
EIP
LYHYESTI

2023



EIP lyhyesti
© Euroopan investointipankki, 2023.
98 -100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
info@eib.org
www.eib.org
twitter.com/eib
facebook.com/europeaninvestmentbank
youtube.com/eibtheeubank

Kaikki oikeudet pidätetään
Kysymykset oikeuksista ja lisensseistä voi toimittaa osoitteeseen 
publications@eib.org

Lisätietoa EIP:n toiminnasta saat verkkosivuiltamme www.eib.org
Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@eib.org. 
Tilaa uutiskirjeemme: www.eib.org/sign-up

Luonnon voima on kunnioitusta herättävä. Ihmiset ovat kautta historian pelänneet 
myrskyjä, tulvia, kuivia kausia ja tulivuorenpurkauksia. Näinä kriittisinä aikoina meidän 
on ymmärrettävä, että meidän on päästävä tasapainoon luonnon kanssa ja valjastettava 
sen voima, jos haluamme voittaa ilmastonmuutoksen, jonka olemme omilla toimillamme 
aiheuttaneet. Yli puolet Euroopan investointipankin investoinneista liittyy nykyisin 
ilmastotekoihin ja ympäristön kannalta kestävään kehitykseen. Ensisijainen pyrkimyksemme 
on rahoittaa vihreää siirtymää uusiutuviin energianlähteisiin, jotka saavat voimansa 
luonnosta. Rahoituskohteita ovat mm. maalämpö, vesivoimaan perustuva sähköntuotanto 
ja tuulivoima. Siksi olemme antaneet luonnonvoimille paikan tämän vuoden tärkeiden 
raporttiemme kannessa.

© Valokuvat: EIP, Eggtronic, Anaconda Biomed, GettyImages, Shutterstock.

Julkaisija: Euroopan investointipankki.
Painettu FSC®-sertifioidulle paperille.

pdf: QH-04-22-272-FI-N ISBN 978-92-861-5479-9 doi: 10.2867/199580

mailto:info@eib.org
http://www.eib.org
http://twitter.com/eib
http://facebook.com/europeaninvestmentbank
http://youtube.com/eibtheeubank
mailto:publications%40eib.org?subject=
http://www.eib.org
mailto:info@eib.org
http://www.eib.org/sign-up


EIP LYHYESTI
Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin pankki. EIP 
on maailman suurin monikansallinen rahoituslaitos ja tärkeimpiä 
ilmastotoimien rahoittajia.

EIP perustettiin vuonna 1958, ja se on toimintansa aikana investoinut jo 
yli 1000 miljardia euroa hankkeisiin Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. 
Ilmastotoimet ovat osa kaikkea toimintaamme. Toiminnan painopisteitä 
ovat ilmasto ja ympäristö, kehitys, innovaatiot ja osaaminen, pk-yritykset, 
infrastruktuuri ja koheesio.

EIP-pankkiryhmään kuuluva Euroopan investointirahasto on erikoistunut 
pk-yritysten tukemiseen. Se rahoittaa uusia yrityksiä, kasvua, innovaatioita, 
tutkimusta ja tuotekehitystä, työllisyyttä sekä aluekehitystä.

EIP toimii tiiviissä yhteistyössä EU:n muiden toimielinten kanssa 
vaalien Euroopan yhdentymistä, edistäen EU:n kehitystä ja tukien EU:n 
toimintapolitiikkaa. Toiminta ei rajoitu vain Eurooppaan: EIP toimii yli 
160 maassa ja parantaa joka vuosi miljoonien ihmisten elinoloja Euroopan 
unionissa ja eri puolilla maailmaa.

Yhteydet toisiin ovat olleet EIP:n toiminnan ytimessä koko pankin historian 
ajan. Euroopassa EIP:n investoinnit lähentävät EU-jäsenvaltioita toisiinsa. 
Vuonna 2022 kehitysrahoituksen vaikuttavuutta edistämään perustetun 
EIP Global -osaston kautta autamme vastaamaan globaaleihin haasteisiin 
ja vaalimaan kasvua ja mahdollisuuksia kaikilla mantereilla.

Aikana, jolloin monikansallisuuden arvo usein kyseenalaistetaan, EIP:n 
työ toimii jatkuvana muistutuksena yhdistyneen Euroopan ponnistusten 
voimasta.





