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Valtuuston vuosikokous 
Luxemburgissa 14. kesäkuuta 1999 

ElP kasvattaa tukeaan Euroopan kasvulle ja työllisyydelle 
sekä luo erityisen Balkanin työryhmän 

• Euroopan investointipankin pääjohtaja ja hallinteneuvosten puheenjohtaja Sir Brian UNWIN 
kertei lehdistötilaisuudessa valtuuston kokeuksen jälkeen: "Jäsenvaltiot onnittelivat EIP:tä viime 
vuoden ennen näkemätfömän meninaisesta ja määrällisestä teiminnasta talous- ja rahaliiten sekä 
laajenevan Euroopan tukemiseksi. Euroopan unienin kasvun ja työllisyyden tukemisessa elemme 
nyt Euroopan suurimpia riskipääoman lähteitä ja aiomme panestaa yhä vahvemmin inhimillisen 
pääoman alueilla terveydenhuollon ja koulutuksen hankkeisiin. Tulemme tehostamaan toimin-
taamme näillä alueilla juuri pidetyn Kölnin Eureoppa-neuveston pankille erityisesti esittämien 
vaatimusten mukaisesti. 

Olemme myös jatkaneet menestyksellistä aktiivista eurolainausstrategiaamme. Pankki hyödyntää 
nyt asemaansa suurimpana ei-valtiollisena kansainvälisenä lainanettajana luomalla laajan ja moni-
puolisen kannan uuden valuutan määräisiä lainausvälineitä Eure Area Reference Note (EARN) 
-emissio-ohjelmalla. 

Me elemme Keski- ja Itä-Eureopan maissa merkittävin pitkäaikaisen raheituksen lähde ja elemme 
siten siteutuneita vahvistamaan jäsenehdekasmaiden kehitystä. Valtuusto suhtautui erityisen 
myötämielisesti pankin merkittävään reeliin, jota se näyttelee valtaisissa pennisteluissa Balkanin 
jälleenrakentamiseksi, ja erityisen EIP:n Balkanin työryhmän muedestamiseen." 

EIP:n pääjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan 
Sir Brian Unwinin, KCB, puhe valtuustolle 

Luotonanto Euroopan 
unionissa 

Sen lisäksi, että me jatkeimme 
EIP:ssâ ASAP-ohjelman kehittä-
mistä, me tuimme voimak-
kaasti investointeja perinteisillä 

avainaleil lamme, je ihin lista-
taan Euroopan laajuiset verkot 
(TEN), pienet ja keskisuuret yri-
tykset sekä ympäristöä ja elä-
mänlaatua parantavat hank-
keet. TEN-verkoille ja niihin 
liittyville liikenteen, televiestin-

nän ja energian surren infra-
struktuuril le myönnett i in lähes 
9 miljardin euron lainat. Näissä 
en mukana monia julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteisvaikut-
teisesti toteuttamia kärkihank-
keita. Pk-yrityksiin käytett i in 

Valtuuston vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Ruotsln valtiovarainminlsteri 
Ja hallintoneuvoston jäsen Bosse Ringholm. 



Euroopan laajuiset verkot 

Eurooppa-neuvoston päätösten 
mukaisesti valtuusto hyväksyi 
pankin toimien lisäämisen kor-
kean teknologian TEN-hank-
keiden tukemiseksi. EIP:llä on 
tarvittavat edellytykset ja talou-
delliset voimavarat tukea hank-
keita, jotka ovat alkuna "älykkäil-
le kuljetusjärjestelmille" 
elektronisessa tieliikenteen hoi-
dossa ja satelliitteihin perustuvas-
sa liikenteenohjauksessa, kuten 
esimerkiksi Galileo-navigointijär-
jestelmän kehityshanke. (') 

2,4 miljardia euroa vakieehteisista 
glebaalilainoista myönnettyinä 
luettoina, joista sovittiin yhteistyö-
kumppaneinamme teimivien pank-
kien kanssa. Ympäristöhankkeisiin 
käytett i in yli 6 miljardia eurea. 
Näihin sisältyi vesien suejelun ja 
vesihuollon hankkeita, i lmakehän 
saastumisen terjuntaa ja kaupun-
kiympäristön kehittämisprejekteja. 

Tiivistyvää yhteistyötä pankkien 
kanssa valaisee mm. se, että glo-
baalilainojen esuus EIP:n luetoan-
nosta oll melkein kelmannes ja 
että pankit välitt ivät tal takasivat 
lähes kahta kelmannesta kaikista 
myöntämistämme luotoista. 

