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EIP:n työllisyyspaketH 

H EU:n y l imäärä isessä työ l l isyyshuip-

pukokouksessa , j oka p idet t i in Luxem-

burgissa 2 0 . ja 2 1. mar raskuuta , EIP:n 

pää joh ta j a Sir Br ian Unw in t iedott i va l -

t io iden ja hallitusten päämieh i l le pank in 

edistymisestä Euroopan kasvua ja työl l i-

syyttä tukevan "Amsterdamin to imintooh-

je lman" (ASAP) toteuttamisessa. 

EIP:n val tuusto hyväksyi ASAP-oh je lman 

p ä ä k o h d a t e lokuun 2 0 . p ä i v ä n ä vas-

tauksena A m s t e r d a m i n E u r o o p p a n e u -

voston pää tös lause lmaan (^). Kolmivuo-

tisen o h j e l m a n (syyskuu 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) 

tavoi t teena on suunnata huomat tava osa 

pank in rahoituksesta työvo imava l ta is i l l e 

ta louden a lo i l le ja siten tukea työl l isyyttä 

n i iden to imintaa l isäämäl lä . 

Oh je lman merk i t täv impänä uutuutena on 

pank in tode l l i nen r iskinotto pk-yr i tysten 

t y ö p a i k k o j a synnyt täv ien hankke iden 

hyväksi. ElP ot taa ASAP-ohje lman yhtey-

dessä käy t töön er i ty isen raho i tusoh je l -

man innovat i iv is ia pk-yr i tyksiä va r ten , 

jotka ovat vo imakkaassa kasvuvaiheessa 

tekno log iapa ino t te i suu tensa ans iosta . 

ASAP-oh je lmaan kuuluu myös ElP-rahoi-

tuksen l isääminen työpa ikko ja luovi l la ja 

t yövo imava l ta i s i l l a a lo i l l a . N ä i t ä ova t 

muun muassa Euroopan laajuiset verkot 

(TEN), ympär i s tönsuo je lu , kaupunk ien 

uudis taminen, te rveydenhuo l to ja koulu-

tus (ks. s. 3, kehystetty teksti). 

Sisällys 

(') Kokoontui 16. ja 17. kesäkuuta 1997 ks "ElP 

Tiedote" N O 94, 4-1 9 9 7 s 1 

- ElP investoi työpaikkojen 

luomiseen 1 

Rahoitussopimuksia on allekirjoitet-

tu jo arviolta 4 4 0 miljoonan ecun 

edestö elokuussa hahmotellun 

Amsferdannin toinnintaohjelman 

puitteissa. Lainat ovat vastaus kesä-

kuussQ kokoontuneen Amsterdomin 

Eurooppa-neuvoston pyyntöön li-

sätä EIP:n rahoitusapua paljon työ-

voimaa vaativille hankkeille. 

- Euroon siirtymisen valmistelu 5 

Yhtenä Euroopan suurimmista kan-

sainvälisistä joukkovelkakirjojen 

liikkeeseenlaskijoista pankki tekee 

aktiivisesti yhteistyötä EU:n jäsen-

valtioiden ja Euroopan komission 

konssa etenkin euron käyttöönot-

toon liittyvien juridisten ja teknisten 

näkökohtien selvittämiseksi. 

- METAP-aJuetoimisto Kairoon 7 

Pankki ja muut "Välimeren ympä-

ristön teknisen avustusohjelman" 

yhteistyökumppanit avasivat alue-

toimiston-Kairoon ανυηαηηοη kes-

kittämiseksi ja tehostamiseksi. 

-ElP-foorumi 1997 8 

Tukholmassa pidetyn ElP-foorumin 

1997 otsikkona oll "Sillanraken-

tojana Pohjois-Euroopassa". Kes-

keisinä teemoina olivat Pohjois-

Euroopan ja Itämeren alueen haas-

teet ja tulevaisuudennäkymät 

alueellisen yhteistyön lisäännisessä. 

-ElP-palkinfo 1997 9 

Tämän vuoden ensimmäisellä pal-

kinnolla palkittu essee selvittää 

optinnaalista strategica kurssisuhtei-

den lukitsemiseksi Emun kolmannen 

vaiheen käynnistyessä. 
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UUDENLAINEN TENTAVA 

KOKEMUKSEN POHJALTA 

Pyytäessään ElPiltä kasvun ja työllisyy-

den edistämisapua Eurooppa-neuvosto 

tunnusti "EIP:n ja Euroopan investointira-

haston tärkeän tehtävön Euroopan työlli-

syyden edistäjinä järjestämällä uusia 

investointimahdollisuuksia (...) hyvän 

pankkitoiminnan periaatteiden ja käy-

täntöjen mukaisesti". 

Euroopan talouteen 1996 investoimil-

Ιααη lähes 21 miljardilla eculla ElP on 

tukemiensa hankkeiden koutta vaikutta-

nut liki viiteen prosenttiin kiinteän päö-

oman bruttomuodostuksesta Euroopassa. 

Talouselämän tarpeisiin vastatakseen 

pankki on jo viime vuosina huomattavas-

ti mukauttanut rahoitusvalikoimaansa, 

jotta se volsi tehokkaammin tukea 

Euroopan kasvua antamalla käyttöön 

rahoituskapasiteettinsa ja asiantuntemuk-

sensG hankkeiden arvioinnissa sekä toi-

mimalla Euroopan pankeille vetoapuna 

sellaisten hankkeiden tukemisessa, jotka 

vahvistavat talouden perusteita. Tämän 

kehityksen pöökohtia ovat seuroavat: 

Joulukuussa 1992 ElP perusti "Edin

burghin rahoitusjärjestelmän" joudutta-

maan liikenteen, ympäristönsuojelun ja 

kaupunkisuunnittelun infrastruktu uri hank

keiden rahoitusta. Ohjelman pöättyessö 

vuoden 1994 loppuun mennessä oli 

myönnetty seitsemän miljardia ecua 

arviolta 134 laajamittaiseen hankkee-

seen ja satoihin keskisuuriin infrastruktuu-

reihin yhteentoista unionin kahdestafois-

ta jäsenmaasta. 

Eurooppa-neuvostot asettivat pk-yritykset 

etusijalle sekä Kööpenhaminan huippu-

kokouksessa kesäkuussa 1993 että 

Cannesin huippukokouksessa kesäkuus

sa 1995. Tuloksena ElP laajensi toimin-

taansa pienten ja keskisuurten yritysten 

hyväksi. Se perusti perinteisten globaali-

lainojensa rinnalle - joiden ανυΙΙα rahoi-

tetaan vuosittain noin 10 0 0 0 pk-yritystö 

- väliaikaisen rahoitusjärjestelmän, joka 

käsittää 1 miljardi ecua korkotuettuina 

lainoina (̂ ) työpaikkoja luoville pk-yrityk-

sille. Vuoden 1996 loppuun mennessä 

pankin ja unionin varoilla oli vaikutettu 

45 0 0 0 työpaikan syntymiseen viidessö-

toista jösenmaassa. 

Kesäkuussa 1994 ElP, Euroopan komis-

sio ja 77 liikepankkia kaikisto unionin 

jäsenmaistö perustivat Euroopan inves-

tointirahaston (EIR). Se on ainutlootuinen 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteisyri-

tys ('̂ ), jonka tehtävänä on tukea inves-

tointeja myöntömällä takauksia TEN-

hankkeille ja pk-yritysten investointeihin. 

Perustamisestaan lähtien EIR on taannut 

22 TEN-hanketta ja 23:a pk-yrityksiä 

tukevaa pankkien investointisalkkua yli 

2 miljardilla eculla, joista 630 miljoonaa 

pk-yritysten hyväksi. 

Joulukuussa 1994 ElP tehosti Euroopan 

laajuisten liikenne-, televiestintä- ja ener-

giansiirtoverkkojen rahoitusta esittämällä 

Essenin Eurooppa-neuvostolle erityisen 

TEN-Ioinaohjelman perustamista. Sen 

ανυΙΙα pankki voi myöntäö yksilöllisesti 

suunniteltua rahoitusta näihin useimmiten 

(^) Kahden prosentin korkotuki, joka rahoitetaan 

EU:n budjeltivaroista. 

I'') EIR:n peruspäöoma on 2 mi l jardia ecua. 

Rahaston pääosakas on ElP (40 %), muut osak-

kaat ovat Euroopan komissio (30 %) ja 7 7 pank-

kia(30%). 

poikkeuksellisen suuriin hankkeisiin, jotka 

ovat kannattavia vasta pitkällä aikavälil-

lä. Siitö lähtien ElP on käyttönyt tätö 

ohjelmaa runsaasti ja vakiinnuttanut ase-

mansa laajojen infrastruktuurihankkeiden 

törkeimpönä pankkirahoituslähteenä. Se 

on käyttönyt yli 35,7 miljardia ecua eri-

tyisesti ensisijoisiksi luokiteltuihin TEN-

hankkeisiin, joiden kokonaisinvestoinnit 

ovat noin 137 miljardia ja joiden raken-

taminen koskettaa EU:ssa yli 80 0 0 0 

työpaikkaa. 

Kesökuussa 1995 EIP:n valtuusto pääfti 

ulottaa pankin rahoituksen myös tutki-

muksen ja kehityksen (T&K) sekä 

vöhittäiskaupan aloille vastatakseen nöi-

den Sektoreiden uusien toimintojen rahoi-

tustarpeisiin. Tuloksena oli, etto aiemmin 

myönnetyistä globaalilainoista rahoitet-

tiin satoja pk- ja pkt-yritysten investointe-

ja. Sen lisöksi annettiin huomattavaa 

rahoitusapua laajamittaisille hankkeille 

muun muassa Saksassa (BMW Rolls-

Royce, Quelle, Otto-Versand), Itäval-

lassa (Steyer-Puch), Britanniassa (Ford-

Jaguar, Pirelli), Ranskassa (SNECMA, 

PSA-Trémery, Atmel-Rousset) ja Itoliassa 

(Pirelli). 

