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Tunnusluvut – EIP-ryhmä

Euroopan investointipankki

Toiminta vuonna 2003 (Miljoonaa euroa)

Allekirjoitetut lainasopimukset 42 332
Euroopan unioni 34 187
Uudet jäsenmaat ja hakijamaat 4 589
Kumppanuusmaat 3 556

Hyväksytyt lainat 46 614
Euroopan unioni 37 273
Uudet jäsenmaat ja hakijamaat 5 731
Kumppanuusmaat 3 610

Ulosmaksetut lainat 35 672
Omista rahoitusvaroista 35 414
Budjettivaroista 258

Varainhankinta (swap-sopimusten jälkeen) 41 911
EU-valuuttoina 30 983
Muina valuuttoina 10 928

Tilanne 31.12.2003

Lainakannat ja takaukset
Lainat omista rahoitusvaroista 247 600
Takaukset 392
Rahoitus budjettivaroista 2 497
Pitkät, keskipitkät ja lyhyet lainat 194 505

Omat varat 25 984
Taseen loppusumma 234 078
Tilikauden tulos 1 424
Merkitty pääoma 150 000
siitä maksettu osuus 7 500

Euroopan investointirahasto

Toiminta vuonna 2003 (Miljoonaa euroa)

Pääomasijoitukset (14 rahastoa) 135
Takaukset (31 takausta) 2 251

Tilanne 31.12.2003

Pääomasijoitukset (189 rahastoa) 2 480
Takaukset (126 takausta) 6 351

Merkitty pääoma 2 000
siitä maksettu osuus 400

Tilikauden tulos 20

Rahastot ja varaukset 178
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Euroopan investointipankki on «policy-driven public
bank», jonka toimintaa ohjaa unionipolitiikka. Vuonna
2003 tämä rooli sai jälleen näkyvyyttä niin Euroopan
rajojen sisällä kuin ulkopuolella.

Epävakaassa taloudellisessa toimintaympäristössä EIP
kasvatti antolainausta allekirjoitettujen lainasopimusten
noustessa ennätykselliselle 42,3 miljardin euron tasolle.

Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoit-
teet pysyivät toimintamme keskiössä, ja noin 70 prosent-
tia Euroopan unioniin allekirjoitetuista yksittäisistä lai-
noista käytettiin tukialueille sijoittuviin hankkeisiin edis-
tämään aluekehitystä. Pankin sitoutuminen ympäristön
suojeluun ja ympäristön tilan parantamiseen (luonto ja
kaupunkiympäristö) oli nähtävissä jälleen kerran ympä-
ristörahoituksen huomattavasta osuudesta EU-maiden
luotonannossa (42 prosenttia).

Merkittäviä tapahtumia vuonna 2003 olivat EU:n laajen-
tumisprosessi, Euroopan kasvualoitteen esittely ja lisäpa-
nostukset Euroopan unionin Välimeri-kumppanuusoh-
jelman tavoitteiden edistämiseen.

EU laajentumisprosessi

Vuoden aikana EIP:n tukea uusien jäsenmaiden
integraatiolle vahvistettiin luotonannon noustessa
ennätykselliseen 4,6 miljardin määrään kohdealueella.
Yhteensä 18 miljardin euron lainakannalla EIP on tärkein
yksittäinen ulkopuolinen rahoittaja unionin uusissa
jäsenmaissa.

EIP-rahoitus alueella on nyt levittäytynyt alun perin 
suurista infrastruktuurihankkeista yhä enemmän inves-
tointeihin, joiden tarkoituksena on unionin ympäristö-
normeihin mukautuminen ja pk-yritystoiminnan edistä-
minen.

Alueen kotimaisten pääomamarkkinoiden kehittämistä
jatkettiin emissiotoiminnalla paikallisissa valuutoissa.

Tänä päivänä EIP on suurin joukkovelkakirjojen liikkee-
seenlaskija (muu kuin valtiot) itäisen Keski-Euroopan
paikallisilla pääomamarkkinoilla.

Jäsenvaltiot ovat myös saattaneet ajan tasalle pankin
perussäännön EU:n uuden poliittisen realiteetin
huomioonottamiseksi. Laajentumisen seurauksena pan-
kin merkitty pääoma kasvoi 150 miljardista eurosta
163,7 miljardiin euroon. Jokaisella jäsenmaalla on nyt
yksi edustaja sekä valtuustossa että hallintoneuvostossa.
Pankin hallituksen jäsenmäärä nousi kahdeksasta yhdek-
sään.

Euroopan kasvualoite

EIP on osallistunut aktiivisesti Euroopan kasvualoitteen
valmisteluun. Joulukuussa 2003 koolla ollut Eurooppa-
neuvosto hyväksyi tämän aloitteen, jolla tähdätään
Euroopan kasvukyvyn vahvistamiseen pitkäkestoisesti
investointeja lisäämällä Euroopan laajuisiin liikenne-,
televiestintä- ja energiaverkkoihin (TEN-verkot), sekä
innovaatio- ja tutkimus- ja kehitystoimintaan, ympäris-
tötekniikat mukaan lukien.

Vuoden 2003 kuluessa pankki hyväksyi kahden merkittä-
vän ohjelman käynnistämisen Euroopan kasvualoitteen
tueksi vuodesta 2004 eteenpäin. Ohjelmissa luotonan-
nolle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet:

• TEN-verkkojen lainajärjestelmä, johon on varattu 
50 miljardia euroa vuoteen 2010 asti. Kehitteillä on
myöskin uudenlaisia rahoitusvälineitä, joilla voidaan
lisätä yksityissektorin investointien osuutta TEN-verk-
korahoituksessa.

• Innovaatio 2010 -ohjelmalla tähdätään tietoon perus-
tuvan eurooppalaisen talousalueen kehittymiseen
luotonannon tavoitteen ollessa 40 miljardia euroa
vuoteen 2010 asti. Vuoden 2003 aikana pankki lainasi
6,2 miljardia euroa tämän ohjelmanimikkeen alla pai-
nopisteen ollessa varsinkin yliopistotason koulutukses-
sa ja T&K-toiminnassa.

Pääjohtajan katsaus
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Lujitettu FEMIP-ohjelma

Kehottaessaan EIP:tä lujittamaan toiminnassaan Euro-
Välimeren investointi- ja kumppanuusohjelman (FEMIP)
asemaa ainoastaan vuosi ohjelman käynnistämisen jäl-
keen Eurooppa-neuvosto tähdensi pankin ratkaisevaa
roolia Barcelonan prosessissa. Vastataksemme tähän
haasteelliseen tehtävään me jatkoimme vuonna 2003
FEMIP-toiminnan kehittämistä menestyksekkäästi Väli-
meren alueen kumppanuusmaiden luotonannon nous-
tessa yli 2 miljardiin euroon. Me myös päätimme lukui-
sista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on tukea yksi-
tyisen sektorin kehitystä kohdealueella. Näihin sisältyi
pankin omista rahastoista otettava määräraha ris-
kinjakoa sisältävien rahoitustoimien kehittämiseen aina
1 miljardin summaan asti.

Pankki toteutti samalla ensimmäiset rahoitustoimet 
EU-maiden ja AKT-maiden välillä allekirjoitettuun
Cotonoun sopimukseen liittyvän investointikehyksen
nojalla.

Antolainauksen täyttämiseksi EIP:n on taattava helppo
ja joustava pääsy pääomamarkkinoille. Tässä suhteessa
pankin asema johtavana monikansallisena joukkovelka-
kirjalainaajana on vuoden 2003 aikana vahvistunut, ja
sen asema on lähes valtioiden veroinen. Siitä on yksi-
mielisesti tunnustuksena korkein AAA-liikkeeseenlaski-
jaluokitus.

Pankin toiminnan tehokkuutta kehitettiin avoimuuden
ja vastuullisuuden valossa ja pyrittiin siten tuomaan toi-
mielintä lähemmäs Euroopan kansalaisia, jotka viimekä-
dessä hyötyvät toiminnastamme. Tässä tarkoituksessa
pankki tehosti vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja
unionin talous- ja sosiaalikomitean kanssa.

EIP:n vuosi 2003 oli työntäyteinen, joka toi mukanaan
uusia haasteita tulevalle toiminnalle. Uskon vakaasti,
että Euroopan investointipankilla on hyvät edellytykset
hoitaa menestyksekkäästi edessä olevat monenlaiset
tehtävät Euroopan unionin eduksi.

Philippe Maystadt

EIP-ryhmän pääjohtaja
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Toiminnan tausta ja yleiskatsaus vuoteen 2003

EIP:n toimintaa ohjaavat kaksi yleisperiaatetta:

• rahoituksen tuottaman lisäarvon maksimointi ja toi-

minnan avoimuus: erityisesti rahoituspäätökset perus-

tuvat selkeisiin kriteereihin, joita ovat rahoitustoimen

vaikutus unionin tavoitteiden toteutumiseen, kunkin

hankkeen laatu ja toteutuskelpoisuus sekä EIP:n lai-

nan hyöty muun rahoituksen hankinnan kannalta.

Näiden periaatteiden mukaisesti EIP tuki vuonna 2003

hankkeita, jotka edistävät pankin valtuuston ja Euroop-

pa-neuvostojen määrittelemiä tavoitteita:

• Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) tukeminen lii-

kenne-, televiestintä- ja energiasektoreilla (Euroopan

kasvualoite, Bryssel – joulukuu 2003)

• tietoon, innovaatioihin sekä tutkimus- ja kehitystoi-

mintaan, ympäristötekniikat mukaan lukien, perustu-

van Euroopan talouden kehittäminen pitkäkestoisesti

(Lissabon – maaliskuu 2000, Tukholma – maaliskuu

2001, Sevilla – kesäkuu 2002, Bryssel – joulukuu 2003)

• osallistuminen ilmastonmuutosta koskevan Euroopan

unionin politiikan tukemiseen (Göteborg – kesäkuu

2001)

• Välimeren alueen rahoituskumppanuuden lujittami-

nen EU:n ja Välimeren maiden investointi- ja kumppa-

nuusohjelman (FEMIP) puitteissa (Barcelona – maalis-

kuu 2002, Sevilla – kesäkuu 2002 ja Bryssel – joulukuu

2003)

• uusien jäsenmaiden talouskehityksen ja integraation

tukeminen (Helsinki – joulukuu 1999, Barcelona –

maaliskuu 2002 ja Kööpenhamina – joulukuu 2002)

• uuden investointikehyksen käyttöönotto, jolla on tar-

koitus edistää yksityissektorin kehitystä AKT-maissa

1. kesäkuuta 2003 voimaan tulleen Cotonoun sopimuk-

sen tavoitteiden mukaisesti (Laeken – joulukuu 2001).

Toiminta numeroin(1):

• Allekirjoitetut lainasopimukset vuonna 2003 olivat

yhteensä 42,3 miljardia, edellisenä vuonna vastaavasti

39,6 miljardia. Lainasopimusten kasvu ilmentää erityi-

sesti pankin halua tukea EU:n uusia jäsenmaita sekä

unionin tuki- ja yhteistyöpolitiikkaa kolmansien mai-

den suhteen. Lainat jakautuivat seuraavasti:

o 34,2 miljardia EU-15 maihin

o 4,6 miljardia itäisen Keski-Euroopan uusiin

jäsenmaihin sekä Kyprokselle ja Maltalle

o 2,1 miljardia Välimeren alueen

kumppanuusmaihin

o 372 miljoonaa Balkanin maihin

o 463 miljoonaa Afrikan, Karibian ja

Tyynenmeren maihin sekä MMA-alueille

o 260 miljoonaa Etelä-Afrikkaan

o 348 miljoonaa Aasian ja Latinalaisen

Amerikan maihin.

• Ulosmaksetut lainat olivat 35,7 miljardia. Lainoista 

63 % nostettiin euroina.

• Pankki arvioi lisäksi lähes 350 investointihanketta,

joita varten lainoja hyväksyttiin myönnettäväksi

46,6 miljardia.

• Lainanotto oli 42 miljardia swap-sopimusten jälkeen.

Varat hankittiin 310 joukkovelkakirjaemissiolla, joissa

EIP rahoittaa perussääntönsä ja Eurooppa-neuvostojen antamien valtuuksien puitteissa sellaisia hankkeita, jotka

muuttavat todeksi Euroopan unionin keskeiset taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet. Näistä tärkeimpiä ovat unionin

taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja aluekehitys. Julkisena pankkina EIP toimii läheisessä yhteistyössä mui-

den unionin toimielinten kanssa.



• EIR(2) puolestaan jatkoi yritystoimin-

nan tukemista lähes 135 miljoonan

pääomarahastosijoituksilla ja noin

2,2 miljardin takauksilla.
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käytettiin 14 eri valuuttaa. Swap-

sopimusten jälkeen pääomamark-

kinalainoista 54,7 % oli euroina,

23,1 % Yhdysvaltain dollareina ja

17,6 % Englannin puntina.

• Omista rahoitusvaroista myönnetyt

käytössä olevat lainat ja takaukset

olivat tilivuoden lopussa 248 miljar-

dia. Liikkeessä olevat omat lainat

olivat 194 miljardia. Taseen loppu-

summa oli 234,1 miljardia.

(1) Tässä toimintakertomuksessa rahasummat on ilmaistu euroina, ellei toisin ilmoiteta.

(2) EIP-ryhmän toimintakertomusta täydentää EIR:n oma vuosikertomus, joka on luettavissa rahaston Internet-sivuilta www.eif.org.

Tämän julkaisun mukana on CD-Rom-levy, joka sisältää tilastotiedot pankin toiminnasta vuodelta 2003 sekä vuosilta 1999-2003. Levyllä on
myös luettelo EIP-ryhmän vuoden aikana rahoittamista hankkeista. Samat tiedot löytyvät EIP:n Internet-sivuilta: www.eib.org kohdasta
Publications.

Allekirjoitetut lainat

Ulosmaksetut lainat

Hyväksytyt lainat

EIP:n ulosmaksetut lainat,

allekirjoitetut lainat ja

hyväksytyt lainat 1999 - 2003

Allekirjoitetut lainat maantieteellisen toimialueen mukaan 2003

10

0

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003

(mrd.)

Välimeren kumppanuusmaat (4,9%)

Balkanin maat (0,9%)

Latinalainen Amerikka ja Aasia (0,8%)

Afrikka, Karibia, Tyynimeri,
MMA ja Etelä-Afrikka (1,7%)

Uudet jäsenmaat (10,8%)

EU-15-maat (80,8%)
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Toimintasuunnitelma 2004–2006

Toimintasuunnitelma vuosille 2004–2006 kattaa ajanjak-

son, joka on EIP-ryhmälle syvällekäyvän muutoksen ja

uusien haasteiden aikaa. Siinä hahmotellaan toiminnan

todennäköistä kehitystä, kun näkyvissä on EU:n suurin

laajentuminen koskaan sekä uusien jäsenmaiden luku-

määrällä että niiden erilaisuudella mitattuna.

Vuonna 2003 lainanantotoiminnan pääosastot järjestet-

tiin uudelleen kymmenen uuden jäsenvaltion liittymistä

varten. Uudet jäsenmaat sekä Bulgaria ja Romania ryh-

mitettiin Rahoitusjohto – Eurooppa -pääosastoon van-

hojen jäsenmaiden yhteyteen. Kuluvan vuoden alussa

niiden joukkoon liittyivät Turkki ja Länsi-Balkanin maat.

Vuodesta 2004 alkaen melkein kaikki maat, jotka ovat

aikaisemmin saaneet EIP:ltä jäsenyyteen valmistelevaa

tukea, voivat hakea rahoitusta pankin ensisijaisen tavoit-

teen nojalla unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteen-

kuuluvuuden sekä aluekehityksen edistämiseksi.

Toiminnan kannalta tärkeimpänä tehtävänä säilyy

Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) toimeenpano valtuuston

annettua hyväksyntänsä Lissabonin strategian tukemi-

seen myös jatkossa. EIP pyrkii i2i-ohjelmansa perusteella

myötävaikuttamaan merkittävästi Eurooppa-neuvoston

joulukuussa 2003 hyväksymän Euroopan kasvualoitteen

onnistumiseen. Koska Eurooppa-neuvosto on asettanut

tämän aloitteen tärkeälle sijalle, myös pankki on alkanut

painottaa viime vuosia enemmän Euroopan laajuisten

verkkojen (TEN) kehittämistä.

Luotonannon päätavoitteet

Nämä haasteet otettiin huomioon asetettaessa EIP:n luo-

tonannon toimintasuunnitelman mukaiset viisi keskei-

sintä tavoitetta vuosille 2004–2006:

• taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä

aluekehitys laajentumisen jälkeisessä EU:ssa

• Innovaatio 2010 -ohjelman (i2i) toteuttaminen

• Euroopan laajuisten verkkojen ja liityntäverkkojen

kehittäminen

• ympäristönsuojelu ja ympäristön tilan parantaminen

• EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tukeminen kumppa-

nuusmaissa erityisesti FEMIP-ohjelman (Facility for

Euro-Mediterranean Investment and Partnership) ja

Cotonoun sopimuksen sekä tähän liittyvän Investoin-

tikehyksen avulla. Pankki valmistautuu parhaillaan nii-

den toteuttamisen vaatimiin muutoksiin toiminnan

tärkeysjärjestyksessä ja organisaatiossa.

Näiden päätavoitteiden ohella EIP-ryhmä tulee lisää-

mään rahoitustukeaan pienille ja keskisuurille yrityksille

sekä terveys- ja koulutusalojen hankkeille.

Samalla kun toimintasuunnitelman eri tavoitteet voi-

daan sovittaa yhteen joustavasti, yleistavoitteena on

asettaa luotonannon kasvulle EU-15-maassa 5 prosentin

vuotuinen katto. Rahoituksen arvioidaan kasvavan

nopeammin EU:n uusissa jäsenvaltioissa, liittymisneuvot-

teluja käyvissä valtioissa, sekä kumppanuusmaissa (eri-

tyisesti lujitetun FEMIP-ohjelman ja AKT-maiden

Investointikehyksen piiriin kuuluvissa maissa).

Pankin toimintasuunnitelma on strateginen asiakirja, jonka hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain. Siinä määritellään

kolmen vuoden välein uusittava keskipitkän aikavälin ohjelma ja asetetaan toiminnan tärkeysjärjestys valtuuston pan-

kille asettamien tavoitteiden perusteella. Toimintasuunnitelma on pankin henkilöstölle tärkeä työväline.

Suunnitelman strategisia arvioita tarkistetaan vuosittain uusien valtuutusten ja talousympäristön muutosten huo-

mioon ottamiseksi.
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Varainhankinta

EIP:n varainhankinnan strategian läh-

tökohtana on edelleen jälleenrahoi-

tuksen kustannusten optimointi kes-

tävältä pohjalta sekä jälkimarkkinoi-

den likviditeetin parantaminen.

Päättäessään toimintasuunnitelmasta

vuosille 2004–2006 hallintoneuvosto

hyväksyi myös yleisen lainanottoval-

tuutuksen vuodelle 2004. Sen ylära-

jaksi asetettiin 50 miljardia, ja se on

tarkoitettu arvioidun varaintarpeen

säännönmukaiseen kattamiseen.

* Toimintasuunnitelma 2004–2006 on luettavissa kokonaisuudessaan EIP:n Internet-sivuilta: www.eib.org.

Hallintoneuvosto



EIP-ryhmän luotonanto 2003
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Tukea unionin tasapainoiselle
kehitykselle

Lähes 16,3 miljardia yksittäisinä lainoina EU-15-maihin

Vuonna 2003 EIP myönsi EU:n 15 vanhaan jäsenmaahan

yksittäisiä lainoja noin 16,3 miljardia hankkeisiin, joilla

edistettiin taloudellisesti jälkeen jääneiden alueiden tai

rakenneongelmista kärsivien alueiden kehitystä. Näiden

lainojen osuus oli noin 70 % yksittäisistä lainoista. Eniten

rahoitusta saivat koheesiomaat eli Espanja, Portugali,

Irlanti ja Kreikka (7,1 miljardia), Etelä-Italia (Mezzo-

giorno) (3,2 miljardia) sekä Saksan itäiset osavaltiot 

(2,7 miljardia).

Liikenne oli tärkein rahoituskohde, ja sen osuus oli yli 

35 % lainanannosta. Rahoitetuilla hankkeilla lievennet-

tiin alueiden syrjäisestä sijainnista aiheutuvia haittoja ja

parannettiin sisäisiä liikenneyhteyksiä, mikä edistää kon-

kreettisesti syrjäisten alueiden yhdentymistä.

Kaupunkien infrastruktuurien parantamiseen käytettiin

yli 19,5 % rahoituksesta. Energia-alan lainoja kertyi

14,4 %, teollisuuden ja palvelualojen osuus oli 13,7 %.

Koulutuksen ja terveydenhuollon lainat lisääntyivät sel-

västi, ja ne olivat 10,16 % lainanannosta (2002: 7 %).