Koronaviruspandemia syöksi koko maailman äkilliseen terveys- ja 
talouskriisiin. Syntyi polttava tarve sellaisille ratkaisuille, jotka auttavat 
kehittämään rokotteita ja rajaamaan viruksen leviämistä. EIP on rahoittanut 
koronarokotteiden kehitystä ja tuotantoa ja antanut merkittävää tukea 
muille terveydenhuoltotoimille sekä Euroopan unionissa että EU:n rajojen 
ulkopuolella. EIP-pankkiryhmä on tukenut myös merkittävästi EU:n toimia, 
joilla on pyritty rajaamaan kriisin vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin ja 
Euroopan maiden talouteen.

Juuri kun koronakriisi alkoi hellittää, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja sai 
aikaan uuden maailmanlaajuisen kriisin. Osana kansainvälisen yhteisön 
koordinoituja kriisitoimenpiteitä pankki laski liikkeelle EIP:n Ukrainaa 
koskevan solidaarisuuspaketin, joka antaa maalle tukea sen välittömiin 
tarpeisiin. Lisäksi EIP valmistelee yhteistyössä Euroopan komission kanssa 
lisärahoitusta, joka auttaa Ukrainan hallitusta jatkamaan kriittisten julkisten 
palveluiden tuottamista Ukrainaan jääneille ihmisille.

Maailman suurimpana monikansallisena lainoittajana EIP auttaa talouksia 
kukoistamaan, luo työpaikkoja sekä edistää tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. 
Toimimme yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanien 
kanssa. Mittaamme onnistumistamme sillä, kuinka paljon työmme auttaa 
yhteiskuntaa ja kuinka paljon se parantaa niiden ihmisten elämää, joihin 
rahoitetut hankkeet vaikuttavat.

EIP:n investoinnit tukevat aktiivisesti vihreää siirtymää. EU:n ilmastopank-
kina EIP auttaa maailmanlaajuisilla toimillaan Pariisin ilmastosopimuksen 
sitoumusten täyttämisessä ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme sitoutuneet 1000 miljardin 
euron investointeihin ilmaston ja ympäristön kestävyyttä tukeville hank-
keille seuraavan vuosikymmenen aikana.



investointeja EIP:n 
rahoituksen tuella

vihreitä investointeja

rahoitusta kestävälle 
energialle ja luonnonvaroille 

kokonaisinvestoinnit

rahoitusta hankittu 
joukkovelkakirjamarkkinoilta  

EIP-ryhmän rahoitusta

rahoitusta pienyrityksille

työpaikkaa säilytetty 
pienyrityksissä

*  Luku kattaa pk- ja mid-cap-yritykset, jotka saivat EIP:n tukea vuonna 2022 tai EIR:n tukea lokakuusta 2021 syyskuuhun 2022 niiden rahoitusoperaatioiden puitteissa, 
joista välittäjien kanssa sovittiin vuoden 2022 loppuun mennessä.

innovaatioiden sekä 
digitaalisen ja inhimillisen 

pääoman tueksi

260 
 mrd. € 

4,9  
bilj. € 

72,45  
mrd. € 

36,5  
mrd. €

44,28 
mrd. € 

14,11  
mrd. €

18,72  
mrd. €

5,3 
miljoonaa*

15,52  
mrd. €

SAAVUTUKSIAMME 2022



puhtaampaa juomavettä 

uudet 5G-yhteydet

parempaa terveydenhuoltoa, 
mm. koronavirusrokotteita

kotia liitetty sähköverkkoon 

matkan lisäys 
joukkoliikenteessä

sähköntuotantokapasiteettia, 
josta 100 % uusiutuvista lähteistä

parempaa infrastruktuuria

pienempi tulvariski

Ukrainan pakolaista 
vastaanottokeskuksissa tai 

väliaikaismajoituksessa

570,1 
miljoonan

234 700 
ihmiselle

25,4 
miljoonalle

17 
miljoonalle 

150,4 
miljoonalle

8,5 
miljoonaa

6,6 
miljoonalle

15 800 MW 3,1 
miljoonaa 

*  EIP-ryhmän rahoituksen kokonaismäärä Euroopan unionin ulkopuolella sisältää – EIP Global -hankkeiden lisäksi – EIR:n hankkeet Euroopan unionin ulkopuolella sekä 
EIP:n hankkeet Euroopan vapaakauppajärjestössä.