Kesäkuussa 1996 ElP ja muut EIR:n 

osakkaat oikeuttivat rahaston antamaan 

pööomarahoitusta TEN-hankkeille sekä 

innovatiivisille ja kehittyville pk-yrityksille. 

EIR sai valtuudet käyttöö töhön tarkoituk-

seen 75 miljoonaa ecua vuoden 1998 

loppuun mennessä. Se on antanut töllais-

ta rahoitusta jo kahdeksaan operaatioon 

yhteensö yli 20 miljoonaa ecua Belgian, 

Ranskan, Skandinavian, Saksan ja 

Britannian pk-yrityksille. 

Elokuussa 1997 ElP määritteli Amster

damin toimintaohjelman (ks. s. 3, kehys

tetty teksti). 

UUSIA JA KESTÄVIÄ 

TYÖLLISTÄMISMAHDOLLISUUKSIA 

Nöitö uusia työllistömistoimia - ja etenkin 

pk-yrityksiin kohdistuvia sellaisia - tue-

taan jatkossa EIP:n ylijöämistö. EIP:n val

tuusto pöötti 20. elokuuta 1997 anta-

massaan päötöslauselmassa, että pankki 

voi kolmen seuraavan vuoden aikana 

ottaa toiminnan ylijäämöstö kaikkiaan 

J I E D 0 τ E 5 - 9 7 



Ε ϋ Ρ Ω Ο Ρ Α Ν I N V E S T O I N T I P A N K K 

ASAP-OHJELMAN TOIMINTAPERIAATTEET 

Amsterdamin folmintaohjelma (ASAP) on vastaus päätöslauselmaan kasvusta ja työll isyydestä, jonka valt ioiden ja 

hallitusten pöömiehet antoivat Amsterdamin Eurooppa-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 1997 Ohjelma sisältää useita 

uudistuksellisia piirteitä, joista erityisen merkittävö on EIP:n ryhtyminen innovatiivisten pk-yritysten riskirahoittajaksi. Tähän 

tarkoitukseen pankin toiminnan ylijöämistö on varattu miljardi ecua vuoteen 2 0 0 0 mennessä. Pankin johto on möäritellyt 

ohjelman pöökohdat seuraavasti: 

1. Erityinen PK-rahoitusohjelma 

Ohjelman farkoituksena on tarjota EIP:n varoista pienille ja keskisuurille korkean teknologian yrityksille tai kasvaville pk-

yrityksille riskipäöomainstrumentteja, päöomalainoja tai venture capital - rahoitusta. ElP myöntäö ensi sijassa globaa-

lilainoja riskirahoituksena tiiviissa yhteisfyössö EIP:n rahoitusta völittävien eurooppalaisten yhteistyöpankkien kanssa. 

Joissakin tapauksissa noma yksilöllisesti suunnitellut globaalilainat voidaan antaa myös pääomasijoituksina erikoistuneille 

tytärpankeiile. Näihin globaalilainoihin ja päöomosijoituksiin on varattu ASAP-ohjelmaan myönnetyistä miljardista ecusta 

noin 800 miljoonaa. Niiden ανυΙΙα innovatiivisia pk-yrityksio voidaan rahoittaa kaikkiaan arviolta 5 - 8 miljardilla eculla. 

Lisöksi ElP ja Euroopan investointirahasto (EIR) ovat yhteisesti perustaneet uuden "Euroopan teknologian rahoitus

järjestelmän" (ETF). Jörjestelmön tarkoituksena on antaa riskipäöomarahoitusta ja varsinaista pööomaa tukemaan 

kasvavien tai korkean teknologian pk-yritysten hankkeita. ElP antaa ETF-jörjestelmöän 125 miljoonaa ecua, joita EIR 

hallinnoi rahaston harkinnanvaraisella hoitosopimuksella. ETF sijoittaa pöäasiallisesti rahastoihin tai kehitysyhtiöihin, jotka 

ovat erikoistuneet myöntömöön riskipääomia pk-yrityksiin niiden käynnistysvaiheessa tai toiminnan kehittämiseen. 

Ennakoidun vipuvaikutuksen pk-yrityksille odotetaan olevan 5 0 0 - 8 0 0 miljoonaa ecua omaa pööomaa vastaavaa 

rahoitusta. 

ETF-järjestelmön 125 miljoonaa ecua tulevat EIR:n jo heinäkuussa 1996 tekemien 75 miljoonan ecuna pööomasijoitusten 

lisöksi. ElP ja EIR ovat siten yhteisesti varanneet innovatiivisten pk-yritysten päöomarahoitukseen yhteensä 200 miljoonaa 

ecua. Tämä summa on oikeassa suhteessa Euroopan talouden rahoitustarpeisiin: vuonna 1996 pööomasijoituksia tehtiin 

noin 5 0 0 miljoonan dollarin (430 milj. ecun) arvosta. 

2. Koulutus, terveydenhuolto, kaupunkien uudistaminen ja ympäristönsuojelu 

Pankin valtuusto hyväksyi EIP:n toiminnan laajentamisen koulutuksen, terveydenhuollon, kaupunkien uudistamisen ja 

ympäristönsuojelun aloilla. Pankki on aloittanut huomattavien koulutus- ja terveydenhuoltohankkeiden arvioinnin Saksassa, 

Espanjassa ja Kreikassa ja tömöntyyppisi in investointeihin myönnetöön g lobaa l i la ino ja Belgiassa, Ranskassa ja 

Alankomaissa. Samanaikaisesti infrastruktuurihankkeisiin jo aiemmin myönnetyt globaalilainat ulotetaan koskemaan myös 

terveydenhuoltoa ja koulutusta. Pankki hioo sito paitsi rahoitusehtojaan kaupunkien uudistamisen ja ympäristönsuojelun 

investointien osalta, joita se rahoittaa vuosittain 4 - 6 miljardilla eculla. Pariokymmentä tällaista hanketta koskevat 

neuvottelut ovat jo loppusuoralla Saksassa (varsinkin Berliinissä), Ranskassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Italiassa. 

3. Uutto vauhtia TEN-honkkeisiin 

Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) ja muiden laajojen infrastruktuurihankkeiden rahoitus ovat soaneet uutta vauhtia. 

Pankki, joka on mukana komissaari Kinnockin johtamasso TEN-hankkeiden rahoitusta kösittelevössö korkean tason 

työryhmössö, tehostaa erityistö TEN-hankkeiden rahoitusohjelmaansa muun muassa myöntömöllö pitkiö lyhennysvapaita 

vuosia ja takaisinmaksuaikoja, antamalla "röätälöi tyä" rahoitusta, osallistumalla hankkeiden suunnitteluun entistö 

varhaisemmassa vaiheessa ja lisäämällä tukea julkisen ja yksityisen sektorin yhteisyrityksille. Viime kuukausina EIP:n 

hallintoneuvosto on hyväksynyt yhteensä yii 3,6 miljardin ecun TEN-lainat, joissa on mukana useita tällaisia yhteisyrityksiä 

Saksassa, Britanniassa, Belgiassa ja Italiassa. Lisöksi ElP-rahoituksen ylarojaa voidaan nostaa tiettyjen suurten infrastruktuuri 

- ja ympöristöhankkeiden osalta erityistapauksissa tavanomaisesta 50 prosentista hankkeen kustannuksista sekä tukea 

hankkeita jo vorhaisessa vaiheessa kannattavuustutkimusten rahoituksella. 

ElP Τ I E D Ο I E i ' - ^ t î n 
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NOPEITAJA KONKREETTISIATOIMIA 

TYOLLISYYSKONFERENSSI 

Tammikuun 15. pö ivänö 1998 pankki kokoaa pööekonomist i A l f red 

Steinherrin aloitteesta useil 

konferenssiin, iok 
lita tunnettuja taloustieteilijöitö ja muita asiantuntijoita 

ika kösittelee Euroopan työllisyyteen liittyviö taloudellisia 

aspekteja. Konferenssin pöäa 

simat työ l l is tä j inä 

heita ovat työllistämiser 

"" α rahoituksessa sekä 

liittyvii 

3n kehityssuuntien 

tarkaste lu, pk-yritysten ongeimi 

investointien kytkeymö työllisyyteen. 

Merkittövimpiä asiantuntijoita ovat Espanjan keskuspankin pööekonomisti 

José Viiìais, Michael Burda Berliinin Humboldtin yliopisfosta, Charles Bean 

London School of Economicsista sekä Jacques Drèze ja Henri Snessens 

Louvainin katolisesta yliopistosta. 

ElP on pöättönyt omistaa myös vuoden 1998 ElP-fooruminsa Euroopan 

työllisyyskysymyksille. Tilaisuus pidetöön Lontoossa 2 2 . - 2 3 . lokakuuta. 

Ohjelman yksityiskohtiin palataan "ElP Tiedotteen" myöhemmissö numeroissa. 

miljardi ecua suojaamaan niiltö riskeiltä, 

jotka väistämöttö liittyvöt unionin työlli

syyttä edistövien uusien hankkeiden 

rohoitukseen. Nömö rahoitusvarat, joita 

ei tuie pitäö avustuksina, toimivat kyseis-

ten hankkeiden riskitappiovarauksina. 