Kasvu on osoitus siitä, että EIP:ssä on halua ja valmiutta

Tavoite 1 Tavoite 2 Alueiden väliset
hankkeet

Aluekehitys EU-15-maissa

Yksittäiset lainat 1999 - 2003: 70 miljardia

0

7 000

14 000

21 000

1999 2000 2001 2002 2003

ryhtyä ponnistuksiin, jotka turvaavat kaikille unionin

kansalaisille yhtäläisen mahdollisuuden alan uusimman

kehityksen mukaisiin koulutus- ja hoitomenetelmiin.

Globaalilainat olivat noin 6,5 miljardia. EU-15-maan lai-

nakanta vuonna 2003 oli siten yli 22,8 miljardia (67 %).

Rooman sopimuksessa ja myöhemmin Amsterdamin sopimuksessa (1997) EIP:n tärkeimmäksi tehtäväksi määrättiin

Euroopan unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen erityisesti muita heikommassa asemas-

sa olevien alueiden lainoituksella. Se on myös tärkein pankin toimintasuunnitelman ensisijaisista tavoitteista.

Rahoitustoiminnalla vähennetään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta samalla kun edistetään kasvua, työllisyyttä

ja kilpailukykyä.

Kuluvan vuoden aikana pankin toiminta aluekehityksen sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hyväksi

tulee esille entistä korostuneemmin, kun Euroopan unioni on astumassa historiansa suurimpaan laajentumiseen niin

alueellisesti kuin tulijamaiden erilaisuudella mitattuna. Toukokuun 1. päivästä 2004 alkaen maat, jotka ovat aikai-

semmin saaneet EIP:ltä jäsenyyteen valmistelevaa tukea, voivat hakea rahoitusta pankin ensisijaisen tavoitteen nojal-

la aluekehityksen edistämiseksi.
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Uusien jäsenvaltioiden yhdentyminen

EIP jatkoi lainanantoa EU:n uusissa jäsenvaltioissa tavoit-

teena vähentää alueellista eriarvoisuutta EU:n tulijamai-

den ja EU-15-maan välillä. Yksittäiset lainat tulijamaille

olivat lähes 3,4 miljardia, kun ne vuonna 2002 olivat 

3,1 miljardia. Puola sai rahoituksesta 1,2 miljardia

(36,1 %), Tsekki 1,1 miljardia (32,6 %) ja Unkari 571 mil-

joonaa (16,8 %).

^

Tärkeimpiä rahoituskohteita olivat liikenne (41,9 %),

teollisuus ja palvelut (24,6 %), infrastruktuurit (20,4 %)

sekä koulutus ja terveydenhuolto (11,8 %).

Globaalilainoja annettiin lisäksi 635 miljoonaa. EU:n

uusien jäsenvaltioiden lainakanta oli siten yli 4 miljardia.

Tehostunutta yhteistyötä komission kanssa ja yhteisön

rahoitusvälineiden integrointi

Samaan aikaan EIP:ssä jatkettiin kolmannen koheesiora-

portin valmistelua tiiviissä yhteistyössä Euroopan komis-

sion eri yksiköiden ja erityisesti aluepolitiikan pääosas-

ton kanssa. EIP:n ja aluepolitiikan pääosaston yhteinen

työryhmä on tutkinut, miten pankin rahoitus voisi entis-

tä suoremmin tukea ja täydentää rakennerahastotoi-

mintaa.

EIP on myös mukana komission hankearvioinnissa sekä

osallistuu tiedonvaihtoon EU-15-maassa ja uusissa jäsen-

valtioissa toteutettavista mittavista hankkeista, joilla on

mahdollisuus saada rakennerahastotukea (EAKR, kohee-

siorahasto ja ISPA).

Aluekehitys EU:n uusissa jäsenvaltioissa
Yksittäisten lainojen jakauma toimialoittain 2003

(milj.)

Yhteensä

Summa %

Liikenne ja viestintä 1 421 42

Vesihuolto ja muut 736 22

Teollisuus, maatalous 834 25

Koulutus, terveydenhuolto 400 12

Yksittäiset lainat yhteensä 3 391 100

Globaalilainat 565

Aluekehitys EU-15-maissa
Yksittäisten lainojen jakauma toimialoittain 2003

(milj.)

Yhteensä

Summa %

Energia 2 347 14
Liikenne ja viestintä 6 545 40
Vesihuolto ja muut 318 2
Kaupunkisuunnittelu 3 178 20
Teollisuus, maatalous 1 682 10
Koulutus, terveydenhuolto 1 653 10
Muut palvelut 547 3

Yksittäiset lainat yhteensä 16 269 100

Globaalilainat 6 502

Aluekehitys EU:n uusissa jäsenmaissa
Lainojen jakauma 2003

(milj.)

Yhteensä Yksittäiset Globaali-
lainat lainat

Puola 1 345 1 225 120
Tsekki 1 217 1 107 110
Unkari 741 571 170
Kypros 235 235
Slovakia 209 159 50
Slovenia 109 34 75
Liettua 100 60 40

Yhteensä 3 956 3 391 565

^
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Rakenneohjelmaluotot

Rakenneohjelmaluottojen (Structural

Programme Lending, SPL), laajenemi-

nen on yksi osoitus lisääntyneestä

yhteistyöstä komission kanssa sekä

EIP:n lainojen ja rakennepolitiikan

instrumenttien entistä tiiviimmästä

yhteydestä. SPL-järjestelmä tarkoittaa

erityistä puiterahoitusta, jolla tuetaan

viranomaisten hoitamia monivuotisia

investointiohjelmia yhdessä rakenne-

rahoitusvälineiden kanssa edistämään

EU:n taloudellinen ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuuden tavoitteita. Vuo-

nna 2001 käynnistetty SPL-järjestelmä

on edennyt unionissa suotuisasti, ja

siitä myönnetyillä lukuisilla rahoitustoi-

milla on tuettu alueviranomaisten

toteuttamia ykkös- ja kakkostavoit-

teen mukaisia kehitysohjelmia. Vuo-

desta 2003 järjestelmä koskee myös

EU:n tulijamaita, kuten Puolaa ja

Liettuaa, missä sitä käytettiin ensim-

mäistä kertaa rahoittamaan keskus-

hallinnon osuus EU:n rakenneohjel-

mien rahoituksesta.

Globaalilainojen vaikutus aluekehitykseen

EIP pyrkii edistämään toiminnallaan aluekehitystä kaikin käytettävissä
olevin rahoitusinstrumentein, kuten esimerkiksi globaalilainoin. Tällä
instrumentilla rahoitusvarat voidaan kanavoida pk-yritysten ja paikallis-
tason pieniin investointihankkeisiin (paikallistasolla pienet infrastruk-
tuurihankkeet).

Yksittäisten lainojen käytäntöjen mukaisesti aluekehitys on myös EIP:n
globaalilainatoiminnan ensisijainen tavoite. Tällä menettelyllä voidaan
vaikuttaa edullisesti keskipitkän ja pitkäaikaisen rahoituksen saatavuu-
teen pieniä investointihankkeita varten muita heikommassa asemassa
olevilla alueilla, ja etenkin pk-yrityksille EU:n uusissa jäsenvaltioissa.

Viiden viime vuoden aikana tukialueiden globaalilainamuotoinen
rahoitustuki on lisääntynyt voimakkaasti, kuten alla oleva kaavio osoit-
taa. Näille alueille suunnattu arvioitu rahoitusosuus (allekirjoitusten
perusteella) on kasvanut unionialueella noin 50 prosentista vuonna
1999 lähes 65 prosenttiin vuonna 2003 (66 prosenttia, jos mukaan
lasketaan kymmeneen uuteen jäsenmaahan menneet lainat).

Rahoitus on kehittynyt suotuisasti EIP:n kasvavien ponnistusten myötä
kohdentaa globaalilainatoiminta entistä tehokkaammin heikoimmin
kehittyneille alueille. Varsinkin rahoituksen välittäjiä on pyritty lisää-
mään, millä alueellisesta kattavuutta on voitu parantaa.

EU-15 EU-25

Share of global loans benefiting assisted areas
(estimated figures based on signatures)

2000 2001 2002 20031999

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Kehitystukialueille myönnettyjen globaalilainojen osuus
(arviot perustuvat allekirjoitettuihin lainasopimuksiin)

EU15 EU25
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Innovaatio 2010 -ohjelma

I2i-ohjelman käynnistämisestä lähtien ohjelman mukai-

siin hankkeisiin on investoitu yli 17 miljardia, joista 

6,2 miljardia vuonna 2003.

Ohjelma jakautuu viidelle talousalalle, ja siihen kuulu-

vat:

• EIP:n pitkät ja keskipitkät lainat (mahdollisesti riskin-

jakoa sisältävinä lainoina tai strukturoituina lainoina)

sekä

• EIR:n sijoitukset pääomasijoitusrahastoihin, joilla lisä-

tään pk-yritysten omaa pääomaa riskirahoituksen

muodossa.

Tutkimus ja kehitys (T&K)

Vuonna 2003 EIP teki yli 2 miljardin investoinnit 18 eri tut-

kimus- ja kehityshankkeeseen. Näistä suurin osa oli yksi-

tyissektorin hankkeita seuraavilla alueilla: nanoteknolo-

gia, optiikka, biotekniikka ja televiestintä. Näiden lainojen

myötä EIP:n tutkimus- ja kehityshankerahoitus vuodesta

2000 on lähes 6 miljardia.

Yksi huomattavista hankkeista oli Helsingin tiedepuisto,

joka tarjoaa laboratorio- ja toimistotiloja nuorille biotek-

niikan yrityksille. Leuveniin rakennettiin tutkimuslaitos,

jonka avulla IMEC (Euroopan suurin riippumaton mikro-

elektroniikan ja nanoteknologian tutkimuskeskus) ja sen

yhteistyökumppanit voivat pysyä nanoteknologian tutki-

muksen kärjessä sekä ajan tasalla puolijohdealan viimei-

simmästä kehityksestä.

Pk-yritysten ja yrittäjyyden kehittäminen

EIP tukee pk-yritystoimintaa globaalilainojensa avulla,

joista myönnettävistä luotoista osa on määrätty i2i-

tavoitteille. Vuonna 2003 EIP-ryhmän toimintaan sisältyi-

vät myös sen pääomasijoituksiin erikoistuneen tytäryh-

tiön, EIR:n rahoitustoimet. EIR käytti 135 miljoonaa

16 pääomasijoitukseen. Uusien sijoitusten myötä EIR:n

riskipääomakanta nousi noin 2,5 miljardiin, jotka oli

sijoitettu 189 eri rahastoon.

EIR asettaa edelleen etusijalle tutkimus- ja kehitystoi-

minnan jälkeisiin vaiheisiin keskittyvät rahastot. Se

antaa rahoitusta etenkin teknologian siirtoa edistäviin

yhtiöihin ja sijoitusyhtiöihin, jotka edistävät yliopistojen

tutkimustulosten käyttöä ja hyödyntämistä. Vuonna

2003 EIR teki sijoituksen belgialaiseen VIVES-rahastoon.

Rahasto tukee uusien, korkean lisäarvon yritysten perus-

tamista ja kehittämistä, jotka hyödyntävät merkittävästi

Leuvenin katolisen yliopiston tutkimustuloksia.

Euroopan komission tutkimuksen pääosasto antoi EIR:n

tehtäväksi selvittää osaamiskeskusten ja yliopistojen toi-

mintaan nivoutuvan uudentyyppisen investointien ja

teknologian siirron rahoitusvälineen toteutuskelpoisuut-

ta. Selvityksen avulla pyritään ennen kaikkea luomaan

Euroopan laajuinen rahoitusinstrumentti, joka edistää

tutkimustulosten siirtämistä kaupalliseen käyttöön.

Euroopan kasvualoitteen yhteydessä EIR:n käyttöön

annettavia EIP:n riskipääomia korotettiin yhdellä miljar-

dilla. Nämä varat kohdistetaan pääomasijoitusrahas-

toille, jotka tekevät sijoituksia innovatiivisiin yrityksiin.

EIP-ryhmä käynnisti Innovaatio 2000 -ohjelman (i2i) maaliskuun 2000 Eurooppa-neuvoston määrittelemän Lissabonin

strategian tueksi. Strategialla tähdätään tietoon ja innovaatioon perustuvan eurooppalaisen talousalueen kehittymi-

seen. Vuonna 2003 i2i-ohjelmaa jatkettiin, ja se sai nimekseen Innovaatio 2010. Samalla EIP-ryhmä antoi vahvistuksen

siitä, että sen toiminnassa innovaatioiden rahoituksella on keskeinen sija vuoteen 2010 asti.
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Inhimillisen pääoman lisääminen

EIP lainasi i2i-ohjelman puitteissa 2003 lähes 2,7 miljar-

dia yhteensä 27:ään koulutuksen ja terveysalan hank-

keeseen. Niistä monet liittyivät yliopistojen tai korkea-

kouluasteen opetuslaitosten lisärakentamiseen sekä tek-

niikan uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen, erityisesti

Helsingissä, Madridissa, Toulousessa ja Nordrhein-

Westfalenin osavaltiossa. Romaniassa EIP rahoitti koulu-

jen kunnostamista ja välineistön uusimista eri puolilla

maata.

Tieto- ja viestintäverkot

Tieto- ja viestintätekniikka on tärkeä väline innovaatioi-

den levittämisessä ja tiedonvaihdossa yhteisöjen välillä.

Vuonna 2003 EIP antoi tähän tarkoitukseen 1,4 miljardin

lainat 14:llä eri rahoitusoperaatiolla. Pankki oli mukana

rahoittamassa mm. Tanskan radio- ja televisiolähetyksiä

tuottavan laitoksen rakentamista Kööpenhaminan Öre-

stadiin. Tässä uudessa audiovisuaalisen tuotannon kes-

kuksessa tullaan toteuttamaan myös lisäinvestointeja,

jotka liittyvät uuden teknologian sovelluksiin, kuten

digitalisointiin ja online-palveluihin. Lisäksi allekirjoitet-

tiin rahoitussopimuksia koulutus- ja tietotekniikkainves-

toinneista Kyproksella, tarkoituksena edistää tieto- ja

viestintäverkkojen kehitystä ja käyttöä.

Innovaatioiden levittäminen: i2i audiovisuaalisella alalla

EIP allekirjoitti 2003 kaksi uutta puitesopimusta, joiden

kummankin arvo oli 20 miljoonaa, millä jatkettiin yhteis-

työtä kahden audiovisuaalialan erityisrahoituslaitoksen

kanssa. Vuodenvaihteeseen mennessä pankki oli osallis-

tunut tämän yhteistyön puitteissa jo 36 elokuvan ja tele-

visiolähetyksen rahoitukseen. Audiovisuaalialan koko-

naisrahoitus nousi 423 miljoonaan.

Joulukuussa 2000 käynnistetyn audiovisuaalialan i2i-oh-

jelman tavoitteena on tukea eurooppalaisten audiovi-

suaalisten teosten tuotantoa ja jakelua, edistää uuden

tekniikan käyttöönottoa alalla sekä rohkaista Euroopan

pankki- ja rahoituslaitoksia osallistumaan enenevästi

tämän alan rahoitukseen. Ohjelma toteutetaan yhteis-

työssä Euroopan komission MEDIA Plus -ohjelman kanssa.
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Euroopan laajuisten verkkojen rahoitus

Tärkein pankkirahoittaja

EIP on suurten verkkoinvestointien tärkein pankkirahoit-

taja laajentuneessa Euroopan unionissa. Se on mukana

rahoittamassa Essenin Eurooppa-neuvostossa joulukuus-

sa 1994 määritellyistä neljästätoista ensisijaisesta liiken-

nehankkeesta kahtatoista ja kymmenestä ensisijaisesta

energiahankkeesta seitsemää, ja osallistuu tärkeimpien

televiestinnän suurhankkeiden rahoitukseen. Kymmen-

vuotisjaksolla (1993–2003) TEN-rahoitusta on annettu

seuraavasti: liikenne 56 miljardia, energia 6,7 miljardia,

televiestintä 19 miljardia.

EIP lisää verkkohankkeiden todellista rahoituksellista

arvoa. Se pystyy:

• hankkimaan suurinvestointien toteutukseen tarvitta-

vat huomattavat rahasummat parhain ehdoin

• tarjoamaan hankkeiden laajuuden edellyttämiä pitkiä

laina-aikoja (jopa yli 30 vuotta)

• järjestämään rahoitusta tarvittaessa myös strukturoi-

dussa muodossa, joka täydentää liikepankkien luotto-

ja ja varainhankintaa pääomamarkkinoilta.

Pankin rahoituksen katalyysivaikutusta kuvaa erityisesti

julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeiden lisäänty-

minen. Näissä hankkeissa yhdistyvät kummankin sekto-

rin edut infrastruktuurien toteutuksen hyväksi. Vuonna

2003 EIP hyväksyi julkisen ja yksityisen sektorin yhteis-

hankkeisiin rahoitusta yhteensä 2,8 miljardia, ja lainoja

allekirjoitettiin suunnilleen saman verran. Lainat kohdis-

tuivat laajamittaisiin hankkeisiin, joihin listataan

Lontoon metro ja Barcelonan raitiotie, moottoriteiden

rakentaminen Espanjassa, Britanniassa ja Irlannissa,

Rionin–Antirionin silta Kreikassa sekä eri kuljetusmuoto-

ja yhdistävä rahtikeskus Itävallan Grazissa.

Lisää tukea vuoteen 2010 asti

EIP tehostaa TEN-rahoitusta Eurooppa-neuvoston joulu-

kuussa 2003 hyväksymän Euroopan kasvualoitteen puit-

teissa. Tätä varten otetaan käyttöön erityinen lainajär-

jestelmä, johon varataan 50 miljardia vuoteen 2010 asti.

Pankki parantaa myös saatavilla olevien rahoitusvälinei-

den valikoimaa, joilla voidaan lisätä yksityissektorin

investointien osuutta TEN-rahoituksessa. Tarjolla on

muun muassa hyvin pitkäaikaisia lainoja (aina 35 vuo-

teen asti), jotka voivat joissakin tapauksissa kattaa jopa

75 prosenttia investointikustannuksista. Lainoihin myös

sisältyvät takaisinmaksun vapaavuodet sopivan suurui-

sesti, takaukset hankkeille, joilla on sijoitusarvoa jo

rakennusvaiheessa sekä arvopaperistamisrahastojen

perustaminen.

Lisäksi EIP toteuttaa yhdessä komission ja neuvoston

kanssa hankkeiden «pikakäynnistysohjelman», johon

valintaperusteena on hankkeen merkitys sisämarkkinoi-

den yhdentymiselle laajentumisen jälkeisessä Euroopan

unionissa, kypsyysaste, taloudellinen ja rahoituksellinen

kannattavuus, vaikutus kasvuun sekä vipuvaikutus yksi-

tyisiin panostuksiin.

Toimivat liikenne-, energia- ja tietoverkot ovat perusehto laajentumisen jälkeisen EU:n jäsenvaltioiden taloudelliselle

yhdentymiselle.

Pankki on vuodesta 1993 asti lisännyt voimakkaasti TEN-kärkihanketukea (Trans-European Networks) erilaisten aloit-

teiden pohjalta, joilla on määritelty unionin ja viime aikoina myös uusien jäsenvaltioiden ensisijaiset verkkohankkeet.
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6,8 miljardin lainat vuonna 2003

Vuonna 2003 TEN-verkkohankkeiden rahoitusta laajen-

tuvan Euroopan unionin alueella kertyi yhteensä 6,8 mil-

jardia.

Liikenteen alan tärkeimmät rahoituskohteet EU:ssa

(uusia jäsenvaltioita lukuun ottamatta) olivat:

• Suurnopeusjunayhteyksien rakentaminen Fawkham

Junctionista Lontooseen (Britannia), Kölnistä Frank-

furtiin ja sen lentokentälle (Saksa), sekä uusi rata Mad-

ridista Barcelonaan (Espanja).

• Maantie- ja moottoritieverkoston parantaminen,

muun muassa useiden moottoriteiden rakentaminen

etenkin Espanjassa ja Portugalissa, A1-moottoritien

tekninen parantaminen Darringtonin ja Dishforthin

välillä Britanniassa, moottoritieosuuksien rakentami-

nen Egnatian väylällä sekä Peloponnesoksen niemi-

maan ja mantereen välinen Rionin–Antirionin silta

Kreikassa.

• Lentokenttärakenteiden kehittäminen Madridissa

(Espanja), Münchenissä ja Hampurissa (Saksa), Corkissa

(Irlanti) ja Venetsiassa (Italia).

• Satamien lisärakentaminen ja nykyaikaistaminen: noin

20 satamaa Italiassa; Espanjassa Barcelona, Sagunto ja

Las Palmas; Saksassa Hampuri ja Bremerhaven; Suo-

messa Vuosaari ja Kotka; Ruotsissa Göteborg; Madei-

ralla Funchal, Caniçal ja Porto Novo; Belgiassa Brysselin

satama.