Vuonna 2022 EIP-rahoituksen kokonaissumma  
oli 65,15 miljardia euroa, josta 10,82 miljardia liittyi 
EIP Global -toimiin*

https://www.eib.org/en/about/key-figures




TUKI  
UKRAINALLE
Euroopan investointipankki on Ukrainan hallinnon ja kansan tukena. Se tukee 
Ukrainan itsenäisyyttä.

Osana EU:n ja laajemman kansainvälisen yhteisön koordinoituja kriisitoimenpi-
teitä pankki laski liikkeelle EIP:n Ukrainaa koskevan solidaarisuuspaketin, joka 
antaa Ukrainan valtiolle tukea välittömän maksuvalmiuden tarpeisiin. Lisäksi 
EIP valmistelee yhteistyössä Euroopan komission kanssa lisärahoitusta, joka 
auttaa Ukrainan hallitusta jatkamaan kriittisten julkisten palveluiden tuotta-
mista Ukrainaan jääneille ihmisille. Tämä rahoitus varmistaa elintarvikkeiden,  
lääkintätarvikkeiden ja polttoaineiden saatavuuden sekä tukee kuljetukseen, 
energiaan, kaupunkien kehittämiseen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita. 
Vuonna 2022 hyväksyttiin kaksi suurta rahoituspakettia:

•  Ensimmäinen 668 miljoonan euron paketti hyväksyttiin pian sodan alettua 
valtion välittömän maksuvalmiuden tarpeisiin.

•  Toinen 1,59 miljardin paketti hyväksyttiin heinäkuussa 2022 vaurioituneen 
infrastruktuurin korjaamiseen ja kriittisten hankkeiden uudelleen käynnis-
tämiseen. Tästä paketista hieman yli 1 miljardi myönnettiin vaurioituneiden 
teiden, siltojen ja rautateiden kunnostuksen tueksi.

Lisäksi EU:n pankin yhteiskunta- ja kulttuuriasioista vastaava EIP-instituutti tarjosi 
2,5 miljoonaa euroa humanitääriseen apuun sodasta kärsiville ukrainalaisille. 
Pankki auttoi suuntaamaan 59 miljoonan euron avustukset uudelleen Ukrainan 
junien ja rautateiden korjauksiin, väliaikaisten siltojen rakentamiseen sodassa 
tuhoutuneiden tilalle sekä terveydenhuollon ja majoitusolojen parantamiseen 
niille ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Pankki myönsi Ukrainaan myös lähes 18 miljoonan euron arvosta avustusta  
Itäisen kumppanuuden välineen teknisen avun rahastosta (EPTATF) tukeakseen 
yhteisöjä, jotka auttavat niitä noin 700 000 ihmistä, jotka ovat paenneet kodeis-
taan. Kumppanuusrahaston takaajina toimivat Itävalta, Iso-Britannia, Latvia, 
Liettua, Puola, Ranska, Ruotsi ja Saksa. EIP jatkaa Ukrainan ja ukrainalaispako-
laisten tukemismahdollisuuksien selvittämistä yhdessä eurooppalaisten kump-
paniensa kanssa.

http://www.eib.org/ukraine




KORONAVIRUSPANDEMIA
EIP on toiminut koronaviruspandemian käynnistämien Euroopan unionin 
globaalien toimien etulinjassa ja ryhtynyt viivyttelemättä välittömiin 
toimenpiteisiin yhdessä Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Yhdistyneiden 
kansakuntien lastenrahaston Unicefin kaltaisten kansainvälisten järjestöjen 
kanssa.

EIP-pankkiryhmän kiireelliset tukitoimenpiteet ovat auttaneet pk-
yrityksiä ja innovatiivisia startup-yrityksiä toteuttamaan investointeja 
äärimmäisestä epävarmuudesta huolimatta. Tavoitteemme on tarjota 
200 miljardia euroa rahoitusta Euroopan takuurahastosta tukeaksemme 
pandemian vuoksi ahdinkoon joutuneita elinkelpoisia yrityksiä.