Luotonanto Euroopan 
unionin ulkopuolella 

Siitä huel imatta, että to imintam-
me keskittyi unionin rajojen sisä-
puolelle kasvua ja työllisyyttä 
vireyttäviin investeinteihin, me 
emme suinkaan laiminlyöneet 
Euroopan unienin ulkopuolelle 
suuntautuvaa lainanantoa. Luoto
nanto unionialueen ulkopuolella 
kasvoi yli kelmanneksella vuoden 
1998 aikana lähes 4,5 miljardiin 
eureen. Välimeren alueen lainat 
neusivat nein 900 miljeonaan 
eureen, ja ne myönnett i in EU:n ja 
Välimeren alueen kumppanuusoh-

C) Kehystetyt tekstit viittaavat valtuuston 
tärkeimpiin päätöksiin nun kuin EIP:n leh-
distötiedotteessa on mainittu. 

jelman tueksi tähdentäen erityi
sesti yksityisen sektorin kehittämi-
stä edistävaä toimintaa. EIP:n luo
tonanto Lomen sopimusvaltioille 
Afr ikan, Karibian ja Tyynenmeren 
alueella sekä Etelä-Afrikalle eli 
ennätysmäiset 700 miljeenaa 
euroa. ElP myös täytt i lainavaltuu-
tensa antamalla yli 350 mil jeonan 
euren luotot Aasiassa ja Latina-
laisessa Amerikassa pääasiallisesti 
hankkeisiin, joilla on erityistä mer-
kitystä Euroopan kannalta. Me 
myös lahjeit imme Hendurasille ja 
Nicaragualle kummallekin 250 000 
euroa hätätila-avustusohjelmaan 
hirmumyrsky Mitchin aiheuttaman 
hävityksen jälkeen. 

Viime vuoden aikana EU:n ulko-
puolisesta luetonannesta suurin 
määrä eli 2,4 miljardia euroa osoi-
te t t i in Keski- ja Itä-Euroeppaan 
kymmenen hakijamaan sekä Kyp-
roksen hankkeisiin. Luotot myön
nett i in yhteisesti sekä perinteisistä 
lainavaltuuksista että uudesta EU:n 
jäsenyyteen valmistavasta raheitu-
sjärjestelmästä, jonka me käynnis-
t imme varhain viime vuenna. 

EU:n ulkepuolisten maiden laina-
valtuudet sekä Lomen sepimukse-
en l i i t tyvät raheitusjärjestelyt on 
nyt määrä uusia ja näitä koskevien 
ehdotusten pitäisi tul la piakkoin 
Ecofin-neuvoston käsittelyyn. On 
erittäin tärkeätä, että sopimukseen 
pâàstâàn mahdell isimman pikai-
sesti, je t ta veimme jatkaa to imin-
taamme ja turvata luettoasemam-
me. Luetan teidàn yhteistyöhönne 
nun, että sepimukset saadaan 
aikaan. Jos sopimusten uusiminen 
viivästyy siten kuin viimeisellä uusi-
miskierreksella, mahdol l isuutem-
me tukea jatkossa EU:n apu- ja 
kehityspeli t i ikkaa unioni in kuu-
lumattomien maiden kanssa 
keskeytyy pahasti. Tahtoisin vielä 
lisätä, että uskon pääsevämme 
pankin kokenaistavoitteena ele-
vaan 25 %:iin l i iketeiminnall isen 
riskinjaon esalta nykyisiin lainaval-
tuuksi in sevellettavien ehtojen 
mukaisesti. 

Talous-ja rahaliitto Emu 

Tämän verran viimeksi kuluneen 
ti l ikauden toimintamme pääpiirte-

istä. Niihin tesin kätkeytyy ennen 
näkemätön moninaisuus ja mâârâ 
toimintoja, joilla tuett i in taleudel-
lista ja sesiaalista hyvinvointia nun 
nykyisissâ Euroopan unionin jäsen-
valtieissa kuin tulevaisuuden laa-
jentuneessa unionissa. Tämän 
takia haluaisin kertoa hieman laa-
jemmin joistakin tärkeimmistä ta-
pahtumista. 

Kuten vuesi Sitten annoin ymmär-
tää, tärkeysjärjestyksemme kärjes-
sä kahden viime vuoden aikana on 
ollut rahaliiten ennistuneen käyn-
nistymisen ja edellytysten vahvista-
misen tukeminen. EIP:n et to- ja 
antelainaus ovat erityisesti tähdän-
neet tähän taveitteeseen. 