Uusissa jäsenvaltioissa, joissa infrastruktuurin rakennus-

ja kunnostustarpeet ovat merkittävät, liikenteen TEN-

rahoitusta allekirjoitettiin 2003 lähes 1,5 miljardia. Lai-

nat käytettiin maantie- ja moottoritiehankkeisiin (1 mil-

jardi Puolaan, Romaniaan, Slovakiaan, Unkariin ja

Bulgariaan), satama- ja lentokenttärakenteisiin (280 mil-

joonaa Tsekkiin) sekä rautatieliikenteeseen (200 miljoo-

naa Unkariin ja Sloveniaan).

Tietoliikenteen yhteensä 1 miljardin rahoituksesta 315 mil-

joonaa kohdistui TEN-hankkeisiin Espanjassa ja Tanskassa.

^

Energian TEN-hankkeisiin allekirjoitettiin rahoitusta 

390 miljoonaa (Espanja, Portugali, Britannia).

Liikenne Tietoliikenne Energia

Euroopan laajuiset verkot
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Ympäristönsuojelu ja elämänlaadun
parantaminen

Ympäristö ja elämänlaatu
Yksittäiset lainat 2003

(milj.)

Total

Luonnonympäristö 869

Ympäristöterveydenhuolto 1 488

Kaupunkiympäristö 6 791

Alueellinen ja globaali ympäristö 2 618

Yksittäiset lainat yhteensä 10 761 *

* Koska tietyt hankkeet edistävät useita tavoitteita, eri otsakkeiden alle mer-
kittyjen rahamäärien yhteenlaskun tulos ei vastaa todellista kokonaissummaa.

Luonnonympäristö Ympäristöterveydenhuolto

Kaupunkiympäristö Alueellinen ja globaali
ympäristö

Ympäristö ja elämänlaatu
Yksittäiset lainat
1999 - 2003: 38 miljardia
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2003: ennätyksellinen vuosi

EIP:n ympäristöhankkeiden yksittäiset lainat vuonna

2003 EU-15-maissa nousivat 10,7 miljardiin. Merkittäviin

rahoitustapahtumiin kuuluivat kaupunkien joukkolii-

kennehankkeet, muun muassa raitiotie- ja kevytmetro-

verkostot, joita lainoitettiin 3,3 miljardilla. Lisäksi pankin

rahoitustukea suunnattiin lukuisiin kaupunkialueiden

uudistamishankkeisiin, etenkin yhteiskunnan tukemien

asuntojen peruskorjausten kautta muun muassa

Belgiassa (Flanderin alueella), Saksassa (Saksi), Espan-

jassa (Katalonia), Itävallassa (Wien), Portugalissa ja

Britanniassa (Glasgow).

Ympäristönsuojelu ja ympäristön tilan parantaminen ovat tärkeällä sijalla EIP:n toiminnassa. Pankin tavoitteena on

käyttää ympäristön suojeluun ja ympäristön tilan kohentamiseen 30–35 prosenttia laajentumisen jälkeiseen Euroopan

unioniin myönnettävistä yksittäisistä lainoista.

Vuoden 2003 lainasumma oli tämän tavoitteen mukainen 42 prosentin osuudella. Yksittäiset lainat olivat yhteensä

12,3 miljardia, joista 11,5 miljardia laajentuneen unionin alueella kohdistui ympäristönsuojeluun.

Tämän ohella päästiin myös toiseen tavoitteeseen, joksi oli asetettu uusiutuvien energiamuotojen lainoituksen kak-

sinkertaistaminen energiarahoituksessa (2002: 7 %, 2003: 15 %). Nämä hankkeet koskivat laajalti tuulienergiaa. Näitä

saavutuksia pyritään parantamaan entisestään ja monipuolistamaan myös muiden uusiutuvien energialähteiden

EIP-rahoitusta.
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EIP osallistui myös jälleenrakennusoh-

jelmien rahoitukseen luonnonkata-

strofeista kärsineissä maissa. Yhteensä

1,2 miljardia annettiin jälleenrakennus-

ohjelmien rahoitukseen useille Italian

alueille ja kaupungeille, jotka vaurioi-

tuivat luonnonkatastrofeissa vuoden-

vaihteessa 2002–2003. Vuoden 2000

tulvavahinkojen korjaamiseen maan

pohjoisosassa myönnettiin 84 mil-

joonaa.

Saksassa EIP allekirjoitti globaalilai-

nan, jonka pääpaino on erityisesti

uusiutuvassa energiassa. Investointi-

kohteina ovat pääasiassa tuulipuistot,

maalämpökeskukset, pienet vesivoi-

malat sekä aurinkoenergian ja bio-

massan käyttöön perustuvat energia-

hankkeet.

Uusien jäsenvaltioiden ympäristöhank-

keisiin myönnettiin 811 miljoonan

yksittäiset lainat. EIP jatkoi jälleenra-

kennustöiden tukemista elokuun 2002

tulvavahinkojen korjaamiseksi. Tässä

yhteydessä lainattiin 155 miljoonaa

Prahan metron kunnostukseen Tsekis-

sä ja 50 miljoonaa maanvyörymien

ehkäisemiseen Puolassa.

Ympäristönsuojelua edistetään 

unionin ulkopuolella

Välimeren alueen kumppanuusmaihin

ja Balkanille myönnettiin 677 mil-

joonan suorat EIP-lainat.

Algeria sai 230 miljoonaa jälleenra-

kennukseen ja infrastruktuurien kun-

nostukseen maanjäristyksessä 21. tou-

kokuuta 2003 vaurioituneilla alueilla.

Vastaavasti Turkissa rahoitettiin 150 mil-

joonalla tärkeimpiä kunnostus- ja

^

jälleenrakennustöitä niillä alueilla,

jotka kärsivät tuhoja elokuun 1999

maanjäristyksessä.

Länsi-Balkan sai EIP:ltä ensimmäisen

ympäristölainansa. Tämä 27 miljoo-

nan laina on suunnattu vesihuollon

infrastruktuurien rahoitukseen viides-

sä Albanian kunnassa.

AKT-maissa (Afrikka, Karibia, Tyyni-

meri) ympäristöhankkeisiin osoitettiin

54,5 miljoonaa. Rahoitus edisti samal-

la pankin kokonaistavoitetta, eli toi-

mintaa kestävän kehityksen nimissä

näissä maissa.

Lisäksi EIP allekirjoitti 25 miljoonan

lainasopimuksen jätevedenpuhdista-

mon rakennustöihin Pietariin. Se on

pankin ensimmäinen lainahanke Ve-

näjällä.

Tukea öljyvahingoista kärsineille

alueille

Vuonna 2003 EIP osoitti taas
nopean reaktiokykynsä ja solidaa-
risuutensa ympäristökatastrofien
ja hätätilanteiden kohdatessa. Se
myönsi poikkeusrahoitusta öljy-
tankkeri Prestigen haaksirikon
aiheuttamien taloudellisten ja
ympäristövahinkojen korjaami-
seksi kolmella eniten tuhoja kärsineillä Espanjan alueilla, Galiciassa,
Asturiassa ja Cantabriassa.

Konkreettisena toimena EIP myönsi maaliskuussa 2003 alueelle 150 mil-
joonan globaalilainan, joka käytettiin ensisijaisesti taloudellisen toi-
minnan tukemiseen, varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä
paikallistasolla. Lisäksi pankki antoi pikaisena hätäapuna 350 miljoo-
naan nousevan puiteluoton, joka on tarkoitettu julkisen investointioh-
jelman rahoitukseen mittavampia hankkeita varten. Näiden lainojen
ehdot ovat erityisen edulliset, ja niillä voidaan joissakin poikkeusta-
pauksissa kattaa hankkeen kustannukset kokonaisuudessaan.
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Yhteistyö komission kanssa

EIP:n lainojen ja EU:n tukien yhteensovittaminen on

ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa rahoitus-

varojen järkevä ja tehokas siirto. Ympäristöalalla pankin

ja Euroopan komission rahoitus yhdistyy ennen kaikkea

uusissa jäsenmaissa, Välimeren alueen kumppanuus-

maissa ja AKT-maissa. Lisäksi pankilla on neuvonantajan

rooli komissiossa sellaisten hankkeiden arvioinnissa,

joita rahoitetaan koheesiorahaston tai ISPA-avustusoh-

jelman kautta (ISPA on liittymistä edeltävä rakennepoli-

tiikan instrumentti).

Pankki tukee Euroopan unionin sitoumuksia Yhdisty-

neiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteisiin

ja on mukana YK:n vesihuollon ja uusiutuvan energian

aloitteissa. Se osallistuu myös erilaisiin ympäristöohjel-

miin Euroopassa Itämeren, Välimeren, Tonavan ja

Mustanmeren alueilla. Lisäksi EIP on osallisena Pohjoisen

ulottuvuuden ympäristökumppanuudessa, jonka tavoit-

teena on koordinoida ja vauhdittaa ympäristö- ja ydin-

turvallisuushankkeiden toteutusta Euroopan pohjois-

osissa, etenkin Luoteis-Venäjällä ja Kaliningradin alueella.

Pankki toimii kumppanuusaloitteen ohjausryhmän

puheenjohtajana heinäkuusta 2003 heinäkuuhun 2004.

Ympäristöraportti 2003

EIP julkaisi toukokuussa 2004 toisen ympäristöraporttinsa, jossa kuvataan pankin keinoja

ensisijaisen ympäristötavoitteen tukemiseksi, sen strategiaa ekologisten ongelmien 

ratkaisemiseksi ja pankin lainanantoa luonnon ja kaupunkiympäristön hyväksi.

Raportti on luettavissa pankin Internet-sivuilta: www.eib.org

EIP ja ilmastonmuutos

EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt esitteli
pankin uusia aloitteita EU:n ilmastonmuu-
tospolitiikan tueksi YK:n ilmastosopimuksen
yhdeksännessä osapuolikokouksessa (COP9),
joka pidettiin Milanossa joulukuussa 2003.
Ohjelman kaksi pääkohtaa ovat «erityinen
rahoitusmekanismi», johon on varattu 500 mil-
joonaa päästökauppaan osallistuvien euroop-
palaisten yritysten tukemiseksi (käynnistyy
vuonna 2005), ja «neuvotteluapumekanismi»,
jonka tavoitteena on myöntää ehdollisia tukia
Kioton pöytäkirjan yhteistoteutusmekanismin
(JI) ja puhtaan kehityksen mekanismin (CDM)
puitteissa. Lisäksi EIP tutkii mahdollisuutta
osallistua «hiilisijoitusrahastoon», jonka tar-
koituksena olisi hiililuottojen kerääminen.
Pankki on tehnyt työtä ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseksi yhdessä Euroopan komission
kanssa jo useiden vuosien ajan. Tällä hetkellä
yhteistyötä tehdään sekä komission kanssa,
sen uusien aloitteiden kehittämistä ja toteut-
tamista varten, että muiden hiililuottojen
markkinoilla toimivien osapuolten kanssa.
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Foorumi 2003

«Kohti kestävää ympäristöä:
Lähtökohtana Euroopan pitkäntäh-
täyksen energia- ja vesipolitiikat»

Yhdeksäs EIP-foorumi pidettiin Dublinissa 23. ja 24. lokakuuta 2003.
Tapahtuma keräsi paikalle noin 350 osallistujaa eri puolilta
Eurooppaa.

Avaussanoissaan EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt tähdensi
tämänkertaisen teemakokouksen aiheen painoarvoa: ympäristön
kestävyysvaateita energia- ja vesialoilla. Hän myös muistutti, että
EU:n jäsenmaat ovat täysin sitoutuneet tukemaan ympäristön
kestävää hoitoa ja niin ollen olisi syytä toteuttaa täsmällisiä ja
johdonmukaisia ympäristöpoliittisia toimia, jotta ympäristötavoite
toteutuisi.

Tämänkertaisen foorumin puhujakaartiin kuuluivat muun muassa
Margot Wallström (EU:n ympäristökomissaari), Bertie Ahern
(Irlannin pääministeri), Charlie McCreevy (Irlannin valtiovarainmi-
nisteri), Børge Brende (YK:n kestävän kehityksen toimikunnan
puheenjohtaja ja Norjan ympäristöministeri) ja István Csillag
(Unkarin talous- ja liikenneministeri).

Lisätietoja Foorumin työskentelystä saa EIB-Information -
tiedotuslehden numerosta 115 tai Internetistä osoitteesta
www.eib.org/forum. Kymmenes EIP-foorumi pidetään 14. ja
15. lokakuuta 2004 Puolassa Varsovassa.

Philippe Maystadt EIP:n pääjohtaja

EIP:n varapääjohtaja Michael G. Tutty,
Irlannin pääministeri Bertie Ahern,
EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt

EIP:n varapääjohtaja Michael G. Tutty, 
ympäristöasioista vastaava
EU-komissaari Margot Wallström, Norjan 
ympäristöministeri Borge Brende, Irlannin 
valtiovarainministeri Charlie McCreevy
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Uusissa jäsenmaissa pankki asettaa etusijalle sellaiset

hankkeet, joilla maat voivat mukautua unionin voimassa

oleviin toimintatapoihin ja normeihin. Lainananto pe-

rustuu:

• lainavaltuuksiin, joihin on yhdistetty erityinen unionin

budjettivaroihin liittyvä vakuusjärjestelmä, ja joilla

pankki voi lainata enintään 8,68 miljardia vuosina

2000–2006.

• jäsenyyteen valmistavaan kolmivuotiseen rahoitusjär-

jestelmään, johon on varattu 8,5 miljardia vuosille

2000–2003. Järjestelmä on perustettu pankin aloit-

teesta ja omilla riskeillä, eikä siihen liity unionin

takausta.

Vuonna 2002 pankki alkoi soveltaa uusien jäsenvaltioi-

den hankkeisiin samoja tavoitteita, arviointiperusteita ja

riskipolitiikkaa kuin EU-15-maan luotonantoon.

Ympäristönsuojelu

Myös uusien jäsenvaltioiden on mukauduttava unionin

ympäristönsuojelunormeihin. EIP on tukenut kaupunki-

ja paikallisliikenneohjelmia, jotka auttavat vähentä-

mään ilman ja vesien saastumista ja parantavat elämän-

laatua. Sen lisäksi rahavirtoja on ohjattu tasaisesti varsi-

naisiin ympäristönsuojeluhankkeisiin erityisesti vesihuol-

lon, jätevesien käsittelyn ja kaupunkialueiden kehittämi-

sen alalla. Vuoden 2003 lainanannosta 16 prosenttia

kohdistui ympäristönsuojeluun, vesihuoltoon ja kaupun-

kien uudistamiseen.

Muista lainoitetuista toimialoista tärkeällä sijalla olivat

liikenteen ja tietoliikenteen infrastruktuurit (37 %), teol-

Tulijamaita valmistellaan EU-jäsenyyteen

Uudet jäsenmaat ja hakijamaat

1999 - 2003: 16 miljardia
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Uudet jäsenmaat ja hakijamaat

Lainat toimialoittain 2003

(milj.)

Yhteensä

Liikenne ja viestintä 1 681
Vesihuolto (kaupunkien infrastruktuurit)
ja ympäristö 736
Teollisuus ja palvelut 869
Koulutus ja terveydenhuolto 643
Globaalilainat 660

Yhteensä 4 589

Vuodesta 1990 lähtien EIP:n lainat EU:n kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle ovat yli 25 miljardia. Lainasummasta 24 mil-

jardia on mennyt Itä-Euroopan maihin ja 1,02 miljardia Kyprokselle ja Maltalle. Pankki on näissä maissa edelleenkin

tärkein ulkopuolinen rahoittaja 4,6 miljardin lainasummalla vuonna 2003 (3,4 miljardia 2002).

lisuus ja palvelut (19 %) sekä koulutus ja terveyden-

huolto (14 %). Nämä ovat keskeisiä alueita, joilla kun-

nostaminen ja uudistaminen on välttämätöntä, koska

tulijamaiden on myös täytettävä unionin normit. Loput 

14 prosenttia annettiin globaalilainoina teollisuus- ja

palvelualojen pk-yritysten, paikallisten viranomaisten

ja kuntayhdistysten hankkeisiin.
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Kestävää tukea pk-yrityksille ja pie-

nille infrastruktuureille

EIP tukee pk-yrityksiä ja paikallisten

viranomaisten pieniä investointeja

globaalilainoista myönnettävillä pit-

killä ja keskipitkillä luotoilla. Niiden

avulla voidaan antaa rahoitusta edul-

lisesti saajan oman kansallisen valuu-

tan määräisenä hankkeille, joiden

kokonaiskustannukset ovat vähem-

män kuin 25 miljoonaa euroa.

EIP kannustaa kohdealueen välittäjä-

pankkejaan ponnistelemaan erityiseti

pienien investointien tavoittamiseksi.

Tästä johtuen EIP:n keskimääräinen

rahoitusosuus näissä investoinneissa

laski vuoden aikana 360 000 euroon,

kun se vuonna 2002 oli 650 000 euroa.

EIP:n ja Euroopan komission kumppa-

nuussopimuksen (Pk-yritysten rahoi-

tusjärjestelmä) puitteissa annettiin

300 miljoonan luotot voimassa olevis-

ta globaalilainoista yhteensä noin 

335 pieneen ja keskisuureen hankkee-

seen. Tämän toimintaperiaatteen ja

sen onnistuneen toteutuksen myötä

EIP perusti yhdessä komission kanssa

myös uuden Paikallisinfrastruktuurien

rahoitusjärjestelmän (Municipal Infra-

structure Facility - MIF). Järjestelmällä

pyritään nopeuttamaan pienten pai-

kallisten infrastruktuurihankkeiden

käynnistämistä niissä  uusissa jäsenval-

tioissa joilla on yhteinen raja EU 15-

maiden kanssa. MIF-järjestelmän puit-

teissa EIP varaa osan globaalilainois-

taan myönnettävistä luotoista jaetta-

vaksi edelleen paikallisille viran-

omaisille, ja komissio kohdistaa omia

avustuksiaan EIP:n rahoitusvälittäjille

sekä hankkeiden lopullisille toteutta-

jille. Komission tukeen ei liity takaisin-

maksuvelvoitetta.

EIR puolestaan jatkoi tukitoimenpitei-

tään allekirjoittamalla kolme ensim-

mäistä takaussopimusta Itä-Euroop-

paan (Bulgaria, Tsekki ja Latvia), jotka

koskivat 54 miljoonan luottovakuu-

tusta. Lisäksi EIR sopi yhdestä pää-

omasijoituksesta Unkarissa.

Tiivistä yhteistyötä pankkien kanssa

EIP:n lainojen laajuus ja vaikutus EU:n

uusissa jäsenmaissa on sidoksissa yh-

teistyön tiiviyteen alueen pankkisek-

torin kanssa. Pk-yritykset, varsinkin

kaikkein pienimmät niistä, on mah-

dollista tavoittaa vain paikallisten

pankkien avulla, jotka tuntevat mark-

kinat ja ovat luoneet suhteet käynnis-

^

tysvaiheessa oleviin pk-yrityksiin. EIP

tekee yhteistyötä alueella toimivien

kansainvälisten ja kansallisten pank-

kien kanssa myös varmistaakseen lai-

noilleen riittävät takaukset.

Kolme rahoituslaitosta liittyi EIR:n

osakkaiksi: The Hungarian Develop-

ment Bank Ltd (Unkari); The Encoura-

gement Bank (Bulgaria); Bank of

Valletta p.l.c. (Malta).

Uudet jäsenmaat

Luotonanto 2003

(milj.)

Yhteensä

Puola 1 345
Tsekki 1 217
Unkari 741
Slovakia 209
Slovenia 109
Liettua 100
Latvia 40
Viro 30

Itä-Eurooppa 3 791

Kypros 235

Välimeren maat 235

Yhteensä * 4 026

^

* siitä jäsenyyteen valmistava rahoitusjärjestelmä:
3 867 miljoonaa



EIP-ryhmä26

Unionin ja Välimeren maiden 
rahoituskumppanuus (FEMIP)

Etusijalla yksityissektori ja infrastruktuurit

EIP:n toiminta Välimeren alueella heijastaa sen sitoutu-

mista FEMIP-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Yli

kolmannes rahoituksesta kohdistui suoraan yksityisten

yritysten kasvun edistämiseen joko suorin ulkomaisin

investoinnein (Turkki ja Tunisia) tai yhteisyrityksin kump-

panuusmaiden hankkeiden toteuttajien kanssa (Algeria)

taikka pk-yritysten rahoituksen kautta (Egypti, Syyria,

Tunisia, alueellisen riskipääomarahaston perustaminen).

Myönnetyt lainat painottuivat infrastruktuurihankkei-

siin, mukaan lukien energia ja ympäristö (46 %), jotka

edistävät yksityissektorin kehitystä Marokossa,

Algeriassa, Egyptissä, Libanonissa ja Syyriassa.