EIP on rahoittanut myös koronarokotteiden kehitystyötä ja hankintoja, 
ratkaisuja viruksen leviämisen hillitsemiseen sekä muita koronakriisiin 
liittyviä julkisia terveydenhuoltohankkeita.

EIP myöntää Spindiag GmbH:lle 15 miljoonan 
euron lainan, jolla rahoitetaan nuoren 

yrityksen PCR-diagnostiikkaan perustuvan, 
terveydenhuoltolaitoksille suunnatun 

testausalustan kehittämistä.

http://www.eib.org/covid-19


EIP tuki pandemian aikana italialaista  
Eggtronic-startup-yritystä, joka on keksinyt 
energiaa säästävän tehonmuuntimen. Erinomaisen 
energiatehokkuutensa ansiosta Eggtronicin 
muuntimien hiilijalanjälki on paljon pienempi kuin 
muilla vastaavilla laitteilla.



ILMASTO  
JA ENERGIA
Ilmastonmuutos on sukupolvemme suurin globaali haaste. Ilmastotavoit-
teiden saavuttaminen tulee olemaan lastemme hyvinvoinnin kannalta  
ratkaisevaa. EIP:n ilmasto- ja energiatavoitteet määrittävät uudet standar-
dit niin Eurooppaan kuin laajemminkin maailmaan. Olemme lopettaneet 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien hankkeiden tukemisen ja kohden-
namme 50 prosenttia investoinneistamme ilmastotoimiin ja kestävään  
kehitykseen vuoteen 2025 mennessä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on syössyt Euroopan energiakriisiin, 
minkä vuoksi toimet ovat entistäkin kiireellisempiä. Hyökkäys on toiminut 
muistutuksena siitä, kuinka tärkeää on turvata energian saantimme. 
Energia on turvallisuuskysymys, ja hiilestä irtautuminen mahdollistaa 
strategisen riippumattomuuden.

EIP:n toiminta vauhdittaa vihreää kasvua ja talouden hiiliriippuvuuden 
purkamista. Tuemme energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan 
liittyviä hankkeita, jotka sekä auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä 
että vahvistavat energiaturvallisuuttamme. Kaikki toimintamme tukee 
kestävää sosiaalista kehitystä ja talouskasvua.

EIP:n investoinnit tarttuvat myös ilmastonmuutoksen haavoittuville yhtei-
söille aiheuttamiin ongelmiin suojelemalla luonnon monimuotoisuutta ja 
edistämällä kestävää maataloutta. Suojelemme luonnonvaroja ja teem-
me ympäristöstä turvallisen tuleville sukupolville. Jokaisen EIP:n tuke-
man hankkeen on oltava yhdenmukainen ilmastotavoitteidemme kanssa  
riippumatta siitä, onko kyse innovaatio-, pienyritys- vai infrastruktuuri-
hankkeesta.

https://www.eib.org/climate




INNOVAATIOT
Innovaatiot pitävät Euroopan kilpailukykyisenä ja luovat laadukkaita 
työpaikkoja. EIP tukee innovaatioita niiden eri vaiheissa keskittyen 
ideoihin, jotka parantavat elinolosuhteita.

Tuemme niin suuren mittakaavan tutkimusta ja tuotekehitystä kuin 
pieniä erikoistuneita yrityksiäkin. Esimerkiksi tietoliikenteen, ilmailun, 
lääketieteen ja digitalisaation sektoreille tekemämme investoinnit 
toimivat ”hyväksyntäleimana”, joka houkuttelee hankkeille lisää sijoittajia 
yksityiseltä sektorilta. EIP-pankkiryhmä tarjoaa eurooppalaisille yrityksille 
mahdollisuuksia luoda ja kehittää uutta huipputeknologiaa.

EIP-lainoituksen turvin yliopistot rakentavat ja laajentavat tutkimuslai-
toksiaan ja startup-yritykset kasvattavat henkilöstöään ja parantavat 
laitteistojaan. EIP:n tuella uudet ideat muuttuvat menestyksekkääksi 
liiketoiminnaksi.