Koska EIP:n tehtävänä on tukea taloudel-

lisesti perusteltuja ja rahoituksellisesti ter-

veitö investointeja, se ottaa ASAP-ohjel-

maa toteuttaessoan huomioon kunkin 

jösenvaltion toimintaympöristön realitee-

tit. Tarkoituksena ei ole perusfaa 

yhtenöistö järjestelmöö, jossa rahoitus-

osuudet on jaettu ennalta maittain tai toi-

mialoittain. ElP tukee erityisesti terveyden

huoltoa ja kaupunkien uudistamista, 

koska nöiden alojen hankkeet saavat niu-

kasti valtion budjettivaroja. Hankkeet 

ovat myös nopeasti mööriteltävissö ja 

niillä on todellista vaikutusta työllisyyteen. 

Samasta syystö rahoitusta suunnataan 

koulutukseen. Tavoitteena on tallo tavalla 

vahvistaa unionin inhimillistö pööomaa 

parantamalla nuorten koulutusjörjestel-

miä sekä tukemalla koulurakennusten 

nykyaikaistamista ja kehittömistä. 

Aivan uutta ASAP-ohjelmassa on kuiten-

kin pankin ryhtyminen pk-yritysten riskira

hoittajaksi. Tömä pk-yritysten rahoitusoh-

jelma tulee EIP:n globaalilainoista pie

nille yrityksille myönnettövien luottojen 

lisöksi. Siihen kuuluu toisaalta EIP:n 

rahoittamien ja EIR:n hallinnoimien "ven

ture capital" - eli riskipäöomainstrument-

tien perustaminen ("Euroopan teknolo

gian rahoitusjörjestelmö", ETF) ja toisaal

ta joukko globaali lainoja, jotka jörjes-

tetöön kaikissa jäsenmaissa tiiviissö 

yhteisfyössö pankkisektorin konssa, joka 

myös kattaa osan uuden osakepöäoma-

rahoituksen riskeistä. Nömö globaalilai

nat ovat erilaisio jäsenmaasta riippuen 

vastatakseen mahdollisimman hyvin sekä 

pk-yritysten oman pööoman vahvistamis-

torpeita etto pankkisektorin mahdollisuuk-

sia unionin eri alueilla. EIP:n tavoitteena 

on osaltaon vahvistaa EU:n pööomora-

hoituksen ja sita vastaavan pööoman 

rahoituksen rakenteito, jotka Britanniaa 

ja Alankomaita lukuunottamotta ovat 

edelleen kohtalaisen heikkoja verrattuna 

Pohjois-Amerikkaan toi japani in. 

Vaikka tössö vaiheessa on vielö liian 

vorhaista esittöä tarkkoja lukuja, pk-yri

tyksille myönnettävö rahoitus saattaisi 

ASAP-ohjelman vaikutuksesta lisööntyö 

arviolta 5 - 9 miljardia ecua eri rahoitu-

sinstrumenttien tehokkuudesta riippuen. 

Pööomarahoituksen osuus töstä olisi 

5 0 0 - 8 0 0 miljoonaa kolmen seuraavan 

vuoden kuluessa. 

EIP:n yksiköt ovat viime kesön kuluessa ja 

syksystö lähtien luoneet jösenmaihin 

ASAP-ohjelman rahoituksen nopean to-

teuttamisen kannalta völttämöttömöt toi-

minnalliset yhteydet. Pankki saattoi siten 

esittöä valtioiden ja hallitusten päämiehil

le konkreettisia toimenpiteitö Eurooppa-

neuvoston erityisessö työllisyyskokoukses-

sa Luxemburgissa 20. ja 2 1. marraskuu

ta 1 997. 

ElPillö on nyt arvioitavanaan nelisenkym-

mentö ASAP-ohjelman koutta rahoitetta-

vaksi soveltuvaa hanketta tai globaalilai-

ηαα, riskirahoituksena onnettavat lainat 

mukaan lukien. Pankin hallintoneuvosto 

on jo hyvöksynyt kymmenkunta operaa-

tiota, joiden kokonaissumma on 1 310 

miljoonaa ecua; myös useita rahoitusso

pimuksia (kaikkiaan yli 4 4 0 miljoonaa 

ecua) on allekirjoitettu: koulutukseen ja 

terveydenhuoltoon liittyvöt globaalilainat 

Belgiaan (Crédit Communal-Dexia), 

Ranskaan (CLF-Dexia) ja Alankomaihin 

(BNG) sekä koulutushanke Espanjan 

Valenciasso. Tämän ohella ElP ja EIR 

perustivat ETF-jörjestelmön (125 milj. 

ecua), joka on jo operatiivisesti toiminta-

valmis sijoittamaan osakepöäomaa 

eurooppalaisiin pk-yrityksiin. tÈ 
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Euroon siirtymisen valmistelu -
lainakannan muuntaminen 

Yhtenä Euroopan suurimpana ja mer

kittävimpänä kansainvölisenö joukkovel

kakirjojen liikkeeseenlaskijana ElPJIö on 

kiistatta törkeö rooli myös tulevilla euro-

markkinoilla. Pankki 

tekee aktiivisesti yhteis

työtä useimpien jösenval-

tioiden ja Euroopan 

komission kanssa sel-

vittöäkseen euron köyt-

töönottoon liittyvöt juridi-

set ja tekniset nökökoh-

dat. Kuten aiemmassa 

artikkelissa esitettiin ('), voimassa olevat 

kansallisino voluuttoina ilmaistut velat on 

tärkeöö muuntaa euroiksi mahdollisim

man vorhaisessa vaiheessa sen johdosta, 

että markkinoille saataisiin riittövän lavea 

valikoimo voihdettavia arvopapereita 

uudessa valuutassa jo etto euron pöö-

omamorkkinot pöäsisivöt hyvin köyntiin 

vuodesta 1 999 lähtien. 

Joulukuussa 1995 Madridin Eurooppa-

neuvoston kokouksessa jäsenvoltiot sopi-

vat, etto vuoden 1 999 alusta kaikki julki-

sesti noteeratut valtionobligootiot laske-

taon liikkeeseen euroina. Töllaisten emis-

sioiden korot ja pöäomat maksetaan 

takoisin sen jölkeen automaattisesti eurois-

sa. Yksityiset liikkeeseenloskijat voivat 

oman harkintansa mukaisesti emittoido 

joukkolainoja 31.12.2001 osti joko 

euroissa tai konsallisissa valuutoissa. 

Tömön jälkeen kaikki uusemissiot toteute-

toan vain euromööröisinö. 

Ulkona olevio lainoja ei tarvitse muuntaa 

euroiksi ennen 1.1.2002. Siihen asti kau-

panköynnin kohteena olevan velan muun-

tamisessa noudatetaon "ei estettö, ei pak-

koa" - periootetta. Vasta tosto eteenpöin 

muuntaminen tulee pakolliseksi kokonai-

suudessaan liikkeeseenlaskijoille ja EU-

valuuttamööröisten velkojen osalta. 

MITA MUUNTAMINEN OIKEASTAAN 

TARKOITTAA? 

Yksinkertaistettuna se merkitsee jonkin EU-

maan kansallisen 

'ffi'ò valuutan konver-

tointia euroon. 

J, Asiallisesti ottaen 

kyse on pelkästä 

kirjanpidollisesta 

toimenpiteestä, 

eikö missöön ta-

pauksessa να-

luuttakaupasta, siila muuntokurssi on vain 

hallinnollisesti hyvöksytty kerroin. 

Varsinaisessa konversiossa euroon on 

kaavoiltu köytettävön kahto eri tapao. Ne 

tunnetaan yieisesti ylhööltö alaspöin- ja 

alhaalto ylöspöin- menettelyinö. 
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Ylhööltö alaspöin - menettelyn sovelta-

minen velkaemissioon tarkoittaisi emis-

sioehdoisso sovitun pienimmön nimellis-

arvon konvertointia. Emissio kösittöö 

möärötyn möörän nöitö pienimmön 

nimellisarvon yksiköitö. Yksikkö konver-

toidaan virallisella muuntokertoimella 

(kuuden merkitsevän numeron tarkkuu-

della), pyöristetäön löhimpöön euron 

sadososaan (kahden merkitsevän nume

ron tarkkuudella) ja nöin saatu tulos 

kerrotaan olkuperöisellö yksiköiden 

möörällä. Euroina ilmaistu loppusummo 

erooo vööjöämöttö jossain möörin alku-

peröisestö emission mööröstö. Jos yk

siköiden summa ylittöö koko emission 

nimellismäörön, tietty möärö maksetaan 

takaisin köteisenö kutokin yksikköö koh-

den. Jos yksiköiden summa sito vostoin 

on nimellismööröö pienempi, on itse 

MiTEN KONVERSIO EUROON KAYTANNOSSATAPAHTUU?, 

Asiantuntijat ovat esittäneet koinnea perusratkaisumallia muuntamiseen (^). 

1. Valuutfayksikön muuntaminen: Sen valuuttayksikön nnuuntaminen, jossa arvopaperin 

nimellisarvo on ilmaistu, käyttämällä muuniokurssia ja pyöristämällä lähimpään euron 

sadasosaon. Näin arvopaperin taloudellinen arvo säilyy tarkasti. 

2. Nimellisarvon muuntaminen: Tassa menetelmässä valuuttayksikön muuntamisen jäl

keen muunnetaan pienin nimeliisnräärä, jolla orvopaperia voidaan omistaa ja käydä 

kauppao. Tämän tarkoituksena on yksinkertaistaa orvopaperikouppaa ja- selvitystä. 