Muita EIP:n rahoituskohteita olivat:

• vesihuolto sekä sähkön tuotanto ja jakelu Egyptissä,

Marokossa ja Tunisiassa

• terveydenhuollon infrastruktuurien parantaminen

Syyriassa ja Tunisiassa

• opetusjärjestelmien uudistaminen Jordaniassa ja

Turkissa

• luonnonkatastroffien uhrien auttaminen (Algeria).

FEMIP: EIP:n rahoituksen uusi ulottuvuus Välimeren

maissa

FEMIP-ohjelma merkitsee huomattavaa edistystä Euroo-

pan unionin ja Välimeren maiden rahoitus- ja talousyh-

teistyössä. Sen keskeisiä tavoitteita ovat:

• Välimeren alueen kumppanuusmaiden laaja osallistu-

minen FEMIP-ohjelman suuntaviivojen määrittelyyn

ministeritasolla, taloudellisen koordinointi- ja neuvot-

telukomitean (PDCC) kokouksissa sekä Mashrek- ja

Maghreb-maihin perustettujen aluetoimistojen kautta

• vaurautta ja työpaikkoja luovan yksityissektorin kehit-

täminen

• inhimillisen pääoman investointien edistäminen

• teknisen avun lisääminen laadukkaiden hankkeiden

suunnittelua ja Välimeren maiden talousuudistusten

tukemista varten

• innovatiivisten rahoitustuotteiden ja riskipääoman

käyttö

• EIP:n rahoitustoimien vuosittaisen volyymin lisäämi-

nen Välimeren maissa asteittain 1,4 miljardista 2 mil-

jardiin.

Vuosi 2003 oli Euroopan unionin ja Välimeren maiden investointi- ja kumppanuusohjelman (FEMIP) ensimmäinen

kokonainen toimintavuosi. Vuoden aikana kymmenelle Välimeren kumppanuusmaalle suunnattiin lähes 2,1 miljardin

lainat. Tämä ennätyksellinen lainasumma vahvisti pankin asemaa alueen talouskehityksen ja vakauden varteenotet-

tavana toimijana.

Välimeren maat
1999 - 2003: 7 miljardia
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Tuleva kehitys

PDCC-komitean kolmas kokous, joka

pidettiin Napolissa marraskuussa 2003,

osoitti jälleen EU-15-maiden ja Väli-

meren alueen kumppanuusmaiden

valtiovarainministerien vahvan pyrki-

myksen rakentaa entistä tiiviimpi ta-

loudellinen kumppanuus.

Joulukuussa 2003 Brysselin Eurooppa-

neuvosto päätti laajentaa FEMIP-

ohjelmaa ja lujittaa sen asemaa pan-

kin toiminnassa seuraavilla toimenpi-

teillä, joiden tarkoituksena on tukea

yksityissektorin kehitystä:

• enintään 200 miljoonan määräämi-

nen pankin omista rahastoista ris-

kinjakoa sisältävien rahoitustoimien

osallistumiseen aina 1 miljardin

summaan asti, sekä rahoitusjär-

jestelyjen parantaminen yksityissek-

toriin liittyvien riskien lieventämi-

seksi (erityinen FEMIP-rahoitus-

paketti)

• rakenneuudistusta koskevan keskus-

telun lisääminen, jolla pyritään pa-

rantamaan yksityissektorin toimin-

taympäristöä sekä hankkeiden ja

lahjoittajien koordinointia; uusien

rahoitustuotteiden kehittäminen

muuttamalla Taloudellinen koordi-

nointi- ja neuvottelukomitea (PDCC)

ministerikomiteaksi, johon valtiova-

rainministerit kokoontuvat kerran

vuodessa, ja jota täydentää valmis-

telutehtävistä vastaava korkean

tason asiantuntijaryhmä

• erityisen, sopimuksella hoidettavan

20-40 miljoonan rahaston perusta-

minen, joka noudattaisi samaa mal-

lia kuin muiden kansainvälisten 

rahoituslaitosten yhteisrahoituk-

seen tarkoitetut erityisrahastot.

Siitä ohjattaisiin varoja tiettyjen

ensisijaisten alojen hankkeisiin (vesi,

liikenne, sähkö, inhimillinen pää-

oma), joiden rahoituksellinen toteu-

tuskelpoisuus edellyttää avustusta

tai pääomasijoitusta.

Mahdollisen tytäryhtiön perustamises-

ta EIP:n pääosakkuudella Välimeren

alueen kumppanuusmaiden rahoitus-

ta varten päätetään joulukuussa 2006.

Päätös perustuu laajennetun FEMIP-

ohjelman tehokkuuden arviointiin, ja

siinä otetaan huomioon myös Bar-

celonan prosessin osapuolten kuule-

misen tulokset.

Välimeren maat
Luotonanto 2003

(milj.)

Siitä
riski-

Yhteensä rahoitusta

Turkki 600
Egypti 509
Tunisia 395
Algeria 230
Marokko 194 10
Syyria 90
Jordania 66
Välimeren maat yhdessä 4 4

Yhteensä 2 088 14
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Yhteistyö muiden kumppanuusmaiden
kanssa

Afrikka, Karibia, Tyynimeri ja MMA

Kesäkuun 2. päivästä 2003 alkaen pankin toimintaa AKT-

alueella ohjaa EU:n ja AKT-maiden uusi kumppanuusso-

pimus, jota kutsutaan Cotonoun sopimukseksi. Neljän-

nen Lomén sopimuksen voimassaolon päätyttyä rahoi-

tusta ei enää myönnetä kyseisen sopimuksen nojalla.

Tähän liittyen jäsenvaltiot antoivat EIP:n tehtäväksi hoi-

taa viiden seuraavan vuoden aikana 2,2 miljardin suu-

ruista investointirahastoa, jonka lisäksi pankin omia

rahoitusvaroja käytetään 1,7 miljardiin asti. Investointi-

ohjelman tärkein tavoite on köyhyyden poistaminen,

minkä vuoksi etusijalle asetetaan yksityissektorin pieni-

muotoiset investoinnit sekä terveys- ja koulutushank-

keet. Investointikehys toteutetaan uudistuvana rahasto-

na siten, että takaisinmaksujen tuotto käytetään uusien

hankkeiden rahoitukseen.

Vuonna 2003 EIP:n lainananto AKT-maihin oli 463 mil-

joonaa, joista lähes 286 miljoonaa jäsenvaltioiden bud-

jettivaroista. Kuluneen vuoden aikana uuden Cotonoun

sopimuksen mukainen rahoitustoiminta käynnistyi

nopeasti. Sen puitteissa myönnettiin 146 miljoonaa, eli

31,5 % lainanannosta.

Merkittävimpiä rahoituskohteita olivat:

• lentoasema- ja ilmailulaitteistojen uusiminen ja nyky-

aikaistaminen useilla Afrikan alueilla lentoturvallisuu-

den parantamiseksi (63 miljoonaa)

• vesilaitosten ja viemäröinnin kunnostaminen Tansa-

niassa (35 miljoonaa)

• Kanshashin kuparikaivos Sambiassa (34 miljoonaa)

• Bel Ombre -hotellihanke Mauritiuksella (12,2 miljoo-

naa). Rahoituksessa yhdistyivät omista rahoitusvarois-

ta myönnetty laina, pääomalaina ja pääomasijoitus,

joiden avulla rakennettiin matkailualan hankkeelle

sopiva rahoitusjärjestely.

Etelä-Afrikka

EIP myönsi 260 miljoonan lainat toisaalta energiasekto-

rille (50 miljoonaa) ja toisaalta globaalilainoina pienten ja

keskisuurten infrastruktuurien rahoitukseen (210 miljoo-

naa).

Länsi-Balkanin maat

Vuonna 2003 EIP jatkoi panostustaan noin 372 miljoo-

nan lainoilla. Toimintaa laajennettiin myös uusille

alueille, kuten terveydenhuoltoon (sairaaloiden nykyai-

kaistaminen Serbiassa) ja paikallishankkeiden rahoituk-

seen (esimerkiksi vesijohto- ja viemäriverkkojen laajen-

AKT - MMA
Luotonanto 2003

(milj.)

Siitä
riski-

Yhteensä rahoitusta

Afrikka 415 278
Eteläinen Afrikka ja Intian 
valtameri 199 94
Itä-Afrikka 71 71
Alueelliset hankkeet 63 30
Länsi-Afrikka 47 47
Keski-Afrikka ja
Päiväntasaajan Afrikka 36 36

Karibia 48 8

AKT - MMA 463 286

Välimeren alueen kumppanuusmaiden rahoituksen lisäksi EIP osallistuu aktiivisesti yhteisön kehitysapu- ja kehitysyh-

teistyöpolitiikkaan muissa unionin ulkopuolisissa maissa.
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taminen ja kunnostus Albaniassa, kau-

punkien joukkoliikenne ja kaukoläm-

pö Kroatiassa).

EIP aikoo jatkaa lähivuosina Länsi-Bal-

kanin maiden yhdentymisen lainoitta-

mista pitämällä keskimääräisen vuo-

sittaisen lainasumman noin 400 mil-

joonan tasolla.

Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat

Vuoden 2003 lainoista 254 miljoonaa

meni Latinalaiseen Amerikkaan ja

94 miljoonaa Aasiaan, lainasumman

ollessa 348 miljoonaa. ALA-maiden

rahoituksen käynnistämisestä lähtien

vuonna 1993, pankki on allekirjoitta-

nut 73 luottoa kokonaissumman

noustessa 3 298,4 miljoonaan. EIP:n

toiminnalla pyritään vahvistamaan

eurooppalaisten yritysten ja pankkien

kansainvälistä toimintaa tukemalla

yhteisen edun mukaisia hankkeita.

Balkanin maat
Luotonanto 2003

(milj.)

Yhteensä

Kroatia 170
Serbia ja Montenegro 162
Albania 27
Makedonia 13

Balkanin maat 372

Latinalainen Amerikka ja Aasia
Luotonanto 2003

(milj.)

Yhteensä

Latinalainen Amerikka 254
Brasilia 219
Alueellinen laina (Väli-Amerikka) 36

Aasia 94
Intia 50
Pakistan 44

Latinalainen Amerikka ja Aasia 348

Senegalin presidentti Abdoulaye Wade, Kenian valtiovarainministeri
David Mwiraria ja EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt Investointikehyksen
esittelytilaisuudessa
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EIP-ryhmä pk-yritysten tukena

EIP:n globaalilainat

Globaalilainat ovat limiittiluottoja, joita EIP myöntää

rahoitusvälittäjälle - pankille tai muulle rahoituslaitok-

selle - joka käyttää niiden tuoton pienten investointi-

hankkeiden tukemiseen. Vuonna 2003 pankin allekirjoit-

tamat globaalilainat laajentuneen EU:n 25 jäsenvaltiolle

nousivat 11,2 miljardiin, joista lähes puolet käytettiin pk-

yritysten hyväksi. Keski- ja Itä-Euroopan uusien jäsen-

maiden osuus oli 635 miljoonaa.

EIP pyrki edelleen laajentamaan välittäjäpankkiensa

valikoimaa tarkoituksena luoda pk-yrityksille suotuisat

kilpailuedellytykset ja mahdollistaa globaalilainojen

lisääntymisen etenkin kehitystukialueilla.

Pk-yritysten rahoitusjärjestelmä uusissa jäsenvaltioissa

Pankin ja Euroopan komission kumppanuussopimuksen

(Pk-yritysten rahoitusjärjestelmä) mukaisesti myönnet-

tiin aiemmin sovituista globaalilainoista yhteensä

300 miljoonaa noin 335 pieneen ja keskisuureen hank-

keeseen uusissa jäsenvaltioissa. Tämän toimintaperiaat-

teen ja sen onnistuneen toteutuksen myötä EIP perusti

yhdessä komission kanssa myös uuden Paikallisinfra-

struktuurien rahoitusjärjestelmän (Municipal Infrastruc-

ture Facility - MIF). Järjestelmällä pyritään komission

tukemana nopeuttamaan pienten paikallisten infra-

struktuurihankkeiden käynnistämistä niissä niissä uusissa

jäsenvaltioissa, joilla on yhteinen raja EU15-maiden

kanssa.

EIR

Euroopan investointirahasto (EIR) on erikoistunut riski-

rahoitukseen ja pk-yritysten takauksiin. Sen pääosakkaa-

na on EIP (lähes 60 % pääomasta), muut omistajat ovat

Euroopan komissio (30 %) sekä pankkien ja muiden

rahoituslaitosten ryhmä.

EIR on vuodesta 2000 asti Lissabonin huippukokouksen

päätelmien mukaisesti vastannut kaikista EIP-ryhmän

sijoituksista riskipääomarahastoihin. Lisäksi se hoitaa

Euroopan komission käyttöön asettamia budjettivaroja

monivuotisen yritysohjelman (2001–2005) puitteissa.

Yritysohjelman pääosat ovat yritysten alku- ja käynnis-

tyspääomainvestointeihin tarkoitettu rahoitusväline

sekä pk-yritysten takausjärjestelmä.

EIR:n toiminta perustuu kahteen tavoitteeseen: se tukee

unionin politiikkoja ja pyrkii samalla taloudelliseen kan-

nattavuuteen. Tällä hetkellä EIR:n pääomasijoitukset

ovat 2,5 miljardia ja takauskanta 6,4 miljardia.

EIR:n pääomasijoitukset

EIR:n investointistrategia jakautuu kolmeen toimintako-

konaisuuteen:

• eurooppalaisen korkean teknologian tukeminen (bio-

tekniikka, uudet materiaalit, biotieteet, jne.)

• sijoittaminen unionin aluekehitystä edistäviin rahastoi-

hin

• yleiseurooppalaisten rahastojen tukeminen.

EIP-ryhmä pystyy antamaan sekä keskipitkää että pitkäaikaista rahoitusta globaalilainoista, samoin kuin omaa pää-

omaa riskirahoituksen muodossa. Käytettävissä ovat siten kaikki tarpeelliset keinot pk-yritysten kehittämiselle muuttu-

vassa talousympäristössä.

Viiden viime vuoden aikana EIP-ryhmän rahoitustuki laajentuneen EU:n 25 jäsenvaltion pk-yrityksille jakautui seuraa-

vasti:

• lähes puolet 56,2 miljardin allekirjoituksista annettiin globaalilainoina yli 200 välittäjäpankin kautta

• 2,5 miljardia sijoituksina 189 riskisijoitusrahastoon

• 6,4 miljardia yleistakauksina 120 erikoistuneen pankin välityksellä.
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Vaikka markkinoille oli ominaista

sijoittajien varovaisuus, EIR:n sijoitta-

man pääoman määrä 2003 ylsi

135 miljoonaan. Sijoituskohteiden

lukumäärä nousi 16 kohteeseen. Näis-

tä riskipääomarahastoita 5 sijoittaa

yksinomaan käynnistysvaiheessa ja

toiminnan alkuvaiheessa oleviin yri-

tyksiin. Kahden rahaston kohteena

ovat sellaiset uudet yritykset, jotka

joko käyttävät yliopistojen tutkimuk-

sista syntynyttä teknologiaa tai perus-

tuvat strategiseen kumppanuuteen

yliopiston kanssa. EIR:n sijoitukset näi-

hin rahastoihin, jotka hyödyntävät

laajalti yliopistojen tutkimustuloksia,

niveltyvät täydellisesti EIP-ryhmän

Innovaatio 2010 -ohjelmaan.

Takaukset pk-yrityksille

EIR:n toinen päätoimiala on rahoitus-

laitosten ja julkisten takauslaitosten

pk-yrityksiin kohdistuvien pankkilai-

nojen salkkumuotoinen takaaminen.

Tähän liittyen EIR:llä on toimintasuh-

teet yli 120 rahoitusvälittäjään. Rahas-

ton takaustoiminta perustuu kahteen

päätuotteeseen: luoton korotukset

(arvopaperistaminen) sekä luottova-

kuutukset ja jälleenvakuutus. EIR kat-

taa yksinomaan luotonannon opera-

tiiviset riskit.

Vuonna 2003 EIR teki 31 takaussopi-

musta, joiden kanta oli yli 2,2 miljardia.

Se on 80 prosenttia enemmän kuin

edellisenä vuonna. Rahaston kolme

ensimmäistä takausta Itä-Eurooppaan

(Bulgaria, Tsekki ja Latvia) koskivat

luottovakuutuksia, yhteensä 54 miljo-

onaa. EIR:n takauskanta nousi 6,4 mil-

jardiin. Tähän mennessä 250 000 pk-

yritystä on päässyt hyötymään välilli-

sesti EIR:n takauksista.

^

Kysynnän kasvun vuoksi EIR pyrkii

vahvistamaan neuvonantajan roo-

liaan takuu- ja riskipääomarahastojen

perustamisasioissa. EIR:n neuvonta-

palvelujen tarkoituksena on tukea pk-

yritysten perustamista, kasvua ja kehi-

tystä helpottamalla niiden rahoitusva-

rojen saantia. Rahasto antaa – palk-

kiota vastaan – strategista ja teknistä

neuvontaa, joka koskee rahoituspoli-

tiikan, -projektien ja -rakenteiden

suunnittelua, toimeenpanoa ja ar-

viointia. Palvelut on suunnattu lukui-

sille sopimusosapuolille, muun muassa

valtionhallinnolle, paikallisviranomai-

sille ja alueellisille kehityskeskuksille

sekä Euroopan komissiolle.

Uusi pk-yrityksen määritelmä

EIP:n tähänastisten kriteerien mukaisesti pieniksi ja keskisuuriksi yrityk-
siksi katsotaan yritykset, jotka työllistävät alle 500 henkilöä ja joiden
taseen nettokäyttöomaisuus on alle 75 miljoonaa. Pankki on kuitenkin
päättänyt yhdenmukaistaa pk-yrityksen määritelmänsä komission uuden
määritelmän kanssa, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2005. Sen
mukaan pk-yrityksiksi luokitellaan yritykset, joilla on alle 250 työntekijää
ja joiden vuotuinen liikevaihto on alle 50 miljoonaa tai tase jää alle
43 miljoonan.

Komission uuden määritelmän myötä pk-yrityksen enimmäiskoko piene-
nee 500 työntekijästä 250:een. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta mah-
dollisiin luotonsaajiin, koska suurin osa yrityksistä, joille osoitetaan varo-
ja EIP:n globaalilainoista, työllistää alle 250 henkilöä. Samanaikaisesti EIP
on päättänyt ottaa käyttöön keskisuurille eli alle 3000 työntekijän yrityk-
sille sopivia rahoitusinstrumentteja. Näin pankki voi jatkossakin tarjota
välillisiä luottoja yrityksille, jotka uuden määritelmän vuoksi, jäävät pk-
yritysten rahoituksen ulkopuolelle edellyttäen että niiden hankkeet
soveltuvat EIP:n rahoitettaviksi.



Laadukas rahoituspalveluja tarjoava välittäjä
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Monipuolisesti läsnä
velkakirjamarkkinoilla

Johdonmukainen ja kattava varainhankinnan strategia

EIP vahvisti asemaansa isoimpana ja johtavana valtiolli-

sena liikkeeseenlaskijana haasteellisilla markkinoilla.

Pankin varainhankinnan strategiassa johdonmukaisuu-

della ja innovatiivisuudella oli jatkuvasti keskeinen sija.

Suurten likvidien benchmark-joukkovelkakirjalainojen

tarjoaminen markkinoille pankin tärkeimmissä valuu-

toissa (euro, Englannin punta, Yhdysvaltain dollari) oli

edelleenkin EIP:n rahoitusohjelman kulmakivenä.

Tämän ohella pankki reagoi joustavasti markkinoiden

mahdollisuuksiin laskea liikkeeseen suunnattuja tai

strukturoituja lainoja monissa eri valuutoissa. EIP pyrki

vahvistamaan läsnäoloaan suurimmilla pääomamarkki-

noilla samalla kun se toimi kehittäjän roolissa etenkin

EU:n uusien jäsenmaiden markkinoilla. EIP:n liikkeeseen-

laskuohjelma sai merkittävää hyötyä vuoropuhelun

tehostumisesta johtavien markkinatoimijoiden kanssa,

välittäjät ja sijoittajat mukaan lukien.

Kasvua ja innovaatioita

Pankin varainhanhinta oli 42 miljardia euroa (ennen

swapeja) ja varat hankittiin 310 joukkovelkakirjalainalla.

Se oli huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna

(2002: 38 mrd. euroa ja 219 jvk-lainaa). Kasvu syntyi

pääasiassa strukturoiduista liikkeeseenlaskuista.