EIP on tukenut espanjalaista 
innovaatioyritystä Anacondaa, joka on 

kehittänyt kustannustehokkaan hoidon 
aivohalvauspotilaille. Uuden hoidon ansiosta 

lääkärit pystyvät pelastamaan ihmishenkiä, ja 
kohtauksen jälkivaikutukset toimintakykyyn 

pienenevät.

https://www.eib.org/innovation




OSALLISTAMINEN
EIP tarjoaa mahdollisuuksia pienille yrityksille ja nuorelle sukupolvelle 
sekä tukee naisyrittäjiä tuomalla lainoja ja yritysvalmennusta heidän 
ulottuvilleen. Autamme järjestämään rahoitusta ja liiketoimintaneuvontaa 
pienituloisille väestöryhmille, itsensä työllistäjille ja mikroyrityksille, jotta 
heidän hankkeensa varmemmin onnistuisivat.

Yleensä lainoituksemme on korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskus-
tannuksista. EIP:n osuus on suunniteltu toimimaan alkusysäyksenä, joka 
saa yksityisen sektorin kiinnostumaan ja tulemaan mukaan hankeinves-
tointiin.

EIP on Länsi-Balkanin pienyritysten johtava 
lainoittaja, joka on tukenut lähes  

30 000 yritystä ja auttanut säilyttämään puoli 
miljoonaa työpaikkaa. Työmme tuloksena  

Serbiassa yli 1800 koulussa on aiempaa 
nopeammat internet-yhteydet ja paremmat 

digitaaliset laitteet. Niiden ansiosta opettajat 
pystyivät antamaan oppilaille etäopetusta 

pandemian aikana.





KESTÄVÄ KEHITYS
EIP hankkii tarvittavat rahoitusvarat laskemalla liikkeeseen joukkovelkakir-
joja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Erinomaisen luottoluokituksem-
me ansiosta pystymme saamaan rahoitusta edullisella korolla. Välitämme 
tämän edun eteenpäin asiakkaillemme.

EIP:n pääomamarkkina-asiantuntijat ovat perustaneet ja kehittäneet  
vihreiden ja kestävien joukkolainojen markkinat. Olemme vihreiden jouk-
kolainojen suurin ylikansallinen liikkeeseenlaskija. Näillä lainoilla tue-
taan uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, puhtaan veden saantia ja  
sanitaatiohankkeita.

http://www.eib.org/investor_info




EIP GLOBAL
EIP:n kehitysrahoitusosasto, EIP Global, perustettiin vuonna 2022 
edistämään pankin tarjoaman kehitysrahoituksen vaikuttavuutta. EIP 
on investoinut Euroopan unionin ulkopuolelle viime vuosikymmenen 
(2012–2022) aikana yli 70 miljardia euroa, mikä on saanut joka vuosi 
liikkeelle miljardien investoinnit yksityiseltä sektorilta. EIP Global vahvistaa 
EIP:n vaikutusta toimimalla lähempänä paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja 
instituutioita eri puolilla maailmaa.

Sellaisilla alueilla, joilla pankkipalveluja ei aina ole saatavilla, EIP ulottaa 
tukensa myös paikallisille mikrorahoituslaitoksille. Kun rahoitusta 
on tarjolla, yritykset työllistävät enemmän työntekijöitä, naisten 
riippumattomuus kasvaa, väestön siirtyminen asuinsijoiltaan vähenee ja 
kotitaloudet pystyvät nostamaan itsensä köyhyydestä.

Autamme jakamaan EIP:n toimialatuntemusta paikallisella tasolla sekä 
jaamme tietämystämme ja kokemustamme paikallisille kumppaneille. 
Tarjoamme riippumatonta neuvontaa, joka perustuu kokemukseemme 
työskentelystä hyvin monissa maissa ja monilla eri toimialoilla. 
Neuvontapalveluita voidaan tarjota paitsi yhdessä EIP:n rahoitustuotteiden 
kanssa, myös sellaisenaan täysin rahoituksesta riippumatta.

Kongolaiset pienyritykset saivat pandemian 
aikana lainaa EIP:ltä kohtuullisella lainakorolla, 

mikä auttoi paitsi näitä yrityksiä, myös koko 
yhteisöjä. Epäviralliset lainanantajat perivät 

erittäin korkeita korkoja.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Ilmastonmuutos, koronaviruspandemia ja muut kriisit edellyttävät, että 
yhdessä kansainvälisten ja kansallisten kumppanipankkiemme kanssa 
investoimamme miljardit muuttuvat biljooniksi. Tämä saavutetaan 
uusien kumppanuuksien kautta ja jatkuvalla yhteistyöllä globaalien 
rahoituslaitosten kanssa. Tärkeää on, että EIP:n rahoitus rohkaisee mukaan 
yksityisen sektorin sijoittajia, mikä houkuttelee uusia investointeja.