Nimellisarvon muuntaminen suoritetaan alentamallo arvopaperin pienin nimellismäärä 

yhdeksi euroksi tai yhdeksi euron sadasosaksi tai pyöristämällä epätasainen luku siten, 

että kaupanköyntiä varten saadaan tasolukuinen euromäärä. Nimellisarvon muuntami-

sesto syntyy pyöristysvirheitä, etenkin Jos pyöristys tehdään lähimpään tasalukuiseen 

euroon eikä lähimpään euron sadasosaan. Nämä erot voitaisiin korvata käteismak-

suin. 

3. Emissioehfojen muuntaminen: Tämä tarkoittaa arvopaperiemission ehtojen muuntamis-

ta ilmentämään uuden valuutan määräisten arvopaperimorkkinoiden erilaisia morkki-

nokäytäntöjä. Tavoitteena on porontaa nykyisten arvopapereiden vertailtavuutta 

uusiin euromääräisiin orvopopereihin sekä niiden korvattavuutta uusilla arvopape-

reilla. Tämä on normaalisti mahdollista tehdä vain kutsumolla koolle velkokirjanhaltijoi-

den kokous. 

') ElP Tiedote N:o 92, sivu 14. 

(') Katso Englannin pankin julkaisu: "Practical issues arising from the introduction of the Euro", huhti-
kuu 1997. 

E l P Τ I E D 0 T,.E,„4ai.J 



E υ O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I 

asiassa tapahtunut emission laskennal 

nen ennokkolunostus. 

Alhaalta ylöspöin - menettely lähtisi kun

kin yksittöisen sijoittajan joukkovelkakirja-

omistuksen tasolta, jonka valuutta muunne

taan tai kunkin joukkovelkakirjan tasolta. 

Molemmissa tapauksissa konvertointi 

tehdöön virallisella muuntokertoimella ja 

pyöristetäön löhimpöön sadasosaan (ei 

euroiksi, kuten ylhööltö alaspöin - menet-

telyssä). Jos sijoittajan omistus on pankin 

nimissö, arvopaperirekisterin pitöjö sovel-

taa samankoltaista menettelyö kaikkiin 

pankkien nimissä oleviin tileihin. Kukin 

pankki tasaa sitten asiakkaidensa tilit siten, 

etto niiden loppusumma vastaa pankin 

omia (euromööröisiö) omistuk-

sio arvopaperirekisterissä 

Arvopaper i rekister in 

pitöjö tekee tarvitta-

vat tasaukset var-

mistaakseen, että 

rekisteröityjen os-

uuksien summa ,'• 

vastaa alkupe-

röisen emission 

möörää konver-

toituna. 

Sekö ylhööltö alaspöin 

- että alhaalta ylöspöin 

menettely on perusteltavissa. 

Jokaisen maan on itse punnittava kum-

mankin voihtoehdon edut ja haitat. 

Valinnan ratkaisevat viime ködessö muun 

muassa tekniset seikat, kustannusnökökoh-

dat ja lainsöödöntö. 

Tömönhetkinen suuntaus osoittao, etto 

alhaalta ylöspöin - menettelyö tultaisiin 

köyttömöön yleisimmin, kun taos ylhööltö 

alaspöin - konversion köyttö jöisi pikem-

minkin poikkeukseksi. Erilaisten menetel-

mien köytöllö on vaikutusta myös yksityis-

sektoriin, joka kuitenkin seuronnee muun

tamisen suhteen oman valtionsa ratkaisu-

ja. Töstö on saatu jo muutomia esimerkke-

jö. Ranskassa suuret, pöäasiossa julkiset 

liikkeeseenloskijat ovat jo ilmoittaneet 

köyttövänsö Ranskan hollituksen omoksu-

mao menettelyö. Saksassa jölleenraken-

tamisen rahoituslaitos KfW on julkisesti 

ilmoittonut, etto se tulee noudattamaan 

Sokson hollituksen mollia. 

Edellisestö johtuen markkinoilla tulee ole-

maan ainakin kahdenlaisia eri tavalla 

konvertoitujo arvopapereita. Nimellis-

mööröltöön euroiksi pyöristetyt joukkovel-

kakirjat jakavat markkinat euron sados-

osan tarkkuudella muunnettujen kanssa. 

Alkuvaiheen kirjavuuden ei kuitenkaan 

pitöisi vaarantaa Euroopan joukkovelka-

kirjamarkkinoiden likviditeetfiö eikö avoi-

muutto pitköllö oikavölillö. Sekavuus on 

poistettavissa melko nopeasti, heti kun 

yksityiskohdot ovat paremmin selvillö. 

Sito paitsi markkinat painostavat valitse-

moan menetelmistö köyttökelpoisimman. 

KUKA PÄÄTTÄÄ MUUNTAMISESTA? 

PeriaatteessQ ratkaisun voi tehdö 

ainakin kolme oscpuolta: 

hallitus, joka vastaa 

oman valuuttanso kö-

sittelystö, lainan liik-

keeseenlaskija tai 

Ì sijoittajat, jotka pi-

tövöt hallussaan 

lainoja. Tömö an

taa potentiaali-

sille päötöksente-

kijöille laajat toi-

mintamahdoll isuu-

det. Itse asiassa voi

daan soveltaa kahta 

periootetta, jotka ovat kes-

kenöön vastokkaisia ja voivat 

siksi johtaa töysin eriloisiin lopputuloksiin. 

Ensinnökin on kiistatta selvöö, etto osallis-

tuvot jösenvaltiot pööttövät oman velkan-

sa muuntamisesta. Tömö johtuu valtion 

suvereenisuusoikeudesta (kuuluisa "lex 

monetae"), johon kukaan muu osapuoli 

ei sao puuttuo. 

Honkalampi kysymys onkin, kuka pööttöö 

valtion laitosten ja voltionyhtiöiden laino-

jen muuntamisesta? Entä yksityisestö velas-

ta, ja miten yksityinen möäritellöön? 

Kuuluvatko siihen myös julkisten lainanot-

tajien velat riippumatta siitö, onko sopi-

mukset tehty yksityis - vai julkisoikeuden 

mukaan? Voidoonko sopimusvelvollisuu-

det kumota hollituksen päötöksillö nun, 

että käytönnössö kaikissa emissioissa on 

noudatettava sita, mito asiasta pöötetöön 

toisaalla? Odotetusti vostousta odottaa 

edelleen suuri joukko avoimia kysymyksiö. 

Niiden selvittöminen vaotii todennököisesti 

sekö valtion ohjausta että markkinalöhtöi-

siö aloitteita. 

KUKA VASTAA 

MUUNTAMISKUSTANNUKSISTA? 

Tömä on erittöin arka kysymys, jota on jo 

alettu pohtia useisso moissa etenkin pank-

kiyhdistysten ja hallitusten kesken. Asiasta 

ei toistoiseksi ole soatavilla paljoakaon tie-

toa. On kuitenkin jotakuinkin selväö, 

etteivöt kustannukset tuie pankkien asiak-

kaiden maksettoviksi ainakaan ennen vuot-

to 2002 . Pääasialliset keskustelut köy-

däön pankkien ja hallitusten välillö, ja rot-

koisut ovat eri maissa erilaisia. 

Jöljellö on sus vielö monio rotkoistavia 

ongelmia. ElP Tiedote ραΐαα asian edisty-

miseen myöhemmin. 

ElP ENNAKOI MUUNTAMISTA 

Kuten edellö mainittiin, vorhaisella rahayk-

sikön muuttamisella haetoon riittövän 

laveaa valikoimoa eli "kriittistö massaa" 

helposti vaihdettavia euroinstrumentteja. 

Yksittöinen konvertoitu emissio ei völttö-

möttö ole kovin helposti voihdettava, mutto 

se on varmosti markkinoiden ja sijoittajien 

kannalta tavallisesti houkuttelevompi kuin 

ne konsollisten valuuttojen mäöröiset jouk-

kovelkakirjat, joita ei ole konvertoitu. Kos

ka emission koko vaikuttaa merkittövösti 

sen likviditeettiin, ElP ja muutamat muut liik-

keeseenlaskijat ovat keksineet ajotuksen 

emittoida eurosidonnoisio joukkolainoja. 

Tälloisten jörjestelyjen ojotuksena on las-

kea liikkeeseen suuria lainoeriö eri EU-

valuutoissa ennen vuofta 1 999, konvertoi-

do ne euroiksi heti kun se on mahdollista ja 

sulouttao ne sitten toisiinsa. Töllö toimenpi-

teellö syntyy suuria joukkovelkakirjaemis-

sioita, jotko ovat markkinoilla varmosti 

kovin haluttuja etenkin, Jos ne ovat myös 

siirrettövissö erilaisiin futuurikauppajörjes-

telmiin. ElP onkin jo onnistuneesti loskenut 

liikkeeseen useita eurosidonnoisio joukko-

velkakirjoja, ja uusia on suunnitteilla. 

Tarkoituksena on luoda huomattovan suu

ria euroemissioto, jotka ovat riittövän kau-

poksikäyviö ja likvidejö vuoden 1999 

markkinoille. ElP toivoo myös soavansa 

euron tuottokäyrön käyttöön hetimmiten 

vuonna 1999. • 
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METAP-aluetoimisto Kairoon 

H Euroopan investointiponkki jo sen 
yhteistyökumppanit "Völimeren ympöristön 
teknisessö avustusohjelmossa" (METAP) 
avasivat kesöllö 1997 aluetoimiston 
Kairoon. Toimisto perustettiin avustomaan 
parhaalla mahdollisella tovollo tulevoisuu-
den ympöristöinvestointien suunnittelua 
yhteistyössö kohdemaiden konsallisten 
viranomaisten konssa. 

METAP-ohjelma köynnistettiin vuonna 
1990 Välimeren maiden erityisiin ympö-
ristöongelmiin puuttumiseksi. Ohjelmaa joh-
tavat ElP ja Maoilmanponkki kumppanei-
ηααη Euroopan komissio ja Yhdistyneiden 

kansakuntien kehitysohjelma (UNDP). 