Varat hankittiin pankin kolmessa päävaluutassa seuraa-

vasti (euron vasta-arvon mukaan): 41 % euroina (2002:

35 %), 29 % Yhdysvaltain dollareina (2002: 38 %), 17 %

Englannin puntina (2002: 16 %). Vaikka varainhankin-

nan määrä kasvoi merkittävästi kaikissa kolmessa pääva-

luutassa, Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa

Euroopan investointipankin johdonmukainen ja kattava varainhankinnan strategia sai pääomamarkkinoiden hyvän

vastaanoton voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Sitä osoittaa varainhankinnan volyymin kasvu 11 prosentilla 42 mil-

jardiin euroon sekä jälkimarkkinoiden vahva kehitys. Lainaohjelmalla kerättiin lukuisia tunnustuksia, joista muun

muassa kolme palkintoa ’parhaana monikansallisena / vastaavana lainaajana’ ja palkinto ’vuoden parhaasta EMTN-

ohjelmasta’, joissa keskeisenä ajatuksena olivat joustavuus ja innovatiivisuus. Vaikka kasvu syntyi pääasiassa erityislai-

noista (strukturoidut lainat), jolla alueella innovointi oli merkittävää, euro-, Englannin punta- ja Yhdysvaltain dollari-

määräiset benchmark-joukkovelkakirjaemissiot olivat edelleenkin EIP:n varainhankinnan kulmakivi ja tärkein jälleen-

rahoituksen lähde. AAA-luottokelpoisuus, josta kuvastuu vahvuus, ja EIP:n asema yleiseurooppalaisena valtiollisena

liikkeeseenlaskijana olivat myös keskeisiä tekijöitä pankin houkuttavuuteen lainaajana.

Lainanotto 2003 (milj. euroa)

Ennen swapeja Swapien jälkeen

EUR 17 318 41,1% 22 931 54,7%
GBP 7 175 17,0% 7 393 17,6%
SEK 442 1,1% 659 1,6%

Yhteensä EU 24 935 59,2% 30 983 73,9%

AUD 470 1,1% 0 0,0%
CHF 161 0,4% 161 0,4%
CZK 678 1,6% 521 1,2%
HKD 122 0,3% 0 0,0%
HUF 339 0,8% 270 0,6%
JPY 2 201 5,2% 0 0,0%
NOK 226 0,5% 0 0,0%
PLN 156 0,4% 174 0,4%
SKK 94 0,2% 94 0,2%
TWD 180 0,4% 0 0,0%
USD 12 375 29,4% 9 665 23,1%
ZAR 153 0,4% 44 0,1%

Muut yhteensä 17 155 40,8% 10 928 26,1%

Yhteensä 42 090 100% 41 911 100%
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euroon söi dollarimääräisen varainhankinnan prosent-

tiosuutta.

Yhteensä 40,8 miljardia euroa (97 %) hankituista varois-

ta swapattiin muiksi valuutoiksi. Varainhankinta swa-

pien jälkeen oli 41,9 miljardia euroa. Päävaluuttojen

osuus hankitusta rahoituksesta oli 95 % (euro: 55 %;

USD: 23 %; GBP: 17 %). Euromääräinen varainhankinta

tapahtui suuressa määrin valuuttaswapeilla dollareista

kuten vuonna 2002. Lainojen keskimääräinen juoksuaika

oli 8,6 vuotta (2002: 6,1 vuotta).

Liikkeeseenlaskuja muilla kuin strukturoiduilla lainoilla

(benchmark ja suunnatut lainat) kertyi 32,8 miljardia

euro 81 joukkovelkakirjalainalla, mikä on 78 % hanki-

tuista varoista. Vuoden 2002 varainhankinta oli vastaa-

vasti 34,6 miljardia euroa (91 %) 90 joukkovelkakirjalai-

nalla. Benchmark-luokan liikkeeseenlaskujen asteittai-

sen lisäämisen myötä pankin kolmen päävaluutan tuot-

tokäyrän kattavuutta ja likviditeettiä voitiin entisestään

parantaa. Tästä koitui tuntuvaa hyötyä sijoittajille paitsi

likviyden ja markkinakelpoisuuden paranemisena myös

jälkimarkkinoiden toimivuuden paranemisena. Vahvat

markkinatakaajajärjestelyt olivat myös avainasemassa,

kun edistettiin EIP:n benchmark-bondien valtion lainoi-

hin verrattavaa likviditeettiä ja mahdollisimman pientä

eroa osto- ja myyntinoteerauksien välillä.

Kokonaiskasvu syntyi pääasiassa strukturoiduista liikkee-

seenlaskuista. Strukturoidut lainat kasvoivat voimak-

kaasti 9,3 miljardiin euroon, jotka nostettiin 229 joukko-

velkakirjalainalla (2002: 3,4 mrd. euroa ja 129 jvk-lainaa).

Pankki toteutti strukturoituja rahoitustoimia monissa eri

valuutoissa. Tällä lohkolla suurimpaan volyymiin päästiin

euroissa (3,6 mrd. euroa), jossa kasvu oli nopeinta, seu-

raavina tulivat Yhdysvaltain dollari (euroina 2,4 mrd.) ja

jeni (euroina 2,2 mrd.).

Innovointi oli merkittävää strukturoitujen ja suunnattu-

jen lainojen alueella, missä pankki lisäsi useissa eri valuu-

toissa tarjottavaa sijoittajatuotevalikoimaa. Tärkeitä

tapahtumia olivat muun muassa takaisinosto-option

sisältävät mittavat euro- ja USD-joukkovelkakirjat, joista

jälkimmäiset Global-lainoina, sekä tuottokäyrän luomi-

nen inflaatiosidonnaisille eurojoukkovelkakirjoille.

Viimeksi mainitut olivat EIP:n ensimmäiset tässä varalli-

suuslajien luokassa. Suunnattujen liikkeeseenlaskujen

lohkolla innovaatioihin sisältyi toiminnan kasvattaminen

Japanin Uridashi-markkinoilla (muut kuin jeni-lainat).

Vuonna 2003 EIP hankki varoja 15:nä eri valuuttana

(2002: 14 valuuttaa) painottaen jälleenrahoituksen han-

kinnan monipuolistamista. EIP:n varainhankintaa tehos-

tettiin laajentumalla voimakkaasti keskeisille markki-

noille, kuten Asiaan/Japaniin ja Yhdysvaltoihin.

Pankki edisti merkittävästi EU:n uusien jäsenvaltioiden

kotivaluuttamarkkinoiden kehittymistä. Innovaatioiden

ja emissiotoiminnan voimakkaan kasvun myötä varain-

hankinta näiltä markkinoilta nousi 1,3 miljardiin euroon

(2002: 533 milj. euroa) vahvistaen pankin asemaa johta-

vana valtioiden ulkopuolisena lainaajana.

EURO: 17 318 milj. ennen swapeja / 22 931 milj. euroa

swapien jälkeen

Pankki toteutti onnistuneesti kaikkiaan 53 joukkovelka-

kirjalainaa, joilla hankittiin varoja 17,3 miljardia euroa;

edellisenä vuonna vastaavasti 19 jvk-lainaa ja 13,3 mil-

jardia euroa. Strukturoidut liikkeeseenlaskut inflaatiosi-

donnaisina tai takaisinosto-option sisältävinä joukkovel-

kakirjalainoina kasvoivat erityisen voimakkaasti.

Muut kuin strukturoidut liikkeeseenlaskut olivat 79 pro-

senttia euromääräisestä varainhankinnasta ja kasvoivat

13,8 miljardiin euroon (2002: 12,8 mrd. euroa). Suurin

kasvu tuli neljästä benchmark-joukkovelkakirjalainasta

(EARN), joilla hankittiin varoja 13 miljardia euroa. Suun-

nattujen lainojen osuus oli myös merkittävä (yli 750 milj.

euroa). Niiden joukossa oli innovatiivinen Uridashi-laina,

joka merkittiin Japanissa.

EIP piti kiinni tavoitteestaan edistää euron benchmark-

markkinoita, missä tarkoituksessa liikkeeseen laskettiin

neljä EARN-joukkovelkakirjalainaa. Strategialla tähdät-

tiin likvidien sijoitustuotteiden lisäämiseen markkinoille

ja voimakkaampaan läsnäoloon johtavilla sähköisillä

kauppapaikoilla. Lainat olivat:
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• Kaksi uutta EARN Global-joukkovel-

kakirjalainaa. Molemmat lainat

ovat kooltaan 5 miljardia euroa ja

peruslaina-aika keskeisillä 5- ja 10-

vuoden maturiteettisektoreilla.

• Kaksi strategisesti tärkeää lainan

lisämyyntiä. Ne olivat 1 miljardin

euron korotus (EARN 4 % huhti-

kuu/2009) ja 2 miljardin euron koro-

tus (EARN 5,375 % lokakuu/2010).

Korotusten jälkeen kummankin

lainan kokonaiskanta nousi 5 miljar-

din euron vähimmäismäärään,

jolloin lainat saatiin EuroMTS-kau-

pankäyntijärjestelmään.

Vuoden 2003 lopussa EARN benchmark

-tuottokäyrä sisälsi 12 viitelainaa, jotka

erääntyvät vuosina 2004–2013 laina-

kannan ollessa yli 60 miljardia euroa.

Tuottokäyrä on kattavin valtioihin ver-

rattavien lainanottajien keskuudessa.

Kaikki lainat ovat mukana sähköisessä

MTS-kaupankäyntijärjestelmässä, ja

11 benchmarkilla käydään kauppaa

myös EuroMTS:ssä suurimpien valtion-

lainojen rinnalla.

Benchmark-lainojen myynnin tehostu-

minen kuvastui selvästi kysynnän

laajentumisena ja syvenemisenä. Uusi

maaliskuussa emittoitu 5 miljardin

euron 5-vuotinen EARN on osuva esi-

merkki siitä, että EIP:n benchmark-

bondit ovat yhä houkuttelevampia

epävarmoissa markkinaoloissa. Ennen

Persianlahden konfliktia vallinneessa

tilanteessa, jossa sijoittajat suosivat

turvallisia sijoituskohteita, tämä laina

veti puoleensa runsaat 300 institutio-

naalista sijoittajaa, joiden joukossa oli

lukuisia keskuspankkeja, investoija-

pohjan ollessa maantieteellisesti var-

sin monipuolinen. Uusi kesäkuussa

emittoitu 5 miljardin euron 10-vuoti-

nen EARN oli esimerkki euro-bench-

markien näkyvyyden lisääntymisestä

Aasiassa, ja neljännes lainasta merkit-

tiin yksinomaan Japanissa.

Strukturoidut joukkovelkakirjalainat

kasvoivat tuntuvasti 2003 sekä volyy-

miltaan (3,6 miljardiin euroon edelli-

sen vuoden 0,5 miljardista eurosta)

että lukumäärältään (46:een edellisen

vuoden 12:sta). Tärkeitä tapahtumia

oli 500 miljoonan euron takaisinosto-

option sisältävä emissio, josta muo-

dostui viitelaina markkinalohkolla,

jolla euro oli ollut aliedustettuna.

Toinen keskeinen kasvualue olivat

inflaatiosidonnaiset lainat. Tältä

markkina-alueelta hankittiin huomat-

tava määrä rahoitusta (1,1 mrd.

euroa), ja myöskin sovellettiin käytän-

nössä strategisia pyrkimyksiä. Liik-

keessä olevien yhdeksän inflaatiosi-

donnaisen lainan laina-ajat vaihtele-

vat vuosien 2007–2023 välillä, ja ne

ovat lähtökohta tämän kal-

taisten innovatiivisten tuotteiden

kehittämiselle edelleen tuottokäyrän

eri kohdille.

USD: 13 599 milj. ennen swapeja /

USD 10 446 milj. swapien jälkeen

(euroina: 12 375 milj. / 9 665 milj)

Tavoitteena oli edelleenkin bench-

mark-noteerausten likviditeetin pa-

rantaminen ja joustava reagoiminen

sijoittajien tarpeisiin, millä edesautet-

tiin lainojen myynnin kasvua Yhdysval-

toihin ja maailmanlaajuisesti. Asiakas-

lähtöisyys oli avainasemassa, kun vuo-

den dollarivarainhankinnan kasvu tuli

pääasiassa strukturoiduista liikkee-

seenlaskuista. Kokonaisvolyymin kasvu

13,6 miljardiin dollariin (12,4 mrd.

euroa) syntyi 45 lainalla, edellisenä

vuonna vastaavasti 12,9 miljardia dol-

laria (14,4 mrd. euroa) 36 joukkovelka-

kirjalainalla. Vuonna 2003 dollarimää-

räisiä lainoja otettiin siten toistaiseksi

eniten vuositasolla, vaikka heikkenevä

dollari supisti varainhankinnan määrää

euroina. Pääomamarkkinarahoituksen

onnistumisen myötä EIP oli ylikansalli-

sista lainanottajista suurin ja ahkerin

dollarilainaajana.

Suurin osa (81 %) dollarivarainhankin-

nasta oli strukturoimatonta, ja sillä

hankittiin rahoitusta 11 miljardia dol-

laria (2002: 11,8 mrd. dollaria). Kol-

mella benchmark Global-joukkovelka-

kirjalainalla nostettiin yhteensä 7 mil-

jardia dollaria tasaisesti eri laina-

ajoilla (3-, 5- ja 10-vuoden lainat).

Benchmark-strategian onnistuminen

kuvastui myös näiden lainojen jälki-

markkinakaupankäynnissä. Varain-

hankinta suunnatuilla dollarilainoilla

Liikkeessä olevat EARN-joukkovelka-
kirjalainat 31.12.2003
(milj. euroa)

Kuponki- Eräpäivä Koko
korko %

5,250 15.04.2004 6 190
3,875 15.04.2005 5 000
3,500 15.10.2005 5 000
4,875 15.04.2006 5 000
4,000 15.01.2007 5 000
5,750 15.02.2007 2 578
5,000 15.04.2008 6 082
3,250 15.10.2008 5 000
4,000 15.04.2009 5 538
5,625 15.10.2010 5 000
5,375 15.10.2012 5 000
3,625 15.10.2013 5 000

60 388
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oli 4 miljardia dollaria. Lainat keskittyivät pääasiallisesti

Aasian/Japanin ja Euroopan markkinoille ja ne tarjosivat

pankille mahdollisuuden tavoittaa entistä laajemmin

EIP:n dollarilainoista kiinnostuneita sijoittajia. Niihin

sisältyi neljä eurodollarilainaa ja kolme Japanin markki-

noille suunnattua Uridashi-lainaa. Sijoittajien suosiessa

suurempia lainakokoja myös eurodollarilainojen kokoa

kasvatettiin 1 miljardiin dollariin, minkä jälkeen niissä on

yhä enemmän viitelainojen piirteitä.

EIP jatkoi likvidien viitelainojen markkinoiden kehittä-

mistä. Tuottokäyrä sisältää nyt vuosina 2004–2013 erään-

tyviä lainoja, joiden lainakanta on 36 miljardia dollaria.

Liikkeessä olevista lainoista Global-lainojen osuus on 

25 miljardia dollaria. Sähköisten kaupankäyntijärjestel-

mien käyttö on asetettu erääksi tärkeäksi tavoitteeksi

kasvattamaan likviditeettiä ja läpinäkyvyyttä. Liikkees-

eenlaskutoiminnalla ja läsnäololla pyrittiin siten tuke-

maan keskeisiä kaupankäyntipaikkoja, joiden joukossa

ovat Tradeweb ja Brokertec.

Strukturoitujen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskut yli

kaksinkertaistuivat 2,6 miljardiin dollariin, eli on 19 pro-

senttia dollarivarainhankinnasta. Merkittävä innovaatio

tällä kasvualueella oli ensimmäinen takaisinosto-option

sisältävä Global-laina (ns. callable bond), suuruudeltaan

1 miljardi dollaria, jolla lisättiin EIP:n dollaribondien

tuotevalikoimaa. Joukkovelkakirjalainaan sisältyvä osto-

optio herätti sijoittajien erityisen kiinnostuksen, kun

dollarikorot olivat alhaisimmalla tasollaan 40 vuoteen

ja korkoheilahtelut suhteellisen suuria.

GBP: 4 873 milj. ennen swapeja / GBP 5 019 milj. swapien

jälkeen (euroina: 7 175 milj. / 7 393 milj.)

Englannin puntamarkkinoilla EIP oli edelleenkin tärkein

täydentäjä Gilt-lainoille ja viitearvo Gilt-lainojen ulko-

puolisille markkinoille. Pankki oli puntamarkkinoiden joh-

tava liikkeeseenlaskija, kun mukaan ei lasketa Gilt-laino-

ja. Pankin osuus näillä markkinoilla oli yli 8 prosenttia ja

varainhankinta 4,9 miljardia puntaa (7,2 mrd. euroa),

jotka nostettiin 25 joukkovelkakirjalainalla. Huomattava

kasvu vuoteen 2002 verrattuna (3,9 mrd. puntaa 25 jvk-

lainalla) syntyi erityisesti voimakkaasta laajentumisesta

vähittäismarkkinoille. Myös markkinatakaajat sekä insti-

tutionaalisille että vähittäissijoittajalainoille olivat tär-

keässä asemassa samoin kuin pankin lainojen hyväksymi-

nen vakuudeksi Englannin Pankissa, mistä EIP sai hyötyä

eräisiin samankaltaisiin lainanottajiin nähden.

Varainhankinta muuna kuin strukturoituna rahoitukse-

na hallitsi edelleen puntalainausta nousten 4,7 miljardiin

puntaan (96 %) ja lisääntyi merkittävästi vuodesta 2002

(3,8 mrd. puntaa). EIP:n benchmark-strategiaa vahvistet-

tiin lisäämällä uusia likvidejä lainoja tuottokäyrälle.

Markkinoille tarjottiin kolme maturiteeteiltaan uudenpi-

tuista lainaa (7-vuoden, 10-vuoden ja 15-vuoden lainat),

jotka on tarkoitus korottaa viitelainakokoon.

Suunnatuilla (strukturoimattomilla) joukkovelkakirjalai-

noilla oli myös keskeinen sija. Ne tarjosivat pankille mah-

dollisuuden samalla edistää myyntiä henkilösijoittajille

sekä säilyttää merkittävät yhteisösijoittajat. Strategisena

pyrkimyksenä oli luoda yksityistä kysyntää reagoimalla

vähittäismarkkinoiden tarpeisiin erityisesti laina-aikojen

ja kuponkikoron suhteen, sekä vähittäismarkkinatakaa-

jien käytöllä. Suurin suunnattu laina oli 1 miljardin pun-

nan vaihtuvakorkoinen velkakirjalaina, vastauksena voi-

makkaaseen kysyntään keskuspankkien ja pankkien

taholta. Tämä on ollut markkinoille olennainen piirre, ja

se on jatkoa vuonna 2002 liikkeeseen lasketulle saman-

laiselle lainalle.

Inflaatiosidonnaiset strukturoidut emissiot olivat myös

kasvussa nousten 185 miljoonaan puntaan (274 milj.

euroa). Hankitusta rahoituksesta 155 miljoonaa käytet-

tiin yksityissektorin rahoituslaitosten terveydenhuollon

hankkeiden ja tiehankkeiden rahoitukseen Britanniassa.

Uusien jäsenmaiden valuutat

Liikkeeseenlaskut EU:n uusien jäsenmaiden valuutoissa

yli kaksinkertaistuivat 1,3 miljardia euroa vastaavaan

summaan, ja ne toteutettiin 45 joukkovelkakirjalainalla.

Toiminnalla oli mahdollisuus lujittaa pankin asemaa suu-

rimpana ei-valtiollisena lainaajana sekä kohdealueella

että kaikilla neljällä markkina-alueella, joille se palasi

säännöllisesti (CZK, HUF, PLN, SKK).
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Varainhankinta paikallisissa valuutois-

sa edisti luotonannon kasvattamista ja

vahvisti EIP:n asemaa kohdealueen

suurimpana ulkomaisena rahoittaja-

na. Muiden valuuttojen käytäntöjen

mukaisesti EIP:n strategiana on raken-

taa uusien jäsenmaiden valuuttamää-

räinen varainhankinta riittävän suuri-

kokoisten lainojen varaan, joilla on

hyvä likviditeetti ja eripituisia laina-

aikoja, aina kun markkinaolosuhteet

sallivat. Pyrkimyksenä on myös rea-

goida sijoittajien tarpeisiin, kun

kysyntää innovatiivisista lainaratkai-

suista ilmaantuu.

Slovakian kruunun lisääminen pankin

treasury-poolien valuuttojen piiriin

paikallisissa valuutoissa tapahtuvaa

antolainausta varten helpotti SKK-liik-

keeseenlaskujen lisäämistä. Monen-

keskisistä pankeista vain EIP:llä on eri-

tyisiä treasury-pooleja neljän uuden

jäsenmaan valuutoissa (CZK, HUF, PLN,

SKK). Menettely sekä helpottaa varo-

jen lainaamista edelleen paikallisissa

valuutoissa että parantaa EIP:n edelly-

tyksiä reagoida sijoittajien taholta

tulevaan kysyntään.

Innovointi erittäin pitkien maturiteet-

tien lainoissa oli merkittävää (Tsekin

kruunun 20- ja 25-vuoden lainat ja

Slovakin kruunun 20-vuoden laina).