Pelkästään kehitysmaat tarvitsevat yli 2 biljoonaa vuotuisia lisäinvestointeja, 
jotta ne pystyvät täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin 
ilmastosopimuksen päämäärät.

EU:n ilmastopankkina EIP tukee eurooppalaista vihreän kehityksen ohjel-
maa. Se on Euroopan unionin suunnitelma sen varmistamiseksi, että uni-
onin ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikka vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (vuoden 
1990 tasoon verrattuna). Euroopan unionin osuus globaaleista päästöistä 
on kuitenkin vain 10 prosenttia. Siksi EIP Global laajentaa Euroopan hiilestä 
irtautumisen ponnistelut unionin ulkopuolelle tukemaan globaalia vihre-
ää siirtymää.

EIP Global on Euroopan komission keskeinen kumppani, kun komissio 
pyrkii 300 miljardin euron Global Gateway -strategiallaan tukemaan 
hankkeita, jotka edistävät paikallisia ja globaaleja yhteyksiä digitalisaation, 
ilmastonmuutoksen torjunnan, liikenteen, terveydenhuollon, energian ja 
koulutuksen aloilla. Kehitysrahoitus ja rahoituskumppanuudet kiihdyttävät 
kasvua, vaurastuttavat maaseutua, tukevat kaupunkien innovatiivisuutta 
ja vahvistavat talouksia.

EIP Globalin toiminta tukee maita, jotka pyrkivät parantamaan  
sukupuolten tasa-arvoa ja vahvistamaan naisten asemaa työpaikoilla, 
rahoittamalla naisten johtamia yrityksiä. Autamme miljoonia ihmisiä, joilla 
ei ole puhdasta vettä, sähköä, rokotteita, kunnollista terveydenhuoltoa 
eikä riittäviä jätteenkäsittelyjärjestelmiä.





SITOUMUKSEMME
Euroopan investointipankki on vastuussa kaikesta toiminnastaan EU:n kan-
salaisille. Pankki tukee Euroopan unionin painopistealueita ja tavoitteita, 
joita ovat mm. ilmasto- ja ympäristökestävyys, innovaatiot ja osaaminen, 
infrastruktuuri, pk-yritykset, koheesio ja kehitys. EIP varmistaa, että kaikki 
sen tukemat hankkeet – liittyivätpä ne sitten energia-, liikenne-, teollisuus- 
tai maataloussektorille – ovat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden 
mukaisia. Henkilöstöömme kuuluu taloustieteilijöitä, insinöörejä, rahoi-
tusanalyytikkoja ja ilmastoasiantuntijoita, jotka työskentelevät päivittäin 
paikallisten asiantuntijoiden, instituutioiden ja valtionhallinnon kanssa eri 
puolilla maailmaa.

http://www.eib.org/cr






EIP-ryhmä koostuu Euroopan investointipankista (EIP) ja Euroopan 
investointirahastosta (EIR).

EIP on Euroopan unionin pankki. Se on maailman suurin monikansallinen 
lainanottaja ja lainanantaja. EIP:n päätoimipaikka on Luxemburgissa, ja sillä on 
laaja paikallisten ja alueellisten toimipisteiden verkosto Euroopassa ja Euroopan 
ulkopuolella.

EIR tukee pieniä yrityksiä helpottamalla niiden rahoituksen saantia Euroopassa 
ja useissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja 
kasvurahoitusta, takuujärjestelyjä ja mikrorahoitusinstrumentteja, joilla tuetaan 
innovaatioita ja työllisyyttä.

EIP Global on EIP:n kansainvälinen kehitysrahoitusosasto. Vuonna 2022 perustettu 
EIP Global jatkaa EIP:n vuosikymmeniä jatkunutta sitoutumista rahoitukseen, 
jolla tuetaan kehitystyötä, ilmastotoimia, innovaatioita ja kestävää kehitystä eri 
puolilla maailmaa.
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