METAP-aluetoimisto käsittää kaksi 
yksikköö; kapositeetin vohvistomisyksikön 
(Capacity Building Unit) ja hankkeiden 
valmisteluyksikön (Project Preparation 
Unit). Kapositeetin vohvistamisyksikköö 

detaankin erikseen, ne toimivat läheisessö 
yhteisfyössö tukemoon hankkeiden kon-
kreettista suunnittelua, mikä puolestaon 
johtaa ympöristön pilaontumisto vöhentö-
viin investointeihin. 

Aluetoimistoa valvoo neljän yhteistyö-
kumppanin muodostama johtokomiteo. 
Kapasiteetin vohvistomisyksikön tekninen 
henkilöstö kösittöö kolme αίαη ammattilais-

to. Hankkeiden valmisteluyksikön vuoden 
1998 toimintoohjelmasta vastaa yhdek-
sön asiantuntijan työryhmä, jolla on αρυ-

ηααη viisi tukihenkilöö. Sen operaatioita 
johtavat ympöristönsuojelusta jo luonnon-
voroista vostaava Moailmonponkin eko-
nomisti Aziz Bouzaher ja honen voromie-
hensö, EIP:n vesihuollon jo kuljetusten 
osiontuntijo Philippe Ostenc. Ohjelma 
kösittöö yhteisen vesihuollon ja jöteveden 
käsittelyn hankkeiden suunnittelun, saostu-
misen ongelmakohtien tunnistamisen jo 

• « M 4 f ^ 
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johtaa UNDP, ja se avustaa valtioita tun-
nistomoon ympöristöosioiden hallintoan 
liittyvöt ensisijaiset kapasiteetin lisöömis-
vaatimukset ja vostaamaan niihin. Hank
keiden volmisteluyksikköö johtavat yhtei
sesti Moailmanponkki ja ElP. Yksikön toi-
minnosso on keskeistö ympöristöhankkei
den luettelon loojentaminen ja ovustami-
nen toteutuskelpoisten hanke-esitysten Ιαα-

dinnassa. Voikko molempio yksiköitö joh-

kopasiteetin rokentamisen Alboniasso, 
Egyptissö, Turkisso, Morokosso sekö 
Gazan ja Lönsironnon alueilla. 

METAP-ohjelman yhteistyökumppanit ja 
kohdemoat ovat sopineet kolmesta toimin
nan teemosto. Ne ovat luonnonvarojen 
niukkuus, saastumisen pysöyttöminen ja 
alueen ympöristöolan toimijoiden valmiuk-
sien vohvistaminen. 

Töhön mennessä on saatu pöötökseen 
METAP-ohjelman kaksi vaihetta. METAP I 
-vaiheessa (1990 -1992 ) kartoitettiin 
Völimeren ympöristön tilo. METAP II -vai
heessa ( 1 9 9 2 - 1 9 9 5 ) luotiin tarvittavot 
institutionoaliset rokenteet ja tehtiin kannot-
tovuustutkimuksia erityisten investointihank-
keiden osalta. Kuuden viime vuoden aika
na METAP-ohjelmasta on tuettu yli 120 
teknistä avustusohjelmoo yhteensö yli 26 
miljoonallo ecuila. Rahoituksesta 85 pro-
senttia köytettiin toimintaan Välimeren 
etelö- ja itäpuolen valtioisso. 

Yhteistyökumppanit ovat jo köynnistöneet 
ohjelman kolmannen vaiheen. METAP lll:n 
(1996-2000) tarkoituksena on syventäö 
ohjelman tovoitteito keskittymöllö erityisten 
ympäristöinvestointihonkkeiden toteuttomi-
seen. 

ElP on ohjelman yhteistyökumppanina jo 
voronnut tarvittavot henkilöresurssit sekö 
tekniset ja rohoitusvölineet, jotta saavutet-
toisiin kestövö kehitys EU:n ympöristöstro-
tegion ja- politiikan sekö Rion ympöristö-
konferenssissa 1992 loaditun Agenda 
21:n johtopöötösten mukaisesti. Pankki 
tulee myös jatkossa ontomoan rahoituska
pasiteettinsa ja kokemuksenso ohjelman 
köyttöön. Se pyrkii yhteistyössö Völimeren 
maiden konssa torkistamaan erityisiö 
ympöristöpoliittisia osa-alueita ja sel-
vittömöän tarvittovien toimenpiteiden Ιαα-

dun vuoden 2 0 1 0 tienoilla perustettavaan 

Euroopan ja Välimeren maiden yhteiseen 
vopoakauppa-alueeseen vol misto utu misto 
ja sen hyödyntömistö varten. Tavoitteena 
on luodo institutionaalisio valmiuksia jo 
tunnistao voodittovat päöomainvestoinnit 
ympöristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
ja pysöyttömiseksi. W. 

METAP REGIONAL OFFICE 

Philippe Ostenc, Aziz Bouzaher 

Puh. (-E20) 2 351 3598 

Faksi(+20)2 351 3080 

Söhköposti: abouzaher@v/orldbank. 

org, postenc@worldbank.org 
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ElP-Foorumi 1997 
'Sillanrakentajana Pohjois-Euroopassa" 

I B Kolmas ElP-Foorumi pidettiin Tuk

holmassa 23. ja 24. lokakuuta 1997. Se 

kerösi arviolta 350 ammottilaisto, jotka 

edustivat hollituksio, parlomenfteja ja 

muito julkisio elimiö, ponkkeja, yrityksiö, 

kcnsalaisjärjestöjö, tiedotusvälineitö sekö 

kansoinvölisiö jörjestöjö. Suuri osollistu-

jamöörö yli 25 moosta ja yli 20 orvoste-

tun puhujan puheenvuorot olivat osoituk-

sena oiheen ajonkohtoisuudesta. 

Foorumisso torkasteltiin töllö kertoa 

Pohjois-Euroopan ja Itömeren alueen 

tulevoisuudennökymiö ja haosteita sekö 

orvioitiin mahdollisuuksio alueellisen 

yhteistyön lisöömiseen. 

Pohjois-Euroopassa ja etenkin Itömeren 

olueello on köynnissö perustavia muutok-

sio. Suomi ja Ruotsi liittyivöt Euroopan 

unioniin vasta kolme vuotto sitten, Puolo 

ja Bolticn moot ovat pyrkimössö EU:n 

jäseniksi ja myös Venöjö on otettova 

mukaan alueen loojempaan yhdentymis-

kehitykseen. Tulevien vuosien suuri haos-

te on infrastruktuurien rakentaminen ja 

nykyoikaistominen, jotta Pohjois-Euroo

pan ETA-maat ja Keski- ja Itö-Euroopon 

hakijomoat voidaan tehokkoosti yhdistöö 

muuhun Eurooppaan. ElP-Foorumin nel-

jössö keskustelutilaisuudesso kösiteltiin 

alueen yhteistyön haosteita ja mahdolli

suuksio, kumpponuuden merkitystä kau

punkien välillö, energia- ja ympöristöky-

symyksiö sekö Pohjois-Euroopan tulevoi-

suuden nökymiö 2000-luvulla. 

Kaikki foorumin tilaisuudet alustettiin 

poneelikeskustelulla. Alustajina oli 

alueen kehittömisen tärkeitö vaikuttajia ja 

useimmillo on runsaasti kokemusto 

alueellisesto yhteistyöstö. He edustivat 

foorumisso kansallisia ja paikallisio viron-

omaisia, ponkkeja, yrityksiö ja alueen 

törkeimpiä kansalaisjärjestöjö. Ruotsin 

pöäministeri Göran Persson piti rohkoise-

van avauspuheenvuoron, jossa hön 

korosti Itämeren alueen mahdollisuuksio 

kehittyö Euroopan nopeimman kosvun 

olueeksi vuosiksi eteenpöin. Nopeasti 

kasvavien uusien morkkinatolouksien. 

kuten Puolon, Baltion maiden ja Luoteis-

Venöjän eli Kuolon, jo toisaalta 

Pohjoismoiden vakaiden tolouksien 

yhdistömisellö syntyisi kaksi toisiaon töy-

dentävöö toloudellista suuroluetta. Toiset 

puhujot viittasivot Itömeren alueellisen 

yhteistyön merkittövöön monipuolisuu-

Ruotsin pääministeri Göran Persson avasi 
ElP-foorumin. 

Marraskuussa Puolan ulkoministeriksi 
nimitetty Bronislav Geremek oli 
vierailevana puhujana. 

teen ja pitköän perinteeseen, jota nyt 

οΙΙααη elvyttömössö koikilla yhteiskunnan 

tasoilla. Vierailevo puhujo, historioitsija 

Bronislav Geremek, joka oli foorumin 

oikoan Puolan parlamentin jösen ja mor-

roskuusfa löhtien moonso ulkoosioinmi-

nisteri, muistutti yleisööön erityisesti 

Itämeren alueen ja koko Euroopan yhtei

sen henkisen ja kulttuurisen perinnön lujit-

tamisen torpeesto. Euroopan on luotova 

oma kulttuurinen ja poliittinen identiteet-

tinsö, jonka perustana on yhteinen histo

rio. Tömä vohvistoisi alueen konsojen jo 

yhteiskuntien yhteenkuuluvuutta ja 

edistöisi yhdentymiskehitystö. 