Nämä sisälsivät uudenlaisia rakentei-

ta, kuten tuottokäyrän jyrkentymi-

seen ja kurssivaihteluihin näkemystä

ottavia lainoja (ensimmäiset CZK- ja

SKK-määräiset) sekä hyvin suurikokoi-

sia lainoja (HUF). Tämä auttoi uusien

markkina-alueiden avautumista ja

EIP:n lainoista kiinnostuneen paikalli-

sen sijoittajakunnan laajentamista.

^

Muut Euroopan valuutat

Pankki tehosti lainanottoa muissa

Euroopan valuutoissa ja hankki rahoi-

tusta 829 miljoonaa euroa (2002: 304

milj. euroa). Keskeinen kasvualue oli

Ruotsin kruunun markkinat, joilta vii-

den vuoden poissoolon jälkeen nos-

tettiin 4,1 miljardia kruunua (442 milj.

euroa). Ruotsin kruunun markkinoilla

pääpaino oli eurosidonnaisessa lai-

nassa (sidottu EARN 2009-lainaan).

Liikkeeseenlaskun onnistumisesta oli-

vat merkkinä lisämerkinnät, joilla lai-

nasta tuli suurin olemassa oleva Ruot-

sin kruunu -laina Euromarkkinoilla

(SEK 3,5 mrd.). Varainhankinta myös

muissa Euroopan valuutoissa oli huo-

mattavaa: NOK 1,7 miljardia (226 milj.

euroa) ja CHF 250 miljoonaa (161 milj.

euroa).

Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä

Japanin ja Etelä-Afrikan markkinat

Pankki kasvatti läsnäoloaan Japanin ja

muiden Aasian ja Tyynenmeren alu-

een markkinoilla. Se tarjosi mahdolli-

suuden laajentaa sijoittajapohjaa ja

lisätä merkittävästi kysyntää paikallis-

valuutoissa ja pankin tärkeimmissä

varainhankinnan valuutoissa, etenkin

Yhdysvaltain dollareissa ja euroissa.

Aasian ja Tyynenmeren alueen valu-

uttojen osuus oli yhteensä lähes 

3 miljardia euroa (2002: 3,2 mrd.) jeni-

liikkeeseenlaskujen kasvaessa voimak-

kaasti, ja niiden osuus varainhankin-

nasta oli suurin. Varainhankinta koh-

dealueen valuutoissa vuonna 2003 oli

lukumääräisesti 40 prosenttia pankin

emissioista ja 7 prosenttia hankitun

rahoituksen määrästä.

EIP:n velkaohjelman voimakas kasvu

Japanissa oli sitäkin merkittävämpää,

kun se syntyi aikana, jolloin absoluut-

tiset tuotot olivat erittäin alhaiset 

ja kurssivaihtelut hyvin voimakkaita.

Jenin liikkeeseenlaskut kasvoivat noin

291 miljardiin jeniin (2,2 mrd. euroa),

ja lainanotto tapahtui 120 struk-

turoidulla joukkovelkakirjalla (2002:

146 mrd. / 1,2 mrd. euroa). Kasvua syn-

tyi voimakkaasti Uridashi-lainoista

(Japanin markkinoille suunnattu muu

kuin jenimääräinen laina). Tällä loh-

kolla suurimpaan volyymiin päästiin

Yhdysvaltain dollareissa (nostettu

volyymi euroina 650 milj. euroa), 

seuraavina tulivat Australian dollari

(470 milj. euroa) ja innovatiivinen

158 miljoonan euron laina.

Pankki on ollut Taiwanin markkinoi-

den suurin ylikansallinen lainaaja vii-

meiset viisi vuotta. Vuonna 2003

pankki emittoi näillä markkinoilla 7

miljardin Taiwanin dollarin (180 milj.

euroa) edestä strukturoituja lainoja

vuonna 2003. Euroweek palkitsi pan-

kin ‘parhaasta Taiwanin dollarilainas-

ta’ jo toisena peräkkäisenä vuotena.

Vaikeissa markkinaolosuhteissa pank-

ki myös toteutti onnistuneesti 1 mil-

jardin Hongkongin dollari -lainan (122

milj. euroa). Randimarkkinoilla pankki

lujitti asemiaan johtavana ulkomaise-

na lainaajana ja vahvisti viitelainaajan

asemaansa eurorandin markkinoilla,

joilta nostettiin 1,3 miljardia randia

(153 milj. euroa) yhdeksällä joukko-

velkakirjalainalla.
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EIP:n varainhankinnan strategiassa päämäräksi on ase-

tettu mahdollisimman suuri avoimuus. Tässä ovat tukena

Bloombergin (EIB<go>) ja Reutersin (EIBBENCH) kautta

välittyvät tiedot, joihin sisältyvät tiedot EIP:n bench-

mark-joukkovelkakirjojen (euro, US-dollari- ja Englannin

puntalainat) kauppapaikoista. Se käsittää markkinata-

kaajien yhteiset tiedot ja täydentää informaatiota,

joka saadaan käyttöön johtavien kauppapaikkojen kaut-

ta. Tämän ohella EIP:n pääomamarkkinatoimintaa kos-

kevia tietoja on saatavilla pankin Internet-sivuilta

(www.eib.org/investor_info)

EIP: n pääomamarkkinaosaston palkittu tiimi
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Yhteistyössä pankkien kanssa

EIP-ryhmällä on vireää yhteistoimintaa muiden pankkien

kanssa. Se koskee ottolainausta pääomamarkkinoilta,

antolainaustoimintaa, pääomarahastosijoittamista sekä

takaustoimintaa. Yhteistyön ansiosta EIP-ryhmä pystyy:

• osallistumaan lukuisten suurten yksittäisten hankkei-

den rahoittamiseen käyttämällä tarvittaessa rahoitus-

välittäjiä

• saamaan riittävät vakuudet yksityisten yksittäisten

hankkeiden rahoitukselle, sillä kolmannes EIP:n takuis-

ta on pankkien ja rahoituslaitosten antamia

• toimimaan kokemuksensa ansiosta katalysaattorina

pitkäaikaista rahoitusta vaativien projektien arvioin-

nissa muodostettaessa taloudellisesti vankkoja rahoi-

tussyndikaatteja, jolloin hankerahoituksen korot ja

laina-ajat saadaan mahdollisimman edullisiksi

• edistämään paikallisten viranomaisten sekä pienten ja

keskisuurten infrastruktuurihankkeiden toteuttajien

rahoituksen saantia antamalla pankkien käyttöön glo-

baalilainoja

• tukemaan globaalilainatoiminnallaan tai tytäryhtiön-

sä EIR:n kautta pk-yritystoimintaa parantamalla niiden

rahoitusympäristöä ja vetämällä mukaan pk-sektorille

pankkirahoitusta.

Pankkien kanssa tehtävästä yhteistyöstä on osoituksena

EIP-ryhmän monipuolinen ja tehokas tuotevalikoima.

EIP:n globaalilainat ovat tärkeä tuote pieniä ja keskisuu-

ria investointihankkeita varten. Ne välitetään unionin ja

ulkopuolisten pankkien ja muiden rahoituslaitosten

kautta, joita nykyisin on noin 280. Globaalilainat vaikut-

tavat paikallisen rahoitussektorin kehittymiseen; niiden

avulla pk-yritykset ja paikalliset viranomaiset voivat

myöskin säilyttää kosketuksen paikallispankkeihin.

Globaalilainat ovat laajentuneet koskemaan uusia toi-

mialoja ja niiden käyttöä on laajennettu myös aluepank-

keihin, joiden avulla voidaan tukea investointeja uni-

onin epäsuotuisilla alueilla, sekä erikoistuneisiin välittä-

jiin muun muassa ympäristö- ja audiovisuaalialalla sekä

korkean teknologian alalla.

EIP huolehtii myös keskisuurten ja suurehkojen hankkei-

den yhteisrahoituksesta. Se toimii pankkien täydentäjä-

nä myöntämällä pitkäaikaista rahoitusta joko strukturoi-

tuna rahoituksena tai välittäjärahoituksena. Tällä tavoin

yritykset saavat käyttöönsä entistä monipuolisemmat

rahan lähteet ja rahoitusmuodot, ja niiden kehityssuun-

nitelmilla on parhaat mahdollisuudet toteutua. EIP laa-

jentaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa siten, että se voi

vastata talouden tarpeisiin. Se pohtii yhteisymmärrykses-

sä eurooppalaisten pankkikumppaneidensa kanssa niitä

keinoja, joilla voidaan määritellä keskisuurten yritysten

tarpeisiin sopiva uudenlainen luotonanto.

EIP toimii sekä unionissa että sen ulkopuolisissa maissa.

Sillä on mahdollisuudet yhteistyössä pankkien kanssa

tukea suurten toimijoiden ryhmästrategioita edistäes-

sään niiden hankkeita EU:ssa ja suoria ulkomaisia sijoi-

tuksia kolmansiin maihin.

Myös EIR:llä on yhteistyökumppanuutta rahoitus- ja

pankkisektorin kanssa:

• rahoituksen kanavoinnissa riskipääomarahastoihin,

joiden toimintaa hoitavat osaksi pankkiryhmien erityi-

set tytäryhtiöt

• takausjärjestelyissä pk-yritysten pankkilainojen sal-

kuille.



EIP-ryhmän toimintarakenne
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EU:n toimielinten ja kansainvälisten
rahoituslaitosten kumppani

EIP on julkinen rahoituslaitos, jonka toiminnan perim-

mäinen tarkoitus on tukea Euroopan unionin ta-

voitteita. Se tarkoittaa niiden investointipolitiikkojen

toimeenpanoa, joiden suuntaviivoista pankin omistajat

ovat yhteistuumin sopineet valtuuston ja Eurooppa-neu-

voston tasolla. Tähän liittyy vaatimus sovittaa yhteen

pankkitoiminnan luonteesta johtuvat velvoitteet ja vuo-

ropuhelu EU:n toimielinten kanssa, jotka valmistelevat ja

esittelevät EU-politiikat tai päättävät niistä.

Yhteistyö neuvoston kanssa

Valtuuston vuosikokouksen ohella pankki osallistuu

säännöllisesti Ecofin-neuvoston ja sen valmistelevien työ-

ryhmien ja komiteoiden toimintaan, ja asettaa käytettä-

väksi investointirahoitusta koskevan kokemuksensa.

Vuosi 2003 osoitti jälleen vakuuttavasti, että Eurooppa-

neuvosto kääntyy entistä useammin pankin ja EIR:n puo-

leen toteuttamaan uusia yhteisön toimia, jotka edellyt-

tävät pankki- tai rahoitusinstrumenttien käyttöä. Nä-

kyvä esimerkki oli varsinkin keväällä kokoontunut

Eurooppa-neuvosto, joka käsitteli Lissabonin strategian

toteuttamisen edistymistä. Neuvoston viesti oli selkeä:

pankki on onnistunut i2i-ohjelman toimeenpanossa

menestyksekkäästi. Joulukuun huippukokouksessa myös

päätettiin kolmesta merkittävästä asiakokonaisuudesta,

jotka koskettavat suoraan EIP:tä: toimet talouskasvun

varmistamiseksi, EU:n ulkopuolisten maiden lainaval-

tuuksien välitarkastelu sekä FEMIP-rahoituskumppanuus

ja sen vahvistaminen.

Yhteistyö Euroopan komission kanssa

EIP:n ja komission välinen yhteistyö on jatkuvaa. Vuonna

2003 käynnistettiin yhteinen työvaliokunta, jonka tehtä-

vänä oli selvittää yhteistyön eri aspektit keskittyen var-

sinkin yhteisiin työprosesseihin ja yhteiseen tuotetoimi-

tukseen. Työvaliokunnan päätelmät hyväksyttiin helmi-

kuussa 2004 Euroopan komission jäsenten ja EIP:n halli-

tuksen välisessä vuosikokouksessa.

Yhteistyön voimakkuus ja muodot EIP-ryhmän ja komis-

sion eri yksiköiden välillä vaihtelevat menettelyiltään ja

työprosesseiltaan. Prosessin alkupäässä yhteistyö kos-

kettaa ensimmäiseksi toimintapolitiikan muotoilua ja

toimintapoliittista vuoropuhelua molempien toimielin-

ten välillä ja etenee maa- ja toimialakohtaisten strate-

gioiden ja ohjelmien kautta investointi- ja hanketasolle.

EIP-ryhmän tuotteiden ja EU:n talousarviosta saatavan

rahoituksen yhdistämisellä pyritään avustusten ja laina-

varojen yhteisvaikutuksen optimointiin. Veronmaksajien

varoille tavoitellaan parasta vastinarvoa, kun avustukset

käytetään EIP:n rahoitusvaroihin ja näiden houkuttele-

mina muiden yhteistyökumppaneiden varoihin yhdistet-

tyinä taloudellisen kannustimen pohjaksi jäsenvaltioille

ja muille edunsaajille EU-politiikkojen toimeenpanemi-

seksi. Lisäarvon luomisessa (vipuvaikutus ja/tai kannus-

tin) apukeinoina ovat: EU:n budjettituet takausohjel-

mien rahoitukseen, riskirahoitus ja tekninen apu EU:n

budjetista, EIP:n asiantuntija-avun käyttö entistä useam-

min hankearvioinneissa. Rahoitusalan tuotteiden yhteis-

järjestelyt talousarvion ja pankin kesken ovat kasvussa

myöskin EU:n ulkoisessa toiminnassa. Tästä esimerkkinä

on Välimeren alueen rahoituskumppanuus (FEMIP),

jonka puitteissa EIP:n hoitamaa toimintaa tuetaan riski-

pääomalla, teknisellä avulla, korkotuilla ja takauksilla

EU:n budjetista.

Tämän ohella on myös yhteistä rahoitusvarojen ohjel-

mointia erityisten politiikkalohkojen tukemiseksi.

Tämäkin toimintamuoto on suunniteltu käytettävissä

olevien rahoitusvarojen vaikutuksen maksimoimiseksi

näiden politiikan alojen tueksi koordinoinnin, yhteisten

panostusten ja erilaisten kannustinten avulla sekä roh-

kaisemisella EU:n yhtenäisten linjojen noudattamiseen.

Tämä pätee etenkin EIP:n rakenteelliseen lainaohjel-

maan perustuvan alueellisen tuen ohjelmoinnin suh-

teen. Tässä EIP:n rahoituksella tuetaan viranomaisten

hoitamia monivuotisia investointiohjelmia, joiden avulla

pyritään edistämään Euroopan unionin taloudellisen ja

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta. Tällainen lai-

noittaminen on yleensä kytköksissä yhteisön tukikehyk-

siin liittyviin rakennerahastotoimiin.
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Vuoropuhelu eurokansanedustajien kanssa

Vuoden 2003 aikana EIP-ryhmä jatkoi keskustelua

Euroopan parlamentin kanssa. Siitä todistaa pankin osal-

listuminen parlamentin valiokuntien moniin kokouksiin;

valiokuntia olivat muun muassa talous- ja raha-asioiden

valiokunta, budjettivaliokunta, aluepolitiikka- ja liiken-

nevaliokunta sekä tasa-arvoasioiden valiokunta. Tällai-

nen ajatustenvaihto on antanut pankille mahdollisuudet

Euroopan parlamentin linjavetojen jatkuvaan huomioi-

miseen ja keskusteluun pankin toimintaa koskevien par-

lamentin suositusten toimeenpanosta. Euroopan uni-

onin kansalaisten edustajat pidettiin myös ajan tasalla

EIP-ryhmän toiminnasta, joka koski muun muassa pankin

panosta kasvualoitteen toteutukseen, TEN-toimintaa ja

PK-yritystoiminnan tukemista, sekä EIP-ryhmän seuran-

tajärjestelyistä koskien erinäisiä suosituksia, joita

Euroopan parlamentti antoi vuonna 2002 pankin toi-

mintaa koskevassa kertomuksessaan. EIP:n hallituksen ja

parlamentin jäsenillä oli vuoden aikana useita yhteisiä

tapaamisia, jotta tietojen vaihto eri toimijoiden EU-poli-

tiikkoja koskevista prioriteeteista tehostuisi.

EIP:n pääjohtajan tapaaminen Euroopan talous- ja

sosiaalikomitean uuden puheenjohtajan kanssa antoi

mahdollisuuden pankin ja ETSK:n välillä 2001 käynniste-

tyn vuoropuhelun jatkamiseen. Tavoitteena on hyödyn-

tää komitean asemaa linkkinä Euroopan unionin päättä-

vien elinten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Talous- ja

sosiaalikomitea myös kehotti pankkia esittelemään jaos-

tolle pankin panosta kasvualoitteen toteutuksen onnis-

tumiseen.

Toiminnan avoimuutta ja vuoropuhelua EU-politiikan eri

toimijoiden kanssa pyrittiin myös lisäämään. Tähän liit-

tyen pankin pääjohtaja puhui alueellisten ja paikallisten

intressien edustajille Alueiden komitean täysistunnossa.

Yhteistoimintasuhteet muihin kansainvälisiin rahoitus-

laitoksiin

Toimintansa tuloksellisuuden parantamiseksi Euroopan

unionin ulkopuolella EIP pyrki kehittämään yhteistyötä

muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Tär-

keässä asemassa ovat olleet etenkin EBRD – varsinkin

Balkanilla ja Venäjällä – Maailmanpankkiryhmä ja

Afrikan kehityspankki.



Toimintakertomus 2003 43

Toiminnan avoimuus ja
kansalaiskeskustelu

EIP katsoo, että yleisön kiinnostus pankin toimintaa koh-

taan on oikeutettua. Se pitää kiinni tavoitteestaan antaa

kattavasti tietoja toimintatavastaan, toiminnoistaan ja

hankkeistaan samalla kun se pyrkii tasapainoon toimin-

tojensa pankkisuhteiden edellyttämässä luottamukselli-

suudessa ja päätöksentekoprosessinsa itsenäisyydessä.

Tähän liittyen EIP on merkittävästi kehittänyt Internet-

sivustoaan (www. eib.org). Verkkosivuilla on vieraillut

vuodessa yli 1 151 000 kävijää, ja ne ovat tärkein linkki

pankin ja yleisön välillä. EIP julkaisee nykyään verkossa

seuraavat tiedot:

• Pankin toimintastrategiat toimintasuunnitelman ja

toimialakohtaisten politiikkojen verkkoesittelyllä.

Tärkeässä asemassa ovat etenkin ympäristöpolitiikka,

kestävä kehitys, ilmastonmuutoksen hallinta, uusiutu-

vien energiamuotojen edistäminen sekä hakijamaiden

valmistaminen EU-jäsenyyteen.

• Luettelon hankkeista, joiden rahoitusmahdollisuudet

ovat arvioitavina. Pankki tai hankkeen toteuttaja voi-

vat rajoittaa tietojen julkaisemista, jos tällainen rajoi-

tus on perusteltu luottamuksellisiin taloudellisiin tai

rahoituksellisiin etuuksiin liittyvistä syistä. Jokaisen jul-

kaistun hankkeen yhteydessä esitetään yksityiskohtai-

set tiedot investointikohteen tärkeistä osatekijöistä.

• Lyhyitä selostuksia yksityiskohtineen lainoitetuista

hankkeista, jotka ovat eturyhmien erityisen huomion

kohteena;

• Selostuksia hankkeiden arviointimenettelyistä ja -

menetelmistä, hankkeen elinkaaresta sekä rahoitettu-

jen hankkeiden seurantarakenteista.

Toiminnan avoimuutta edistetään myös kansalaisjärjes-

töjen kautta käytävällä säännöllisellä kansalaiskeskuste-

lulla. EIP katsoo, että kansalaisjärjestöt julkisina eturyh-

minä voivat antaa arvokkaan panoksen määriteltäessä

toimintapolitiikan suuntaa niin kansallisella kuin kan-

sainvälisellä tasolla. Niiden mukanaolo varmistaa, että

EIP:n kaltaiset laitokset ovat herkkiä paikallisille kysy-

myksille ja ymmärtävät niiden merkityksellisyyden entis-

tä paremmin, ja ne voivat tuoda lisää hyödyllistä tietoa.

Pankki järjestää kaksi kertaa vuodessa työpajoja kiinnos-

tutusta osoittaneiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Niissä

käsitellään yhteisen edun kannalta tärkeitä aiheita ja

kuullaan molempien osapuolten tavoitteista ja toimin-

nasta. Osanottajina EIP:stä on ollut henkilökunnan

asiantuntijajäseniä sekä hallituksen ja hallintoneuvoston

jäseniä. Vuonna 2003 molemmat työpajat pidettiin

Välimeren alueella Thessalonikissa ja Marseillessa.

Aiheina olivat erityisesti vesialan kysymykset alueellisel-

la tasolla, mutta myös kiinteä talousjäte ja kestävä kehi-

tys sekä pankin yleinen tiedotuspolitiikka. Kansalaisjär-

jestöjen työpajat halutaan järjestää aluetasolla, jotta

paikallisille ja alueellisille kansalaisjärjestöille tarjoutuisi

tilaisuus pankin tapaamiseen.

