitä yrityksiä aktiivisesti kaikissa elinkaaren vaiheissa.

P

eptideiksi kutsutut proteiinien fragmentit voivat rajoittaa taudinaiheuttajan
leviämistä ihmiskehossa. Ongelmana on niiden löytäminen. Ne kun ovat
vain muutama molekyyli miljardeista yhdessä ainoassa kasvissa. Irlantilainen
Nuritas on kehittänyt keinoälyyn perustuvan teknologian, joka auttaa tutkijoita
havaitsemaan peptidit nopeammin ja saamaan ne markkinoille ripeästi ja merkittävästi pienemmillä investoinneilla.

“

Päämäärämme on
maailmanlaajuinen,
haluamme parantaa
miljardien ihmisten
elämänlaatua.

”Ravintotiedot ovat avain monien sairauksien ehkäisyyn”, Nuritasin perustaja ja johtava tutkija Nora
Khaldi sanoo. Irlantilais-ranskalainen Khaldi opiskeli matematiikkaa, minkä lisäksi hän saavutti tohtorin
oppiarvon molekyylievoluution tutkimuksessa ja bioinformatiikassa. ”Päämäärämme on maailmanlaajuinen, haluamme parantaa miljardien ihmisten elämänlaatua.”

”

Khaldi on vienyt osaamisensa käytäntöön kurinalaisesti ja sinnikkäästi. Hänen yrityksensä käyttää ensimmäisenä maailmassa keinoälyä ja DNA-analyysiä peptidien etsimiseen ja vapauttamiseen luonnollisista
lähteistä, kuten ruoka-aineista.
Vain 10 prosenttia sijoittajien rahoituksesta EU:n alueella kohdistuu naisten johtamiin startupeihin. EIP
pyrkii korjaamaan rahoituksen puutetta tukemalla näitä yrityksiä aktiivisesti kaikissa niiden elinkaaren
vaiheissa. EIP lupautui antamaan Nuritasille 30 miljoonan euron lainan tekoälyalustan kehittämiseen, jolla
sairauksia estävät tai hoitavat peptidit voidaan löytää teollisuudenalan suurimmalla nopeudella ja tarkkuudella. Nuritas on ensimmäinen irlantilainen biotekniikkayritys, jota rahoitetaan Euroopan investointiohjelman strategisten investointien rahaston tuella.
”Olemme olleet vaikuttuneita yrityksen teknologian innovatiivisesta hyödyntämisestä
ja heidän saamiensa maailmanlaajuisten sopimusten määrästä”, Nuritas-yhteyksiä hoitava EIP:n investointivastaava Stefano Marzario sanoo. ”Tavoitteenamme on löytää
nopeasti kasvavia innovatiivisia yrityksiä, ja nimenomaan naisjohtoisia yrityksiä. Nuritas sopii tähän kuvaan täydellisesti.”
Nora Khaldi
Nuritasin perustaja ja johtava tutkija
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HALLINTO
EIP on sekä EU:n elin, joka vastaa toiminnastaan
jäsenvaltioille, että rahoituslaitos, joka noudattaa
päätöksenteossaan, hallinnossaan ja valvonnassaan
pankkialan parhaita käytäntöjä.
EIP:n valtuustoon kuuluu yksi ministeri jokaisesta EU:n
28 jäsenvaltiosta, yleensä valtiovarainministeri. Valtuusto
vahvistaa pankin luotonantopolitiikan yleiset suuntaviivat
sekä hyväksyy vuotuisen tilinpäätöksen. Se päättää
pääoman korottamisesta ja unionin ulkopuolelle
suuntautuvista rahoitustoimista. Valtuusto myös nimittää
hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkastuskomitean.
H a l l i n to n e u vo s to p ä ä t t ä ä lainanannosta,
varainhankintaohjelmista ja muista rahoitusasioista. Se
kokoontuu 10 kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto vastaa
siitä, että pankkia johdetaan EU:n perussopimusten, EIP:n
oman perussäännön ja valtuuston vahvistamien yleisten
suuntaviivojen mukaisesti. Hallintoneuvostossa on 29
jäsentä, joista kukin jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja
Euroopan komissio yhden jäsenen, ja lisäksi 19 varajäsentä.
Hallintoneuvostossa edustetun asiantuntemuksen
laajentamiseksi kokouksiin voidaan kutsua kuusi
asiantuntijaa, jotka toimivat neuvonantajina ilman
äänioikeutta. Jollei perussäännössä toisin määrätä,
päätökset tehdään enemmistöllä, joka edustaa vähintään
50 prosenttia jäsenvaltioiden merkitsemästä pääomasta ja
kolmannesta äänioikeutetuista jäsenistä. Puheenjohtajana
toimii pankin pääjohtaja, jolla ei kuitenkaan ole
hallintoneuvostossa äänivaltaa.
Hallitus on EIP:n vakituinen päätöksentekoelin, joka
kokoontuu kerran viikossa. Se vastaa pankin päivittäisestä
johtamisesta, valmistelee hallintoneuvoston päätökset ja
varmistaa päätösten toimeenpanon. Hallitus toimii
pääjohtajan alaisuudessa ja hallintoneuvoston valvonnassa.
EIP:n varapääjohtajat ovat hallituksen muut kahdeksan
jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään enintään kuuden
vuoden toimikaudeksi, joka on uudistettavissa. He
vastaavat työstään yksinomaan pankille.
Lisäksi pankilla on itsenäinen tarkastuskomitea, joka
vastaa toimistaan suoraan valtuustolle. Se tarkastaa pankin
tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä varmistaa, että toiminta
noudattaa parhaita pankkikäytäntöjä. Tarkastuskomitean
lausunto esitetään pankin valtuustolle yhdessä
h a llinto n e u vo s to n v u o sike r to m u k s e n k a ns s a .
Tarkastuskomitea koostuu kuudesta jäsenestä, jotka
nimitetään kuusi peräkkäistä tilivuotta kestäväksi
toimikaudeksi, eikä nimitys toiselle kaudelle ole
mahdollista..
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MITÄ
SEURAAVAKSI?
Pankki asetti uudeksi
luotonannon tavoitteeksi 63 mrd.
euroa vuodelle 2019. Ennusteen
pohjana on oletus, että
3,5 miljardin euron maksettu
pääoma, jonka Yhdistyneen
kuningaskunnan (UK) on määrä
vetää pois Brexitin johdosta,
korvataan.