EIP:n pääjohtaja Sir Brian Unwin töhden-

si ovouspuheessoon pankin toiminnan 

merkitystä Pohjois-Euroopassa ja Itö

meren olueello. Hön painotti, etto ElP on 

sitoutunut edistömöön alueen kestäväö 

kehitystö merkittövällö infrastruktuuri- jo 

ympäristörahoituksella ja osallistumalla 

Itömeren suojeluohjelmoon. Pankki on 

rahoittanut useita hankkeita, jotko liittyvöt 

ohjelmassa nimettyihin 132 ympöristön 

ongelmakohtaon, mukaan lukien Oder-

joen volumo-olueen suojelun esitutkimuk-

sen valvonto ja koordinointi. 

Pankki on yksistöön Itömeren olueello 

rahoittanut yhteensä 31 miljardin ecun 

investointeja viiden viime vuoden oikono. 

Jotkut puhujot jo edustajot konnustivat 

ponkkio tehostomaon toimintaonso 

alueella esimerkiksi edistömällö julkisen 

ja yksityisen sektorin yhteisyritysten muo-

dostamisto. Pietarin varakuvernööri esitti 

ElP-rahoituksen ulottamisto Venöjön luo-

teisosoon. Greenpeocen edustojo kehotti 

EIP:tö jo muita ponkkeja tukemoan hiili-

dioksidipöösföjen vöhentämistovoitteiden 

köyttöönottoo, lisöömöön luotonantoo 

uusiutuviin energiomuotoihin ja anta

maan lisäö rahoa energiotehokkuuden 

porantamiseen. 

EIP:n hallintoneuvoston varapuheenjohto-

jo Claes de Neergaard lousui pöötöspu-

heessoon, etto hyvien oikomusten on joh-

dettavo konkreettisiin toimiin. Hallitusten, 

ponkkien jo yksityisten hankkeiden toteut-

tojien yhteistyössö on omaksuttava hyö-

työ ja tuloksio korostovo löhestymistopo. 

Hön lupasi viedö osallistujien esiin tuo-

mot ajatukset Luxemburgiin edelleen 

pohdittoviksi ja toimenpiteitö varten. 

T I E D O T E 5 - 9 7 



E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I 
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ElP-Foorumi 1997 onnistui erinomoisesti, 

kuten myös Modridisso 1996 pidetty 

Völimeren alueen haosteita jo mahdolli

suuksio kösitellyt tilaisuus ja Amster-

damissa 1 995 jörjestetty ensimmöinen 

foorumi, jossa torkasteltiin yksityissektorin 

roolia suurten infrastruktuurihankkeiden 

rahoituksessa. Menestyksen innoittomo-

no ElP jörjestöä seuraavan fooruminso 

lokakuusso 1998 Lontoossa. Se puuttuu 

Euroopan suurimpoon hoosteeseen, 

nimittöin työpaikkojen luomiseen. 

Vuoden 1997 ElP-Foorumin pöytökirjot 

julkoistoan alkuvuodesta 1998. Ne ovat 

maksutto tilottovisso englonninkielisinö 

pankin tiedotus- ja viestintöosastolta 

Luxemburgisto, foksi: (+352) 4379-

3189. 

ElP-palkinto 1997 
^m Viime vuonna ovottuun vuoden 

1 9 9 7 ElP-polkintoon (ks. ElP Tiedote N:o 

90) jötettiin huomottovo möörö töitö 

monista eri moisto. Firenzessö 9. loka

kuuta 1997 jörjestetyillö 

seremonioillollisilla EIP:n 

pööjohtoja Sir Brian Unwin 

luovutti polkinnot kaikkiaan 

kymmenelle paikinnon saa-

jolle Firenzen prefektin ja 

pormestarin lösnöollessa. 

Illallisille osallistui myös kor-

keita julkisuuden henkilöitä 

ja orvostettujo tutkijoito sekö 

Italian teollisuuden jo ponk-

kiolon merkkihenkilöitö. 

Palkitut esseet volitsi riippu-

maton rooti, johon kuuluivot 

Lord Roll of Ipsden, 

INSEADin dekaoni Antonio 

Borges, Edmond Malinvaud 

Collège de Francesta, Al

berto Quadrio-Curzio Milo-

non katolisesta yliopistosto, 

Soksan keskuspankin Bundesbankin enti

nen pääjohtaja Helmut Schlesinger, 

Jacques-François Thisse Louvainin katoli

sesta yliopistosta ja EIP:n pööekonomisti 

Alfred Steinherr. 

1. polkinto: "Quelle stratégie optimale 

pour geler les parités de change au 

démarrage de l'UE/Vi?" - Bernadette 

Frederick & Peter Vanden Houte, tutki-

mus- ja strotegiaosasto, Bank Brussels 

Lambert (BBL). Frederick ja Vanden 

Houte esittävöt, etto Emu-honkkeen 

epäonnistuminen merkitsisi myös Euroo

pan integraotion pysähtymistö ja etto 

kurssisuhteiden lukitseminen toloudellises-

ri, INSEAD. Derminen tutkimustyön iähtö-

kohtono on Euroopan sisöisten voluutta-

kurssien poistuminen Emun synnyttö-

mössö uudessa toimintaympöristössö. 

Hön tarkastelee sito, miten 

euroon siirtyminen tulee voi-

kuttomaan pankkien kilpai-

luedun perustoihin ja siten 

muuttamoon Euroopan 

pankkitoiminnan markkinoi-

to pysyvösti jo perinpohjai-

sesti. 

Ensimmäisellä palkinnolla palkitut Bernadette Frederick ja Peter Vanden Houte 
sekä EIP:n pääjohtaja Sir Brian Unwin palkintoseremoniassa Firenzessä. 

ti hyvöksyttövölle tosolle on ehtono jous-

tovoon Emuun siirfymiseen. Tötö toustoo 

vosten he möörittelevöt optimoalisen stro-

tegian, joka ottaa huomioon morkkino-

kurssif viiteorvona vaihtokurssien vohvis-

tomiselle. Nöin meneteltöessö valuutto-

kurssit lukitoon taloudellisesti hyvök

syttövölle tosolle, mikö pitöö kurisso kei-

notteluo. 

2. palkinto: "Eurobanking, a new wor ld" 

- Jean Dermine, finonssitieteen professo-

3. palkinto (joettu): "The 

Dynamics of European 

Integration" - Daniel Gros, 

apulaisjohtojo. Centre for 

European Policy Studies 

(CEPS). Gros laojentaa 

edelleen uuden toimin

taympöristön käsitettö ja 

rakentao Euroopan inte-

grootiomallin, joka osoit-

toa, miten poliittisesti perus-

teltu koupon vapouttami-

seen töhtöövä hanke voi köynnistöö 

dynoomisen toloudellisen yhdentymispro-

sessin. 

3. palkinto (jaettu): "Zur Effizienz natio

naler Sozialversicherungssysteme in der 

Europäischen Union" - Martin Kolmar, 

Konstanzin yliopisto. Kolmar pyrkii tun-

nistamoon ne konsollisten turvojörjestel-

mien kriisitekijöt, joiden voidoon katsoo 

johtuvon Euroopan markkinoiden yhden-

tymiskehityksestö ja tekee ehdotuksio EU-

E I ρ T I E D O T E 



E U R O O P A N N V E S T O I N T I P A N K K 

maiden sosiaoliturvon kohdentamiseen 

liittyvien tehottomuuksien poistamiseksi. 

Alle 30-vuotiaiden palkinnot: "Financial 

system models, corporate governance 

and capital investment in OECD coun

tries: Some stylized facts" - rahotolous-

tieteen professore Pablo de Andres 

Alonso & Félix J. Lopez Iturriaga, 

Vallodolidin yliopisto. Lopez ja de 

Andres torkostelevat Euroopan rohoitus-

jörjestelmien löhentymistö yritysrohoituk-

sen nökökulmosta. Keskeisenö ojatukse-

ηα on, etto yritysten pööomarakenteisso 

havaittovot erot eri moiden välillö soot-

toisivot johtua konsollisten rohoitusjörjes-

telmien roolisto yritysten strategisten 

investoi ntirotkoisujen hai lin nassa. 

"A more stable stability pact" - Volker 

Köllmann ja Andr i Kopperschmidt, 

Kielin yliopisto. Tutkielmasso torkastel-

loon viimeoikaisio esityksiö vakaussopi-

muksesta (jonka tarkoituksena on taota 

tulevien vuosien budjettikuri koikille Emu-

moille) ja kösitellöön päöosiosso 

Euroopan integraotion tulevoisuudennö

kymiö. Voihtoehtono olijöämäkriteereille 

Köllmann ja Kopperschmidt esittövöt 

velon pienentömistö ja motolainflaotioi-

sen Emun rakentamista siten, etto Emu-

moot sopivot tarkoin möäritellystö menet-

telystö julkisen talouden bruttovelan 

alentomiseksi suhteessa bruttokanson-

tuotteeseen sekö toteuttoisivat käy

tönnössö tilivelvollisuutta jo kannustustoi-

mio Euroopan keskusponkille. 

"Comment concilier élargissement de 

l'Union européenne et construction 

monétaire?" - Jérôme Vacher, Sor

bonnen yliopisto. Tosso tutkielmasso 

kösitellöön toimivan Emun perustomiseen 

liittyviö voikeuksio askelto edempönö jo 

pohditaan, onko Euroopan taloudellinen 

yhdentyminen sovitettavissa yhteen EU:n 

loojenemisen kanssa. Vacher esittäö, 

etto euron köyttöönotto voidoon sovittoo 

EU:n laajenemiseen luomalla currency 

board - järjestelmien koltoisia jörjeste-

ElP-polkinto perustettiin alunperin pankin 25-vuotisjuhlan kunnicksi, ja se on myön

netty joka toinen vuosi vuodesta 1985 lähtien. Vuoden 1997 palkintoo varten 

myöntämisperusteita tarkistettiin olennaisesti, jotta kilpailuun saataisiin tuoreito 

nökemyksiä Euroopan talouteen ja finanssipolitiikkaan liittyvistä oiheista. 