Euron 
lainanottostrategiat 

Vuoden 1998 aikana tehest imme 
Strategiaa, joka tähtäsi emaan 
aktiiviseen to imintamme eurera-
heituksen hankinnassa. Tavoit-
teenamme oli hyötyä asemastam-
me suurimpana ei-valtiollisena 
kansainvälisenä lainaajana siten, 
että markkinoi l le muedestuisi 
laaja ja hyvin menipuolinen kanta 
uuden valuutan määräisiä varain-
hankintaväl ineitä, ja tällä tavalla 
muedostaa koke euron tuot -
tokäyrän kattavia vi i telaineja. 
Tämän mukaisesti yli puolet 31 
mil jardi in eureen nousevasta lai-
nanetestamme eli euroina ja euro-
sidonnaisina joukkovelkakir jalai-
neina. Niihin en laskettu mukaan 2 
miljardin euren glebaali eurelaina 
ja ensimmäinen puhdas eureemis-
sio kautta aikojen. Vuonna 1997 
käynnistetystä eurostrategiasta 
alkaen ElP en tuenut markkinoille 
nein 27 mil jardin euren arvesta 
euresidennaisia laineja, jo iden 
maturiteetit vaihtelevat viidestä 30 
vueteen. 

Me jatkamme myös tänä vuenna 
saman strategian neudattamista 
erityisesti viime maaliskuussa käyn-
nistämällämme Euro Area Refe
rence Notes (EARN) -emissio-ohjel
malla, jolla ElP en sitoutunut teke-
mään vuoden aikana t ietyn mi-
nimimäärän liikkeeseenlaskuja. 
Ohjelmalla en tukenaan jeukko 
euroeppalaisia ja kansainvälisiä 
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huippupankkeja, jetka ovat siteu-
tuneet välittämään uusia laineja ja 
teimimaan niiden markkinatakaa-
j ina. Tarkeituksenamme on luoda 
reilusti yli 50 mil jardin euren suu-
ruinen eurelainakanta kuluvan 
vuoden puel iväl i in mennessä. Jos 
markkinaolosuhteet suinkin salli-
vat - eurohan en leppujen lopuksi 
vasta puoli vuotta vanha ja mark-
kinat ovat vielä sopeutumassa sen 
tu loon - te ivemme nestavamme 
ainakin puolet tämän vuoden bud-
jeteidusta 30 mil jardin euron lai-
nanetesta euroemissieil la. Ei ole 
epäilystäkään siitä, et te ivâtkë 
markkinat ole antaneet suurta 
arvea pankin pieneeri to iminnal le 
luottamuksen synnyttämiseksi 
euroa kohtaan uuden rahan synty-
mistä edeltävinä kri i t t isinä kuu-
kausina. 

heen ja käynnistysvaiheen hankkei
siin. 

Me elemme siteneet fai hyväksy-
neet muilla ASAP-ohjelma-alueilla 
nein 4 miljardia euroa terveyden-
heite- ja koulutusalejen hankkei
siin - yl iopistoihin, sairaaleihin, 
keuluihin ja koulutuskeskuksiin -
ja yli 4 miljardia euroa 27 kaupun-
kialueiden uudistamisprejekti in, 
joissa en mukana asuntohankkeita 
kurjistuneilla alueilla. Olemme 

myös kasvattaneet TEN- ja ympä-
ristöluotetustamme varsinkin julki
sen ja yksityisen sektorin yhteis-
toimintahankkei l le. Mielelläni 
mainitsen, että keime pankin 
raheituksella Britanniassa te teu-
tettua julkisen ja yksityisen sek-
ter in yhteishanketta, keuluhanke 
Skotlannissa ja kaksi suurta tiehan-
ketta, saivat hil jattain Britanniassa 
jaettavan emien aiejensa Award 
for Innovation and Excellence 
-innevaatiepalkinnen. 

Amsterdamin 
toimintaohjelma (ASAP) 

Selvittäessäni teille viime vuenna 
toiminnan vaiheita ASAP eli je 
hyvin käynnissä, muffa vielä toimin-
tansa alkuvaiheessa. Vuoden 1998 
aikana ehjelmaa vahvistettiin ja 
tehestettiin. Kuten vastikään rapor-
toin Ecefin-neuvestelle, me olemme 
nyt siteneet pk-yritysten raheitus-
ohjelman perusteella yli 600 miljee
naa euroa kaikista jäsenmaista ele-
vien kumppaneinamme teimivien 
erityisrahoituslaitesten kautta. Pk-
raheitusehjelma keskittyy oman 
pääoman fai sita vastaavan pää
oman tarjentaan kasvuhakuisille ja 
-kykyisille innevatiivisille pk-yrityksil-
le. Hallintoneuveste hyväksyi viime 
kuussa ehdetuksen kaksinkertaistaa 
Euroopan investeintirahasten (EIR) 
hallinneiman Euroopan teknologian 
raheitusjärjestelmän 125 miljoenan 
euren budjetin. Teivon myös teidän 
suestuvan tänään, että tarpeelliset 
500 miljeenaa euroa siirretään edel-
leen ASAP-ohjelman puitteissa käy-
tettäväksi varatusta 1 miljardin 
euron ylijäämästä. EIR sitoe myös 
omia varejaan sekä hallinnoi vielä 
teista raheitusohjelmaa, jenka 
raheitus saadaan Euroopan unionin 
varoista. Tänä päivänä ElP ja EIR 
yhteisesti evatkin yksi Euroopan 
suurimmista yksittäisistä riskipää
oman lähteistä Eureepassa suuren 
osan mennessä toiminnan alkuvai-