Pankin toiminta on kehittynyt
huomattavasti viime vuosina,
kun EIP on ottanut suuremman
roolin EU:n linjausten
toimeenpanossa. Pankin
toiminta Euroopan strategisten
investointien rahaston kanssa
yksityisen rahoituksen
ohjaamiseksi kärkihankkeisiin
sekä keskittyminen erityisesti
rahoitusmandaattien
täytäntöönpanoon ovat
muuttaneet koko EIP-ryhmän
syvintä olemusta, sen DNA:ta.

EIP:n toimintasuunnitelman 2019 pääkohdat

EIP:n korkeampiriskinen
”erityistoiminta”, joka käsittää
Euroopan strategisten investointien
rahastoon liittyvät hankkeet, vie
EIP:n toimintaa edelleen perinteisten
asiakkaiden ja markkinoiden
ulkopuolelle, ja vaatii usein myös
enemmän henkilöstöä. Viime vuosien
tapaan suuri osa sopimuksista, noin
50 prosenttia, tehdään uusien
asiakkaiden kanssa. Määrä nousee
80 prosenttiin erityistoimintaa
koskevien uusien tuotteiden ja
aloitteiden kohdalla.

Neuvonta on jatkuvasti tärkeällä sijalla
EIP:n toiminnassa. Uusien
toimeksiantojen arvioidaan nousevan
528:aan vuonna 2019, mikä on
suunnilleen sama määrä kuin vuonna
2018. Niillä tuetaan 45 miljardin euron
kokonaisinvestointeja. Olemme
sitoutuneet käyttämään vuosittain
ainakin 25 prosenttia koko
lainanannostamme ilmastohankkeisiin
sekä kasvattamaan kehitysmaille
ilmastotoimiin varatun rahoituksen
osuuden 25 prosentista 35 prosenttiin.
Olemme sitoutuneet rahoittamaan
ilmastohankkeita maailmanlaajuisesti
yhteensä 100 miljardilla dollarilla
vuosina 2016-2020. Pankki jatkaa
satsauksia infrahankkeisiin
panostamalla erityisesti jätteen
määrää vähentäviin ja luonnonvaroja
säästäviin hankkeisiin.

EIP pitää kiinni pienille ja keskisuurille
yrityksille sekä midcap-yrityksille
asetetuista kunnianhimoisista lainanannon
tavoitteista ja rahoituksen suuntaamisesta
enenevästi innovatiivisille yrityksille. Tämän
perusteella pienyritysten ja midcapien
tukemiseen käytettävä rahoitus yltää
17,4 miljardiin euroon vuonna 2019. Kun
tähän lisätään Euroopan
investointirahastolta saatava rahoitus,
EIP-ryhmän pienille yrityksille suuntaama
rahoitustuki voisi olla vuosina 2019 ja 2020
yli 22 miljardia euroa.

EIP, joka vietti
60-vuotisjuhlaansa vuonna
2018, muuttuu ja kehittyy
jatkuvasti. Silti se pyrkii
jatkuvasti toimimaan siten, että
sen panoksella on
mahdollisimman suuri vaikutus
sosiaaliseen
yhteenkuuluvuuteen,
kilpailukykyyn ja
ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen, sekä tukemaan
EU:ta tasapainottavana voimana
kansainvälisissä puitteissa.
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EIP-ryhmän muodostavat Euroopan
investointipankki ja
Euroopan investointirahasto.
Euroopan investointipankki
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
3 +352 4379-1
www.eib.org – U info@eib.org

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

Euroopan investointirahasto
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxemburg
3 +352 2485-1
www.eif.org – U info@eif.org
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