Päömöäränä oli tarjota puolueeton foorumi ojankohtaisille poliittisille keskusteluille 

ja edistöö siten köynnissö olevaa pohdintaa Euroopan unionin rakenteesta tulevoi-

suudessa. Tätö taustaa vasten palkittujen esseiden kirjoittajat esittelivöt työnsä juhla-

konferenssissa, joka jörjestettiin Euroopan yliopistoinstituutin (Eülj suojeluksessc 

perjantaina 10. lokakuuta. 

Eül:n johtoja, professori Patrick Masterson ja EIP:n pööekonomisti Alfred Steinherr 

avasivat konferenssin ja alustivat keskustelutilaisuudet, joista jokaisen puheenjohta-

jona toimi palkintolautokunnan jösen. Koikilla paikinnon saajillo oli tilaisuus esitellä 

työnsä ja myös puolustca näkemyksiäön vilkkoissa keskusteluissa, joita usein syntyi 

esitysten pöötteeksi. Konferenssissa puhui myös Euroopan yliopistoinstituutin van-

hempia tutkijoita. Professori Michael Artis pohti inflaatiotovoitteiden asettamista 

Euroopan keskusponkille ja professori Giuseppe Bertola toi esiin monia kiistokysy-

myksiä suppeasso esityksessään, joka käsitteli palkkoja ja työllisyyttä yhdentyvässö 

Euroopassa. Professori Edmond Malinvaud pöötti konferenssin Euroopan kasvua ja 

työllisyyttä koskevolla analyysillaan "Growth and Employment in Europe: Evolving 

priorities and policy responses in the post-war period". 

Palkitut esseet on julkaistu "EIB Papers" -sorjan erikoisnumerossa, joka jaettiin 

kaikille konferenssin osanottajille jo joka on nyt tilaftavissa Euroopan investointi-

pankista. 

Raadin jäsenet Bundesbankin entinen 
pääjohtaja Helmut Schlesinger (vas.) ja 
EIP:n pääekonomisti Alfred Steinherr. 

lyitä, joissa euro toimisi onkkuri- ja voron-

tovoluuttono. 

EIP-PALKINTO 1999 

ElP-palkinto myönnetöön seuraavan ker-

ron vuonna 1 999. Tavoitteena on koota 

omoperöisiö tutkimustöitö, jotko osaltaon 

merkittövösti vievät eteenpöin Euroopan 

politiikosta köytävöö keskusteluo. Töstö 

syystö polkittavien töiden on töllökin ker-

rallo oltovo lyhyitä esseitä, jotko käsitte-

levät Euroopan talouteen ja finanssipo

litiikkaan liittyviö aiheita. Kilpoilu julkis-

tetoon syksyllö 1 998, ja töiden on olta-

va perillö viimeistöön 2.2.1 999. 

ElP-palkinto 1999 sisöltöö seuroavat 

palkintoluokot: 10 0 0 0 ecua (ensimmöi

nen palkinto), 7 5 0 0 ecua (toinen pal

kinto), 5 0 0 0 ecuo (kolmas palkinto), 

5 0 0 0 ecua (aiheenmukoinen erityispal-

kinto) jo kolme 1 0 0 0 ecun polkintoa 

alle 30-vuotiaiden töille. 

Kilpoilu on ovoin kaikille EU- ja EFTA-

moiden konsoloisille sekö assosiootioso-

pimuksen tehneiden maiden konsaloisille 

ilman ikörajoituksio. 

ElP-polkinnon ehdot, EIB Papers -julkai

su ja löhempiö tietojo on saatovisso 

osoitteesta: 

EIB Prize Secretariat 

European Investment Bank 

100, Boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 LUXEMBOURG 

Foksi (+352) 4379-3492 • 
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Pankin toiminta 30.09.1997 mennessä 

LAINANOTTO: 15,6 MIUARDIA ECUA 

Töksi vuodeksi arvioidusto yli 20 miljar
din ecun loinanotto-ohjelmasto loskettiin 
liikkeeseen vuoden kolmen ensimmöisen 
neijönneksen aikana yhteensä 15,6 mil
jardia ecua keskipitkiö ja pitköoikoisia 
lainoja 19 eri valuutassa. EU-valuuttojen 
osuus oli 80 % eli 48 % suurempi kuin 
vuotta aikoisemmin. Voroinhonkinnan 
painopiste oli vuoden olkupuoliskolla; 
kolmannen vuosineijönneksen toiminta oli 
1,6 miljardia ecua. 

Sovitut lainat, joissa on mukana joitakin 
loppuvuodesto 1996 liikkeeseen loskettu-
ja lainoja, olivat syyskuun lopussa 
yhteensö 16,2 miljardia ecua. 

Emissiotoiminnon voimokos kosvu johtui 
luottojen rahoituksesta, siilo myös luoton-
anto kosvoi liki 2 0 % (12,3 miljardista 
ecusta 14,8 miljardiin ecuun) jo varsinkin 
pankin pyrkimyksestö laskea liikkeeseen 
edullisisso morkkinotilonteissa loinojo, 
jotka ovat alle liborin ja joilla voidaan 
merkittövösti olentao rahoituskustonnuk-
sia. Oso nöiden terövien operootioiden 
tuotosto on jo loinottu eteenpöin erittöin 
edullisesti. 

Euron morkkinostrotegian puitteissa ElP 
loski liikkeeseen euroemissioita sekö 
eurosidonnoisio lainoja törkeimmissö 
Euroopan valuutoissa (NLG, FRF, DEM, 
PTE, GBP, ITL) yhteensä 4,9 miljardin 
edestö. 

Kolmannella vuosineljönneksellö pankki 
toimi unionin ulkopuolello edelleen pöö-
asiossa Keski- ja Itö-Euroopon (KIE-maiden) 
markkinoilla helpottookseen maiden kehi
tystö niiden tulevoa EU-jösenyyttö silmöllö 
pitöen (ks. ElP Tiedote n:o 93, 3-97, 
SS. 1 -3) . Tössö tarkoituksessa pankki 

- jörjesti lokakuun lopussa ollekirjoitetun 
keskipitkön joukkovelkokirjaohjelmon 
Unkorin forinteisso; 

- laski liikkeeseen Tsekin kruunu -emis-
sioita; 

- jotkoi tai köynnisti neuyottelujo osian-
omaisten viranomaisten konssa joissa
kin Euroopan unionin jösenehdokos-
maisso. 

Euroop'on markkinoiden ohella - pankin 
vorainhonkinto tehtiin myös jenin, US-dol-
lorin. Hongkongin dollarin sekö Etelö-
Afrikon randin markkinoilla. Osa randei-
na nostetuisto varoista köytettiin suoraan 
Etelö-Afrikolle myönnettyjen loinojen mak-
satuksiin. 

SOVITUT LAINAT: 
13,2 MIUARDIA ECUA 

ElP myönsi kuluvon vuoden tammi-syys-
kuusso luottojo 13 174 miljoonan ecun 
edestö (11%) yhteisöpolitiikan tovoittei-
den mukaisiin investointeihin. 

Euroopan unionisso ElP antoi rahoitusta 
neljäöntoisto moohon yhteensä 1 1 943 
miljoonaa ecuo. Lainat jokautuvot seuraa
vasti: 

- 8 460 miljoonaa yksittöisiö loinojo; 
- 3 483 miljoonaa globaalilainoja, jois

ta sovittiin EIP:n yhteistyöpankkien toi 
rohoitusloitosten kanssa. Aiemmin sovi-
tuista globaalilainoista myönnettiin 
2 738 miljoonaa arviolta 1 1 000 pie-
nimuotoiselle honkkeelle sekö pk-sekto-
rille (9 530 yritystö) etto poikallistason 
infrostruktuureihin, pöäosin vesihuol-
toon (960 hanketta). 

Infrostruktuureihin myönnettyjen yksittöis-
ten lainojen osuus oli edelleen suuri eli 
81 % luotononnosta. Loinot jokoutuvat 
seuraavasti: 

- liikenne ja viestintä: 4 358 miljoonaa 

Kolmonnello vuosineljönneksellö sovitut 
uudet lainat osoitettiin seuraaville aloille: 

- rautatieliikenne: erityisesti etelö-poh-
joissuuntaisen Helsinki-Tompere-
Seinöjoki -radon löhes 400 kilometriö 
pitkön rotoosuuden nykyaikoistominen. 
Hanke on törkeö oso Suomen routotie-
liikenteen kehittämisohjelmoo, jolla 
pyritöön parontomaon routatieliiken-
teen tehokkuutta jo sito koutta vohvista-
moon vientiteollisuuden kilpoilukykyö; 

- lentoliikenne: Kööpenhaminan lento-
kentön loojennus, Espanjan lentoyhtiön 
Iberion pitkön motkon lentokaluston 
nykyoikaistominen kahden Airbus 
A 340-300 -koneen hankinnallo, jolla 

myös tuetaon Euroopan ilmoiluteollisuut-
to, sekö British Airwaysin pitkön motkan 
lentokaluston nykyaikoistominen; 

- kaupunkiliikenne: Madridin metro, 
Montpellier'n raitiovounuliikenne; 

- televiestintä: motkopuhelinverkon ra
kentaminen Esponjaon. 

- energia: 1 361 miljoonaa 

Törkeimpönä rohoituskohteeno oli 840 
kilometriö pitkö mookaasuputki Norjon 
Pohjanmeren sektorilto Dunkerqueen 
Pohjois-Ranskoan. Putki mohdollistaa mao-
kaosun siirron Ranskaan jo sieltö edelleen 
Euroopan verkon koutta Esponjaon. 