Viime vuoden kontakteista suurin osa oli kansainvälisten

kansalaisjärjestöjen kanssa, joista monet toimivat ympä-

ristöalalla. Jotkut kansainväliset oikeusasioita ajavat

kansalaisjärjestöt ovat alkaneet seurata entistä tiiviim-

min pankin toimintaa. Se on seurausta laajasta kirjeen-

vaihdosta, joka koskee enimmäkseen EIP:n ratkaistavina

olevia investointihankkeita sekä pankin tiedotuspolitiik-

kaa. Kansalaisjärjestöt myös esittivät kaksi virallista vali-

tusta pankin pääsihteeristölle ohjesäännön perusteella,

joka tunnetaan nimellä Hyvän hallintotavan säännöstö

Euroopan investointipankin henkilöstölle suhteissaan

yleisöön. Valitus koski sitä tapaa, jolla näiden tiedustelu-

ja oli hoidettu pankissa. Pääsihteeri totesi päätökses-

sään, että tiedusteluja oli käsitelty asianmukaisesti.

Vuoden aikana EIP:n henkilöstön jäsenet myös tapasivat

paikallistason kansalaisjärjestöjen delegaatioita. Käsitel-

täviä kysymyksiä olivat mm. Sofian lentokenttä- ja E-79-

moottoritiehanke (molemmat Bulgariassa), Veracelin

sellutehdas (Bahian osavaltiossa, Brasiliassa) ja S-1-pika-

tie (Puolassa).
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EIP:n hallinto

Euroopan unionin laajentuminen 1. toukokuuta 2004

kymmenellä uudella jäsenmaalla on vaatinut perussään-

nön mukauttamista niiden määräysten osalta, jotka kos-

kevat jäsenvaltioiden osuutta pankin pääomaan ja pan-

kin hallintoa.

EIP:n valtuuston muodostavat kunkin 25 EU:n jäsen-

maan nimeämät ministerit, tavallisesti valtiovarainminis-

terit. Valtuusto vahvistaa luotonantopolitiikan yleiset

suuntaviivat, vuosittaisen tilinpäätöksen, päättää uni-

onin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoimista ja

pääoman korottamisesta. Se myös nimittää hallintoneu-

voston, hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet.

Hallintoneuvostolla on yksinomainen toimivalta päättää

antolainauksesta, takauksista ja ottolainauksesta. Pan-

kin moitteetonta hallintoa koskevan valvonnan ohella se

vastaa siitä, että pankkia johdetaan perustamissopimuk-

sen ja EIP:n perussäännön määräysten sekä valtuuston

vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti.

Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi

vuodeksi kerrallaan jäsenvaltioiden ehdotuksesta, ja he

ovat vastuussa yksinomaan pankille. Sama jäsen voidaan

valita uudeksi toimikaudeksi.

Hallintoneuvosto koostuu 26 jäsenestä, joista kukin 

25 jäsenvaltiota nimeää yhden jäsenen ja Euroopan

yhteisöjen komissio yhden jäsenen. Varajäsenten luku-

määrä on 16 jäsentä. Jäsenvaltioiden pitää siten liittyä

maaryhmiksi yhteisen varajäsenen valitsemiseksi näihin

tehtäviin.

Hallintoneuvostossa edustettua asiantuntemusta on

haluttu laajentaa tietyillä alueilla, ja hallintoneuvoston

kokoonpanoa voidaan täydentää enintään kuudella

asiantuntijalla, joista kolme on varsinaista asiantuntijajä-

sentä ja kolme varajäsentä. Heidän roolinsa on neuvoa-

antava ilman äänivaltaa hallintoneuvostossa. Touko-

kuun 1. päivästä 2004 lukien päätökset tehdään vähin-

tään yhden kolmasosan äänioikeutetun jäsenen enem-

mistöllä, joka edustaa vähintään puolta merkitystä

pääomasta.

Hallitus on kollegiaalinen, kokopäivätoiminen toimeen-

paneva elin. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Se vastaa

puheenjohtajan alaisena ja hallintoneuvoston valvon-

nassa EIP:n juoksevien asioiden hoitamisesta. Se tekee

hallintoneuvostolle päätösesityksiä ja varmistaa niiden

toimeenpanon. Pankin pääjohtaja tai hänen ollessa esty-

nyt, yksi varapuheenjohtajista, toimii hallintoneuvoston

puheenjohtajana. Hallituksen jäsenet ovat vastuussa

yksinomaan pankille. Valtuusto nimittää jäsenet hallin-

toneuvoston esityksestä kuuden vuoden toimikaudeksi,

joka on uudistettavissa.

Tarkastuskomitea on itsenäisessä asemassa ja työstään

suoraan valtuustolle vastuussa oleva elin, joka tarkastaa

pankin toiminnan ja kirjanpidon säännönmukaisuuden.

Tarkastuskomitea raportoi valtuustolle ja antaa lausun-

non tarkastuksista valtuuston hyväksyessä hallintoneu-

voston laatiman vuosikertomuksen.

Pankin hallintoelimiä koskevat määräykset on annettu pankin perussäännössä ja työjärjestyksessä. Hallintoelinten kokoonpano, johtoryhmän jäsenten
ansioluettelot sekä maksettavia palkkioita koskevat lisätiedot säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa www.eib.org.

Tarkastuskomitea
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Tarkastuskomitea koostuu kolmesta

jäsenestä ja kolmesta huomioitsijasta,

jotka valtuusto nimittää kolme vuotta

kestäväksi toimikaudeksi.

Oma pääoma: Jäsenvaltioiden osuus

pankin pääomasta lasketaan siten,

että pääomaosuus vastaa jokaisen val-

tion taloudellista painoarvoa EU:ssa

(BKT:n laskemisen kautta) niiden liit-

tyessä Euroopan unionin jäseniksi.

Kymmenen uuden maan osalta mer-

kityn ja maksetun pääoman osuus 

(5 prosenttia) on määrätty maksetta-

vaksi kahdeksana eri suorituksena.

Espanja korotti samalla osuuttaan

noin 10 prosenttiin merkitystä pää-

omasta lisärahoitusosuudella, joka

maksetaan niin ikään kahdeksana eri

suorituksena.

Pankin merkitty pääoma on yli 163,6 mil-

jardia euroa.

EIP:n pääoman jakauma 1.5.2004 (euroina):

10 000 000 0000 20 000 000 000

Osuus %

Saksa 26 649 532 500 DE 16,284
Ranska 26 649 532 500 FR 16,284

Italia 26 649 532 500 IT 16,284
Yhdistynyt kuningaskunta 26 649 532 500 GB 16,284

Espanja 15 989 719 500 ES 9,770
Belgia 7 387 065 000 BE 4,514

Alankomaat 7 387 065 000 NL 4,514
Ruotsi 4 900 585 500 SE 2,994
Tanska 3 740 283 000 DK 2,285

Itävalta 3 666 973 500 AT 2,241
Puola 3 411 263 500 PL 2,084
Suomi 2 106 816 000 FI 1,287

Kreikka 2 003 725 500 GR 1,224
Portugali 1 291 287 000 PT 0,789

Tsekin tasavalta 1 258 785 500 CZ 0,769
Unkari 1 190 868 500 HU 0,728
Irlanti 935 070 000 IE 0,571

Slovakian tasavalta 428 490 500 SK 0,262
Slovenia 397 815 000 SI 0,243

Liettua 249 617 500 LT 0,153
Luxemburg 187 015 500 LU 0,114

Kypros 183 382 000 CY 0,112
Latvia 152 335 000 LV 0,093

Viro 117 640 000 EE 0,072
Malta 69 804 000 MT 0,043

Yhteensä 163 653 737 000 100,000

^
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– Suhteet Euroopan parlamenttiin
– Institutionaaliset kysymykset, Pääsihteeristö
– Talousohjauksen ja sisäisen tarkastuksen

raportointi
– Luottoriskit
– Henkilöstö
– EBRD:n hallintoneuvoston jäsen
– Rahoitus Turkissa (väliaikaisesti)

Philippe MAYSTADT

EIP:n pääjohtaja ja hallintoneuvoston
puheenjohtaja

– Rahoitus Espanjassa, Belgiassa,
Portugalissa, Luxemburgissa,
Aasiassa ja Latinalaisessa
Amerikassa

– Strukturoitu rahoitus ja uudet lai-
nausvälineet; Arvopaperistaminen

– Lakiasiat (operaatiot)
– IADB- ja AsDB-yhteydet
– PK-yrtitystoiminnan rahoitus

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Varapääjohtaja

– Rahoitus Alankomaissa,
Tanskassa, Irlannissa,
AKT-maissa ja Etelä-Afrikassa

– Cotonoun sopimuksen
Investointikehys

– Hankkeiden arviointi ja 
toimintojen jälkiarviointi

– Aluekehitys
– Globaalilainat (yleiset 

kysymykset)
– Ammatillinen koulutus
– AfDB-yhteydet – Rahoitus Italiassa, Kreikassa,

Kyproksella, Maltalla sekä Lounais-
Balkanin maissa

– Talousarvio
– Laskenta ja rahoitusriskit
– Tietotekniikka

– Rahoitus Ranskassa,
Maghreb- ja
Machrek- maissa,
Israelissa sekä Gazan
ja Länsirannan
alueilla

– Euroopan unionin ja
Välimeren alueen
investointijärjestely ja
-kumppanuus (FEMIP)

– Rahapolitiikka
– Pääomamarkkinat
– Varainhallinta

– Rahoitus Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa, Virossa,
Norjassa, Islannissa ja Venäjällä; suhteet Sveitsiin

– Talous- ja rahoitustutkimukset
– Euroopan laajuiset verkot
– Yhteydet Pohjoismaiden investointipankkiin (NIB)
– EIR:n hallituksen jäsen

Sauli NIINISTÖ
Varapääjohtaja

Vastuualueet tarkistetaan uuden varapääjohtajan
tullessa tehtävään 1.5.2004.

– Rahoitus Saksassa, Itävallassa,
Puolassa, Tsekin tasavallassa,
Unkarissa, Slovakiassa sekä
Kroatiassa, Bulgariassa ja
Romaniassa

– Tiedottaminen ja viestintä
– Tasa-arvoiset mahdollisuudet
– Pääkonttorin laajennus ja

rakennukset
– EBRD:n hallintoneuvoston

varajäsen
– EIP:n taidekomitean puheen-

johtaja

^

Peter SEDGWICK
Varapääjohtaja

Wolfgang ROTH
Varapääjohtaja

– Rahoitus Britanniassa
– Ympäristönsuojelu
– Suhteet kansalaisjärjestöihin; 

toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys
– Toimintariskit
– Sisäinen ja ulkoinen tarkastus sekä

suhteet tarkastuskomiteaan
– Suhteet Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimeen
– Suhteet Euroopan petostentor-

juntavirastoon (OLAF)
– EIR:n hallituksen jäsen

Ivan PILIP
Varapääjohtaja

Gerlando GENUARDI
Varapääjohtaja

Philippe de FONTAINE VIVE
CURTAZ
Varapääjohtaja

Michael G. TUTTY
Varapääjohtaja

Hallitus
Hallintokollegio ja valvonta-alueiden jakautuminen

(Tilanne 1.5.2004)



Toimintakertomus 2003 47

Pääsihteeristö
ja lakiasiat

Eberhard UHLMANN
Pääsihteeri ja
Ylijohtaja - Lakiasiat

Toimielinten väliset asiat ja
Brysselin konttori
Dominique de CRAYENCOUR
Johtaja

Pankin johtoelimet, johdon sihteeristö,
protokolla
Hugo WOESTMANN
Apulaisjohtaja

Tarkastajien suoritusten seuranta
Konsernin kehittäminen
Helmut KUHRT

Voimavarat ja laajentuminen
Ferdinand SASSEN

Institutionaaliset asiat
Evelyne POURTEAU
Apulaisjohtaja

Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Lainopilliset palvelut - Luotonanto

Alfonso QUEREJETA
Johtaja

Toiminnan periaatteet, Balkanin maat ja
Kroatia
Roderick DUNNETT
Apulaisjohtaja

Saksa, Itävalta, Puola, Tsekin tasavalta,
Unkari, Slovakia, Slovenia, Liettua, Latvia,
Viro, Bulgaria, Romania, Venäjä
Gerhard HÜTZ

Gian Domenico SPOTA

Espanja, Portugali
Ignacio LACORZANA

Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Tanska,
Suomi, Irlanti, EFTA-maat
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

Ranska, Belgia, Alankomaat, Luxemburg
Pierre ALBOUZE

Italia, Kreikka, Kypros, Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Välimeren maat (FEMIP), Afrikan, Karibian
ja Tyynenmeren maat (Cotonoun Investo-
intikehys), Aasia ja Latinalainen Amerikka
Regan WYLIE-OTTE

Lainopilliset palvelut - Yhteisön
asiat ja rahoitusasiat

Marc DUFRESNE
Johtaja

Jean-Philippe MINNAERT
(Tietosuojavaltuutettu)

Luigi LA MARCA

^

Rahoitusasioihin liittyvät lainopilliset aspektit
Nicola BARR

Institutionaalisiin asioihin ja henkilöstö-
asioihin liittyvät lainopilliset aspektit
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

Yleishallinto

Rémy JACOB
Apulaispääsihteeri

Talousohjaus

Kirjanpito, tilinpäätös ja 
tuloslaskenta
Luis BOTELLA MORALES
Talousseurannan controller

Ulkoinen laskentatoimi
- - - - -

Kolmansien velkoja koskeva 
kirjanpito
Frank TASSONE

Suunnittelu, budjetointi, valvonta
Theoharry GRAMMATIKOS
Apulaisjohtaja

Organisaatio
Patricia TIBBELS
Éric VAN DER ELST

Lehdistö ja viestintä
Gabrielle LAUERMANN
Johtaja

Lehdistöasiat
Paul Gerd LÖSER

Corporate Promotion
Adam McDONAUGH

Yleiset asiat

Pariisin konttori: Yhteydet
Pariisissa sijaitseviin kansainvälisiin
organisaatioihin
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Johtaja

Arkistopalvelut ja tietopalvelut
Marie-Odile KLEIBER
Apulaisjohtaja

Duncan LEVER

Hankinnat, hallintopalvelut
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Apulaisjohtaja

Tilahallinto
Agustin AURÍA

Käännöspalvelut
Georg AIGNER
Apulaisjohtaja

Kenneth PETERSEN

Task Force Uudisrakennus
Enzo Unfer

Rahoitusjohto
Eurooppa

Terence BROWN
Ylijohtaja

Toiminnan tuki

Jürgen MOEHRKE
Operatiivisten toimintojen pääkoordinaattori

Koordinointi
Dominique COURBIN

Richard POWER

Tietojenkäsittely ja tietohuolto
Thomas FAHRTMANN

Luottotuki
Ralph BAST

Global Relationship Management
Matthew OLEX-SZCZYTOWSKI

Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti,
Tanska ja EFTA-maat

Thomas BARRETT
Johtaja

Pankit, teollisuus, arvopaperistaminen
Bruno DENIS

Infrastruktuuri
Tilman SEIBERT

Strukturoitu rahoitus, julkis-yksityiset
yhteishankkeet
Cheryl FISHER

Espanja ja Portugali

Carlos GUILLE
Johtaja

Espanja - julkis-yksityiset yhteishankkeet,
infrastruktuuri, sosiaali- ja kaupunkisektorit
Christopher KNOWLES
Apulaisjohtaja

Marguerite McMAHON

Espanja - Pankit, teollisuus, energia, 
tietoliikenne
Fernando de la FUENTE

Bureau de Madrid
Andrea TINAGLI

Portugali
Rui Artur MARTINS

Lissabonin konttori
Pedro EIRAS ANTUNES

Organisaatio
(Tilanne 1.6.2004)
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Ranska ja Benelux-maat

Laurent de MAUTORT
Johtaja

Ranska - Infrastruktuuri
Jacques DIOT

Ranska - Yritykset
Jean-Christophe CHALINE

Belgia, Luxemburg, Alankomaat
Henk DELSING
Apulaisjohtaja

Saksa, Tsekin tasavalta, Slovakia

Joachim LINK
Johtaja

Saksa (pohjoiset osavaltio)
Peggy NYLUND-GREEN

Berliinin konttori
Margarethe QUEHENBERGER

Saksa (eteläiset osavaltiot)
Kim KREILGAARD

Tsekin tasavalta, Slovakia
Jean VRLA

Italia, Malta
Antonio PUGLIESE
Johtaja

Infrastruktuuri
Bruno LAGO
Apulaisjohtaja

Energia, ympäristö, tietoliikenne
Paolo MUNINI

Teollisuus, pankit
Alexander ANDÒ

Keski-Eurooppa
Emanuel MARAVIC
Johtaja

Itävalta, Kroatia
Franz-Josef VETTER

Unkari, Slovenia
Cormac MURPHY

Bulgaria, Romania
Rainer SAERBECK

Kaakkois-Eurooppa
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Johtaja

Kreikka
Themistoklis KOUVARAKIS

Alain TERRAILLON

Ateenan konttori
Christos KONTOGEORGOS

Balkanin maat, Kypros
Romualdo MASSA BERNUCCI

Turkki
Patrick WALSH

^

^

Itämeren alue
Thomas HACKETT
Apulaisylijohtaja

Puola, Euratom
Heinz OLBERS

Baltian maat, Venäjä
Constantin SYNADINO

Suomi, Ruotsi
Michael O’HALLORAN

Rahoitusjohto -
Euroopan
ulkopuoliset maat

Jean-Louis BIANCARELLI
Ylijohtaja

Neuvontapalvelut: Kehitysyhteistyöhön
liittyvät taloudelliset kysymykset
Daniel OTTOLENGHI
Kehitysasiain pääekonomisti
Apulaisjohtaja

Bernard ZILLER

Välimeren alue (FEMIP)
Claudio CORTESE
Johtaja

Maghreb-maat
Bernard GORDON

Machrek-maat, Lähi-itä
Jane MACPHERSON

Kairon konttori
Luigi MARCON

Yksityissektorin tuki
Alain SÈVE
Apulaisjohtaja

Afrikka, Karibia, Tyynimeri
(Cotonoun Investointikehys)
Martin CURWEN
Johtaja

Länsi-Afrikka ja Sahelin alue
Gustaaf HEIM

Jack REVERSADE

Keski- ja Itä-Afrikka
Tassilo HENDUS

Eteläinen Afrikka, Intian valtameri
Justin LOASBY

David WHITE

Karibia, Tyynimeri
David CRUSH

Voimavarat ja kehittäminen
Jacqueline NOËL
Apulaisjohtaja

Salkunhoito ja strategiat
Flavia PALANZA

Aasia ja Latinalainen Amerikka
Francisco de PAULA COELHO
Johtaja

Latinalainen Amerikka
Alberto BARRAGÁN

Aasia
Matthias ZÖLLNER

Rahoitus
ja varainhoito

René KARSENTI
Ylijohtaja

Pääomamarkkinat

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Johtaja

Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

Eurooppa (euron ulkopuoliset valuutat),
Afrikka
David CLARK

Amerikka, Aasia, Tyynimeri
Eila KREIVI

Sijoittajasuhteet ja markkinointi
Peter MUNRO

Varainhallinta

Anneli PESHKOFF
Johtaja

Likviditeetin hallinta
Francis ZEGHERS

Tasehallinta
Jean-Dominique POTOCKI

Salkunhoito
James RANAIVOSON

Toimintojen suunnittelu 
ja toimeenpano
Gianmaria MUSELLA
Johtaja

Backoffice, lainananto
- - - - -

Backoffice, treasury
Yves KIRPACH

Backoffice, lainanotto
Erling CRONQVIST

Tietojärjestelmät ja lainatietokannat
Charles ANIZET

Koordinointi ja rahapolitiikka
- - - - -

(Tilanne 1.6.2004)
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Hankkeet

Michel DELEAU
Ylijohtaja

Mateo TURRÓ CALVET
Apulaisjohtaja
(Euroopan laajuiset verkot ja julkis-yksityiset
yhteishankkeet)

Talous- ja rahoitustutkimukset
Éric PERÉE

Strategian tuki

Patrice GÉRAUD
Johtaja

Gianni CARBONARO
(Aluekehitys)

Luottopolitiikka
Guy CLAUSSE

Guy BAIRD (Brysselin konttori)

Laadunhallinta
Angelo BOIOLI

Voimavarat ja ohjaus
Daphné VENTURAS
Apulaisjohtaja

Ympäristöasiat-yksikkö
Peter CARTER

Infrastruktuuri

Christopher HURST
Johtaja

Andrew ALLEN
(Perusinfrastruktuuri ja voimavarat)

Axel HÖRHAGER
(Balkanin maat ja taloudellinen koordinointi)

Rautatie- ja maantieliikenne
José Luis ALFARO

John SENIOR

Lento-, meri- ja kaupunkiliikenne
Philippe OSTENC
Apulaisjohtaja
(Hankinta-asia)

Vesihuolto ja viemäröinti
José FRADE

Energia, tietoliikenne ja jätehuolto

Günter WESTERMANN
Johtaja

Sähkö, uusiutuvat energiamuodot,
jätehuolto
René van ZONNEVELD

Heiko GEBHARDT

Öljy ja kaasu
Angus NICOLSON

François TREVOUX

Televiestintä ja tietotekniikka
Carillo ROVERE

Teollisuus ja palvelut

Constantin CHRISTOFIDIS
Johtaja

Perusraaka-aineet, biotieteet
Jean-Jacques MERTENS
Apulaisjohtaja

John DAVIS
Philippe GUINET

Tehdasteollisuus, palvelut
Hans-Harald JAHN

Pedro OCHOA
Peder PEDERSEN
Rüdiger SCHMIDT

Inhimillinen pääoma
Stephen WRIGHT

Riskienhallinta

Pierluigi GILIBERT
Ylijohtaja

Luottoriskit
Per JEDEFORS
Johtaja

Yritykset, julkinen sektori, infrastruktuuri
Stuart ROWLANDS

Rahoituslaitokset
Georg HUBER

Per de HAAS

Riskit - Hankerahoitus, Euroopan
investointirahasto (EIR)
Klaus TRÖMEL

Rahoitus- ja toimintariskit
Alain GODARD
Johtaja

ALM ja markkinariskien hallinta
--

Henricus SEERDEN

Johdannaistuotteet
Luis GONZALEZ-PACHECO

Toimintariskit
Antonio ROCA IGLESIAS

Koordinointi ja riskienhoidon tuki
Elisabeth MATIZ

Henkilöstö

Andreas VERYKIOS
Johtaja

Jean-Philippe BIRCKEL

Hallinnolliset tietojärjestelmät
Zacharias ZACHARIADIS
Apulaisjohtaja

Henkilöstö
Jörg-Alexander UEBBING
Apulaisjohtaja

Henkilöstön kehittäminen
Luis GARRIDO

Ute PIEPER-SECKELMANN

Henkilöstöhallinto
Michel GRILLI

Rahoitettavien
hankkeiden arviointi

Horst FEUERSTEIN
Johtaja

Juan ALARIO GASULLA
Apulaisjohtaja

Guy BERMAN
Apulaisjohtaja

Campbell THOMSON

Tietotekniikka

Patrick KLAEDTKE
Tietohallintojohtaja

Suunnittelu, tuki ja menetelmät
Joseph FOY

Yrityssolvellukset
Simon NORCROSS

Infrastruktuuri ja teknologia
José GRINCHO

Sisäinen tarkastus

Peter MAERTENS
Sisäisen tarkastuksen päällikkö

Siward de VRIES
Luciano DI MATTIA

Hallituksen
neuvonantaja
Konsernin strategiat ja
neuvotteluasiat

Francis CARPENTER
Ylijohtaja

Pankin toimintayksiköt, ylijohtajien ja valvontayksiköiden vastuuhenkilöiden ansioluettelot sekä henkilökunnalle maksettavia palk-
kioita koskevat lisätiedot säännöllisesti ajantasaistettuina julkaistaan Internetissä osoitteessa www.eib.org



EIR:n toimintaa johtavat ja sen hallinnosta vastaavat seuraavat kolme elintä

• Yhtiökokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Rahaston jäseniä ovat EIP, Euroopan komissio ja 

31 pankkia.

• Hallitus, jossa on seitsemän jäsentä, tekee rahaston toimintaa koskevat päätökset.

• Toimitusjohtaja, joka johtaa rahastoa rahaston perussäännön määräysten ja hallituksen antamien suuntavii-

vojen ja toimintaohjeiden mukaisesti.

Rahaston tilit tarkastaa tilintarkastuslautakunta, jonka muodostaa kolme yhtiökokouksen valitsemaa tilintar-

kastajaa.
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EIR:n hallinto

EIR:n toimintarakenne
Francis CARPENTER Toimitusjohtaja

Thomas MEYER Jaostopäällikkö - Riskienhallinta ja valvonta

Robert WAGENER Pääsihteeri

Marc SCHUBLIN Jaostopäällikkö - Koordinointi: Instituutiot ja strategiat, neuvonanto

Jacques LILLI Johdon neuvonantaja

Maria LEANDER Jaostopäällikkö - Lakiasiat

Petra de BRUXELLES Henkilöstöhallinto

Frédérique SCHEPENS Laskenta ja varainhoito

John A. HOLLOWAY Johtaja - Operatiiviset toiminnot

Jean-Philippe BURCKLEN Jaostopäällikkö - Pääomasijoitustoiminta 1

Ulrich GRABENWARTER (Alankomaat, Belgia, Britannia, Eesti, Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia,
Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Slovakia, Slovenia,
Tsekkoslovakia, Unkari)

Matthias UMMENHOFER Apulaisjaostopäällikkö

Alessandro TAPPI Jaostopäällikkö - Takaukset, arvopaperistaminen, «MAP»

Christa KARIS Apulaisjaostopäällikkö

Yksityiskohtaiset tiedot rahaston hallintoelimistä (kokoonpano, jäsenten ansioluettelot, palkkioperusteet) ja rakenteista (kokoonpano, ylijoh-
tajien ja johtajien ansioluettelot, henkilöstön palkkioperusteet) säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa www.eif.org.
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EIP-ryhmän hallinto- ja henkilöstörakenne

Vuonna 2003 lisättiin edelleen aloitteita edistämään toi-
minnan avoimuutta ja selkeyttä, vastuuvelvollisuutta ja
henkilöstöpolitiikan uudistamista. Budjettivastuun ja
henkilöstöhallinnon vastuiden hajautus pääosastoille
vietiin onnistuneesti päätökseen.

Organisaatio

Organisaation mukauttamista jatkettiin vuoden aikana,
missä otettiin erityisesti huomioon uudet strategiat.
Vastuu luotto-, markkina- ja toimintariskeistä keskitet-
tiin yhteiseen riskienhallinta-toiminnon pääosastoon.
Samalla myös päätettiin yhdistää yhteiseen pääosas-
toon: kirjanpito, tilinpäätös ja tuloslaskenta -osasto;
suunnittelu, budjetointi, valvonta -jaosto; organisaatio-
yksikkö, jotta EIP-ryhmälle saadaan luotua taloudellisen
ohjauksen toiminto, joka tulee apulaispääsihteerin alai-
suuteen. Laajentumisen jälkeistä EU:ta ajatellen pää-
osastojen Rahoitusjohto - Eurooppa ja Rahoitusjohto -
Euroopan ulkopuoliset maat organisaatiota muutettiin
tammikuun 2004 alussa. Henkilöstön hankintaa uusista
jäsenmaista myös jatkettiin. Sivulla 47 ja seuraavilla
sivuilla esitetyssä organisaatiokaaviossa tapahtuneista
muutoksista saa säännöllisesti ajantasaistettua tietoa
EIP:n verkkosivuilta (www.eib.org).

Henkilöstön edustus

Henkilöstön edustajat jatkoivat vuoden aikana aikaisem-
min henkilöstöosaston kanssa käynnistettyä työtä henki-
löstön ohjesäännön tarkistuksesta ja päivityksestä.
Henkilöstöosaston ja henkilöstön edustajien välistä toi-
mintaa ohjattiin eri työryhmien kautta. Työryhmissä
käsiteltiin niin henkilökunnalle kuin johdolle tärkeitä
asioita; työryhmiä olivat mm. arvostuksesta työyhteisös-
sä ja palkka- ja palkitsemispolitiikasta vastaavat työryh-
mät. Henkilöstöosaston ja henkilöstön edustajien väliset
käsittelyt tapahtuivat myös paljolti monenlaisissa seka-
komiteoissa. Näistä esimerkkinä on mm. työsuojelutoi-
mikunta. Se on kahden viime vuoden aikana tehostanut
merkittävästi toimintaansa siinä tarkoituksessa, että
pankin käytännöt saadaan yhtäpitäviksi Euroopan uni-
onin parhaimpien käytäntöjen kanssa työympäristön
terveellisyyden ja turvallisuuden osalta.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Molempien sukupuolten tasa-arvoisia mahdollisuuksia
käsittelevä sekakomitea (COPEC) huolehtii miesten ja
naisten välisen tasa-arvopolitiikan toteuttamisesta ura-
kehityksen, palkkauksen, koulutuksen ja sosiaalisen
infrastruktuurin tasolla. Vuoden 2003 aikana COPEC-
komitean tarkastelu kohdistui aivan erityisesti niihin
esteisiin, jotka haittaavat naisten ylenemistä pankin
organisaatiossa. Se myös järjesti erityisen herkistämis-
kampanjan linjaorganisaatiossa, ja kannusti naisten
palkkaamiseen johdon tehtäviin pankin ulkopuolelta.
COPEC pyrkii aivan erityisesti lisäämään naisten osuutta
johtajistoon kuuluvien henkilöiden osalta.

Henkilöstön kehittäminen

Vuonna 2003 pankki käynnisti toisen henkilöstön asen-
neilmastoa ja odotuksia koskevan kyselyn seurantakyse-
lynä vuonna 2000 tehdylle ilmapiirimittaukselle. Pank-
kiin perustettiin uusi uraohjaajan toimi, joka myös täy-
tettiin. Uraohjaaja ohjaa ja perehdyttää henkilökuntaa
ja esimiehiä urasuunnittelussa. Käynnissä olevan esimies-
taitojen kehittämisohjelman jatkeena järjestetty pilotti-
hanke saatiin päätökseen. Se koski johtavassa asemassa
olevia asiantuntijoita, jotka eivät toimi esimiestehtävis-
sä. Vuonna 2003 pankki myös vahvisti ja otti käyttöön
uudet arvostusta työyhteisössä koskevat toimintape-
riaatteet.

Henkilöstömäärä

EIP:n palveluksessa oli vuoden lopussa 1 213 henkilöä.
Henkilöstömäärä kasvoi 9 prosentilla edellisestä vuodesta.

EIR

EIR:n organisaatio rakentuu kolmen pääosaston varaan.
Ne ovat operatiiviset toiminnot, pääsihteeristö ja riskien-
hallinta. Riskienhallinta-toiminto on suoraan toimitusjoh-
tajan alaisuudessa. EIR:n palveluksessa on nyt 68 henkilöä
(kasvua 15 prosenttia vuodesta 2002), joista suurin osa on
operatiivisissa toimissa.
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EIP-ryhmän pelkistetty tase
Tase 31 päivältä joulukuuta 2003 (tuhansia euroja)

VASTAAVAA 31/12/2003

1. Rahat sekä saamiset keskuspankeilta ja
postipankeilta 11 555

2. Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat 
valtion velkasitoumukset 1 611 353

3. Luotot ja ennakot uottolaitoksille
a) vaadittaessa maksettavat 219 757
b) muut luotot ja ennakot 13 287 301
c) lainananto 95 734 289

109 241 347

4. Luotot ja ennakot asiakkaille
a) lainananto 110 897 513
b) erityiset varaukset -179 000

110 718 513

5. Joukkovelkakirjat, mukaan lukien
kiinteätuottoiset arvopaperit
a) julkisten viranomaisten tai

laitosten liikkeeseen laskemat 2 705 798
b) muiden luotonottajien

liikkeeseen laskemat 6 446 392
9 152 190

6. Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset 
arvopaperit 937 949

7. Aineettomat hyödykkeet 8 075

8. Kiinteistö, koneet ja kalusto 125 666

9. Muu omaisuus
a) EVJ:n perusteella ennakkoon

maksetut korkotuet 0
b) muut saamiset 461 487
c) positiivinen vaihto-

omaisuusarvo 6 536 736
6 998 223

10. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 2 014 669

240 819 540

VASTATTAVAA 31/12/2003

1. Lainat luottolaitoksilta
a) vaadittaessa maksettavat 0
b) lainat, joissa on sovittu eräpäivä

tai irtisanomisaika 308 203
308 203

2. Velkakirjalainat
a) liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat 191 297 963
b) muut 1 203 079

192 501 042

3. Muut velat
a) ennakkoon saadut korkotuet 260 207
b) erittelemättömät velat 969 372
c) muut 53 707
d) negatiivinen vaihto-omaisuusarvo 16 925 122

18 208 408

4. Siirtovelat ja ennakkomaksut 3 323 993

5. Varaukset
a) henkilökunnan eläkerahastot 561 199
b) takaustoiminnan varaus 45 396

606 595

6. Vähemmistön osuus 229 180

7. Oma pääoma
a) merkitty 150 000 000
b) maksettavaksi määräämätön -142 500 000

7 500 000

8. Konsernirahastot
a) vararahasto 13 641 249
b) muut rahastot -365 214
c) erityinen lisärahasto 0

13 276 035

9. Strukturoituun rahoitusjärjestelyyn
määrätyt varat 500 000

10. Riskipääomasijoituksiin määrätyt varat 1 868 769

11. Yleinen riskirahasto tilinpäätössiirtojen
jälkeen 1 050 000

12. Tilikauden tulos
ennen siirtoja/käyttöön ottoa Yleinen 
riskirahasto 1 392 315
siirrot/käyttöönotto tilikauden tuloksesta
Yleinen riskirahasto 55 000
Voittovaroja tilille jätetään 1 447 315

240 819 540
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Tilikauden 2003 tulos ennen rahastosiirtoja ja vähennyk-

siä (vähemmistön osuuden vähennyksen jälkeen) oli

1 565 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli

1 347 miljoonaa. Tulos kasvoi edellisestä vuodesta

16,2 prosenttia. Nettotulos oli 1 447 miljoonaa euroa,

kun se edellisenä vuonna oli vastaavasti 1 168 miljoonaa,

ja kohosi 23,9 prosenttia.

Yleisestä riskirahastosta siirrettiin 55 miljoonaa vuodelta

2003 (25 miljoonan siirto rahastoon 2002). Siirrot riski-

pääomasijoituksiin määrättyihin varoihin, arvonalen-

nuksiin ja takaustoiminnan varauksiin olivat 129 miljoo-

naa (2002: 144 miljoonaa).

Korot olivat vuoden aikana laskevia. Antolainojen keski-

korot alenivat edellisvuoden 4,74 prosentista 4,06 pro-

senttiin vuonna 2003. Ottolainojen keskikorot alenivat

samaan aikaan 4,33 prosentista 3,59 prosenttiin.

Korkotuotot ja saadut palkkiot antolainauksesta olivat

8 143 miljoonaa vuonna 2003 verrattuna 8 938 miljoo-

naan vuotta aikaisemmin. Korkokulut ja maksetut palk-

kiot ottolainauksesta olivat 6 935 miljoonaa, kun ne

edellisenä vuonna olivat 7 966 miljoonaa.

Treasury-toiminnan kate oli 574 miljoonaa vuonna 2003,

ja supistui 173 miljoonaa euroa edellisen vuoden 

747 miljoonasta. Keskimääräinen kokonaistuotto oli

2,96 prosenttia vuonna 2003 verrattuna 3,58 prosenttiin

vuotta aikaisemmin.

Treasury-toiminnan korkotuottojen supistuminen vuon-

na 2003 selittyy arvopaperien pienemmästä määrästä ja

lyhyiden korkojen alenemisesta.

Yleiset hallintokulut sekä poistot aineellisista ja aineet-

tomista hyödykkeistä olivat 272,4 miljoonaa euroa vuon-

na 2003, eli 8,3 prosenttia suuremmat kuin edellisenä

vuonna (251,4 milj.).

IAS 39:n käyttöönoton vaikutus huomioon ottaen joh-

dannaissopimusten arvostamisella käypään arvoon oli

402 miljoonan euron negatiivinen vaikutus EIP-ryhmän

omaan pääomaan. Tämä negatiivinen vaikutus vastaa

pääasiassa makrosuojausswapien käypää arvoa (349 mil-

joonaa).

Tulos vuonna 2003

Uuden dealing-huoneen käyttöönotto marraskuussa 2003
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EIP-ryhmän rahoitukseen soveltuvat
hankkeet

Laajentumisen jälkeisessä Euroopan unionissa rahoituk-

sen saanti edellyttää, että hanke palvelee vähintään

yhtä seuraavista tavoitteista:

• taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujitta-

minen, taloudellisen toimeliaisuuden synnyttäminen

edistämään muita heikommassa asemassa olevien

alueiden taloudellista kehitystä

• tieto- ja innovaatioyhteiskunnan kehittymiseen täh-

täävien investointien edistäminen

• terveydenhuolto- ja koulutusverkostojen ja -palvelui-

den parantaminen, sillä nämä alat ovat inhimillisen

pääoman kaksi perustasoa

• yhteisön kannalta merkittävien liikenne-, tietoliiken-

ne- ja energiansiirtoverkkojen kehittäminen

• ympäristön suojelu ja elämänlaadun parantaminen

muun muassa turvautumalla uusiutuviin ja vaihtoeh-

toisiin energialähteisiin

• energiahuollon turvaaminen, jossa päätoimia ovat

energian järkevä käyttö, unionin omien energiavaro-

jen tehokas hyödyntäminen ja energiantuonnin moni-

puolistaminen

• pk-yritysten taloudellisen toimintaympäristön paran-

taminen kehittämään niiden toimintaedellytyksiä:

– EIP:n keskipitkillä ja pitkäaikaisilla globaalilainoilla

– EIR:n pääomasijoituksilla

– EIR:n takauksilla pk-yrityksille.

Kumppanuusmaissa EIP on mukana toteuttamassa EU:n

kehitysapu- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa pankin omista

rahoitusvaroista myönnettävillä pitkäaikaisilla lainoilla

sekä jäsenvaltioiden tai EU:n budjeteista rahoitettavilla

pääomalainoilla tai riskipääomilla. Se toimii:

• Välimeren maissa, joissa edistetään Euroopan unionin

ja Välimeren maiden kumppanuustavoitteita vuoteen

2010 mennessä toteutettavaa yhteistä tulliliitoa sil-

mällä pitäen

• Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT), Etelä-

Afrikassa sekä merentakaisissa maissa ja alueilla

(MMA) perusinfrastruktuurien rakentamiseksi ja pai-

kallisen yksityissektorin kehittämiseksi

• Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, joissa osallistu-

taan tietyntyyppisiin hankkeisiin, jotka ovat sekä koh-

demaiden että Euroopan unionin edun mukaisia

• Balkanin maissa, joissa edistetään vakaussopimuksen

tavoitteita suuntaamalla EIP:n lainat niin perusinfra-

struktuurin jälleenrakentamiseen ja alueellisesti mer-

kittäviin hankkeisiin kuin yksityissektorin kehittämi-

seen.
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EIP-ryhmän osoitteet

European Investment Bank

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 4379 -1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org – U info@eib.org

Toimipaikat: Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 3 (+32-2) 235 00 70
B-1040 Bruxelles / Brussel 5 (+32-2) 230 58 27

21, rue des Pyramides 3 (+33-1) 55 04 74 55
F-75001 Paris 5 (+33-1) 42 61 63 02

Via Sardegna 38 3 (+39) 06 47 19-1
I-00187 Roma 5 (+39) 06 42 87 34 38

364, Kifissias Ave & 1, Delfon 3 (+30) 21 06 82 45 17
GR-152 33 Halandri/Athens 5 (+30) 21 06 82 45 20

Lennéstraße 11 3 (+49-30) 59 00 47 90
D-10785 Berlin 5 (+49-30) 59 00 47 99

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 3 (+351) 213 42 89 89
P-1250-146 Lisboa 5 (+351) 213 47 04 87

2 Royal Exchange Buildings 3 (+44) 20 73 75 96 60
London EC3V 3LF 5 (+44) 20 73 75 96 99
United Kingdom

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 3 (+34) 914 31 13 40
E-28006 Madrid 5 (+34) 914 31 13 83

6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 33 66 583
Dokki, Giza 12311, Cairo 5 (+20-2) 33 66 584
Egypt

European Investment Fund

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88-1
L-2968 Luxembourg 5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org – U info@eif.org
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EIP kiittää hankkeen alkuunpanijoita ja kuvatoimistoja tämän esitteen kuvista:

QA Photos/Rail Link Engineering (kansi, s. 3, 6, 17, 18), IMEC (s. 6, 14, 15, 16), Helsingin
Tiedepuisto (s. 7, 14), ELSAM A/S (s. 9, 20), Euroopan komissio (s. 9, 25, 41), Göteborgin satama
(s. 18), Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira S.A. (s. 18), ENEL (s. 20),
Rosa Veiga/EFE/SIPA (s. 21), SWTP Construction Oy (s. 25), Euroopan parlamentti - «Architecte
AEL» (s. 41), Euroopan parlamentti - «Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl,
C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck» (s. 42).

Muu kuva-aineisto EIP:n kuva-arkistosta.

Tätigkeitsbericht
Finanzbericht

Finanzierte Projekte und statistische Übersichten

Activity Report
Financial Report

Projects financed and statistics

Rapport d’activité
Rapport financier

Projets financés et statistiques 

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

2 0 0 3
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