- Ympäristöinfrastruktuurit: 1 1 00 mil
joonaa 

Uudet hankkeet koskevat Kotalonian jöte-
vedenpuhdistusloitteistoja ja Saksassa 
Hessenin osovoltion pohjoisoson kunnol-
listo jötehuoltoo, johon on yhdistetty 
lömmön ja söhkön tuotonto. 

- Teollisuus: 1 367 miljoonaa 

Kolmannella vuosineljönneksellö ElP 
myönsi lainoja kosvinsuojeluoineiden tuo-
tantoyksikön rokentamiseen Ylö-Normon-
dioan, maotalous- ja elintorviketuotteiden 
pakkouksesso köytettävön polyamidikol-
votehtoon rokentamiseen Materon pro-
vinssiin, teollisuuskaosun tuotantolaitosten 
rokentamiseen Sussexiin ja puolijohde-
alustoja valmistovon tehtoan tuotontoka-
pasiteetin lisöömiseen sekö uudenloisten 
menetelmien köyttöönottoon Londshutiin 
Boijerin osavaltioon. 

- Polveluala: 274 miljoonaa 

Tonskolle myönnettiin loino lööketeolli-
suuden tutkimus- ja kehitysloitosten 
nykyaikoistomiseen ja laajennukseen. 
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Κ α υ ρ α η a l a l i a myönnet t i in rahoi tusta 

vöh i t tä iskaupan varosto- jokelukeskuksen 

rokentamiseen U n n a o n Dor tmund in 

löhistölle Saksoan sekö kahden kouppo-

keskuksen rokentamiseen Portoon jo 

Lissoboniin Portugali in. 

Euroopan unionin u lkopuole l lo la inoja ol i 

myönnet ty 3 0 . p ö i v ö ö n syyskuuta men-

nessö 1 2 3 1 mi l joonaa. ElP myönsi laino

ja Väl imeren alueen moihin ( 791 mil joo

naa), Keski- ja I tö-Euroopon moihin ( 2 0 0 

mi l joonaa) , Etelö-Afr ikkoon ( 1 2 5 mil joo

naa) , A f r i kon , Kar ib ion ja Tyynenmeren 

moih in ( 1 8 , 8 m i l j oonaa ) , Lot inolo iseen 

A m e r i k k o o n ( 5 0 m i l j oonaa ) sekö 

Aos iaon ( 46 mi l joonaa) . 

Ko lmanne l l a vuos ine l jönnekse l lö Väl i 

meren olueel lo la inoja sovittiin Egyptissö 

keskipi tkön matkon lentokaluston uusimi-

seen, kahden moottor i t ieosuuden rokenta

miseen, Ni i l in s ivuhaaron yl i rakennetta-

v o o n s i l tohankkeeseen sekä sementtiteh-

toan rokentamiseen 1 0 0 k i lometr iö 

Koi rosto i töön . M u i t a kohtei ta o l iva t 

A lge r iossa koosuputken raken taminen 

Alsorista Hossi R'Meli in, Turkisso pienten 

jo keskisuurten yritysten rahoitus g lobao l i -

lo inon koutta sekö Libononissa pohjoisen 

ronnikkot ien kunnosfus, Tripol in too joman 

ves i joh toverkon ja vedenpuhdistus lo i tos-

ten nykyaikoistominen jo vol tokunnol l isen 

söhkönsööte lykeskuksen nykyo ika is tomi 

nen Beirutisso. 

KIE-maissa rahoi tus kohdistui k o k o n o o n 

l i ikenteeseen. Loinojo osoitett i in Slovo-

kion tasovol lasso pööteih in 1 8 ki lometrin 

matko l to Brot is lovosta I tävo l lon jo 

Unkor in ra jo l le , Ventspi ls in sa toman 

s isöäntu lovöy lön parontomiseen ja sato-

mo lo i tu re iden vohvis tomiseen Latviossa 

sekö Sof ian lentoasemon laajennukseen 

Bulgoriossa. 

Etelö-Afr ikol le myönnett i in g l o b o o l i l a i n o 

pienten ja keskisuurten investointien rohoi

tukseen. Mour i t iuksesso ElP puo les taon 

rahoitt i Port Louis'n sotoman muuttomista 

konttioluksil le sopivoksi sekö pienyritysten 

kehittämistö Tyynenmeren saorten alueel

la. 

Rahoitusta myönnet t i in myös G h o z y -

Boro than ves ivo imala i tokse l le Pakis-

tonissa ja kahden lentokentön loojentami-

seen Fil ippiinien etelöososso. M 

ECU 

Varainhallinta sai uuden johtajan 
Anneli Peshkoff 

on kutsuttu 1.12. 

lähtien EIP:n uu-

deksi varainhal-

linta-yksikön joh-

tajaksi. Aiemmin 

tehtävöö hoita-

nut Luc V\/inand 

on siirtynyt Eu

roopan inves-

to in t i rahostoon 

(EIR) rahoitus-

johtajaksi erityi-

sinä vastuualueinaan rahoitus, varainhallin

ta, laskento, riskienhallinta, valvonta ja jör-

jestelmät. 

Suomalaissyntyinen Anneli Peshkoff, 43 , on 

hankkinut huomattavan kansainvälisen 

ammattikokemuksen Citibankissö, jonka pah 

velukseen hön tuli vuonna 1 9 7 9 San 

Franciscoon. Hän on työskennellyt monen-

laisissa varainhallintatehtövissä eri puoli l la 

Eurooppaa, muun muassa treasury-mark-

kinoinnin pääl l ikkönö Amsterdamissa 

( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 ) ja johdannais- ja pööoma-

markkinoiden markkinoinnista vastaavana 

pööll ikkönä Milanossa vuoteen 1 9 9 5 asti. 

Anneli Peshkoff on toiminut vuodesta 1996 

lähtien Citibankin Lontoon konttorissa Euroo-

pasta vastaavana markkinariskien hallinnan 

pööl l ikkönä vastuullaan kaupanköynnin 

kohteena olevat tuotteet. Peshkoff on suorit-

tanut kansainvälisen rahoituksen MBA-tutkin-

non. 

Varainhallinta-yksikön johtajana Anneli 

Peshkoff raportoi rahoitus ja varainhoito-

osaston ylijohtajalle René Karsentille. EIP:ssä 

Peshkoffin vastuualueita ovat pankin noin 25 

eri valuutassa olevien arviolta 10 miljardin 

ecun likvidien varojen hallinto, sijoitussalkun 

hallinta sekä koko taseriskienhallinta. 

Rahoitus ja varainhoito -osaste vastaa EIP:n 

varainhankinnasta ja varainhallinnasta sekä 

sisäisesfä rahoituslaskennasta. Β 

Oheisesta taulukosta selviää ecun 

keskikurssit kansallisissa valuutoissa 

31 .09 .1997 . Näitä kursseja sovelle-

taan v:n 1 9 9 7 viimeisen vuosineijön

neksen ti l inpäätöstietoihin ja EIP:n 

toimintaa kuvaaviin tilastoihin. 

DEM 
FRF 
GBP 
NLG 
DKK 
IEP 
SEK 
FIM 

1,96612 
6, 60354 
0,689591 
2,21465 
7,48771 
0, 764949 

8,43766 
5,88343 

BEF 40,5744 
LUF 40,5744 
ITL 1921,48 
ESP 166,06 
PTE 200,251 
GRD 310, 728 
ATS 13,8368 
USD 1,113 

ElP tiedote on Euroopan investointipankin 

toimittama kausijulkaisu, joka ilmestyy 

samanaikaisesti 1 1 :llä eri kielellä (englanti, 

espanjo, hollanti, italia, kreikka, portugali, 

ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska). 

Tämän julkaisun aineisto on vapaasti käy-

tettävissä. Lähde on lainattaessa mainittava 

ja artikkelileike toimitettava julkaisijalle. 

Ì 00, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 

Pufielin: 4379 -! - Telekopie: 43 77 04 
H320 V/deoneuvotte/u 43 93 67 

Italian osasto: 
Via Sardegna, 3 8 - 1 - 0 0 1 8 7 Rome 

Puhelm: 4 7 1 9 - 1 - Telekopie: 42 87 34 38 
H320 Videoneuvofte/u 48 90 55 26 

Afeenan konttori: 
Amalias, 12 - GR -10557 Athens 

Puhelin: 3220 7 7 3 / 7 7 4 / 7 7 5 
Telekopio: 3220 776 

Lissabonin konttori: 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 

Ρ-1250 Lisbon 
Puhelm: 3 4 2 89 89 tai 342 88 48 

Telekopio: 3 4 7 04 87 

Lontoon konttori: 
68, Ρα//Α4α/Ι - london SWIY5ES 

Puhelm: 0 1 7 1 -343 1200 
Telekopio: 0 1 7 1 - 9 3 0 9 9 2 9 

Madridin konttori: 
Calle José Ortega y Gasset, 29 

E - 2 8 0 0 6 Madr id 
Pulie/in:431 13 40 - Te/eliopio-43 I 13 83 

Brysselin edustusto: 
Rue de la Loi 227 - Β-1040 Brussels 

Puhelin: 2 3 0 98 9 0 - Telekopio- 2 3 0 58 2 7 
H 3 2 0 Videoneuvotte/y 2 8 0 ) I 4 0 

Internet h t t p : / / w w w . b e i . o r g 

Valokuvot; EIP:n kuva-arkisto, 
Euroopan komissio, Leppin Maschinenbau, SADE 

Poinettu Arctic Silk-poperille ("Nordic Swan") 

Ceuterick ß-3000 Leuven 
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