enhuolto ja kaupunkialueiden uudistaminen 

Pankin luotonannon nopea kasvu näille uusille sektoreille (8,2 miljardia 
euroa 18 kuukauden aikana) antoi aiheen valtuustolle pitää näitä sektoreita 
vastedes EIP:n toimikenttään olennaisesti kuuluvina. Tämä rakentava päätös 
seurasi aikaisemmasta vuoden 1997 ASAP-päätöksestä, joka rajoitti EIP:n 
raheituksen näille sektoreille kolmeksi vuodeksi ja antoi etusijan hankkeille, 
jotka sijoittuvat tuettaville alueille. 

Riskipääomaa pk-yrityks!lle 

Tavoitteena kehittää vakaasti edelleen toimintaa aloitteille, jotka on tehty 
pääoman lisäämiseksi innovatiivisille pk-yrityksille, tehdä tästä pysyvä 
toiminto seuraavien neljän vuoden ajaksi ja myös sellaisten aloitteiden 
laajentamiseksi muille työpaikkoja luoville pk-yrityksille, pankki on nyt 
päättänyt: 

• kaksinkertaistaa EIP:n raheituksen 125 miljoonasta eurosta 250 
miljoonaan euroon Euroopan teknologian rahoitusjärjestelmälle (ETF), 
jota Euroopan investointirahasto hallinnoi 

• kaksinkertaistaa varaus, joka on luotu kattamaan näihin 

riskipääomasijoituksiin liittyvät riskit 500 miljoonasta eurosta 1 miljardiin 

euroon; varat saadaan pankin liikevoitosta 

• periaatteessa kohdentaa tähän varaukseen aikanaan lisäksi 1 miijardi euro; 

vuosiksi 2000-2003. 
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Olemme suuresti kasvattaneet 
kekemustamme ja asiantuntemus-
tamme näillä toimilla varsinkin ter-
veys- ja keulutusaleil la, joil la me 
aloit imme käytännöllisesti katsoen 
aivan alusta, sekä tehostaneet 
kumppanuutta pankkisektorin 
kanssa. Pääemasijeitusehjelman 
teteut taminenhan en itse asiassa 
mahdellista ainoastaan raheitus-
sekterin välityksellä. 

Laajentuminen ja 
jäsenyyteen valmistava 
tuki 

Me käynnist imme viime vuonna 
uuden jäsenyyteen valmistavan lai-
naohjelman, joka teteutetaan pan
kin omil la riskeillä. Tämän ohjel-
man ja perinteisten lainavaltuuksi-
en nejalla EIP voi luotet taa 7 
mil jardi l la eurella Keski- ja Itä-
Eureopan haki jamaita sekä 
Kypresta ensi vuoden alkuun men
nessä. 

EIP on sitonut vuedesta 1980 lähti-
en je nein 10 miljardia euroa näi
hin maihin ja elemme tänä päivänä 
alueen târkein yksittäinen ulke-
mainen raheituslähde. Liittymistä 
valmistelevan kumppanuuden prie-
riteettien mukaisesti pankin luoton
anto keskittyy näiden taloudell i-
seen integroitumiseen unioniin 
sekä toisiinsa ja EU:n voimassa ele-
van säännöstön emaksumiseen, 
jossa keskeisiä panestusalueita 
ovat liikenne ja ympäristö. Vuoden 
aikana käytettiin nein 1,5 miljardia 

Jäsenyyteen valmistava 
rahoitusjärjestelmä 

Valtuusto pani tyytyväisenä mer-
kille pankin Keski- ja Itä-
Euroopassa tekemät merkittävät 
ponnistelut ja Kölnin Eurooppa-
neuvoston päätöksien mukaisesti 
hyväksyi periaatteen uusia 
31.1.2000 nykyisen jäsenyyteen 
valmistavan raheitusjärjestelmän 
vuosille 2000-2003 ja kauem-
maksikin määrällä, joka on 
todennäköisesti merkittävästi 
suurempi. 

euroa julkisiin liikennehankkeisiin, 
joi ta olivat Unkarin, Latvian ja 
Romanian rautateiden nykyaikais-
taminen, tienparannukset Bulga-
riassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin 
tasavallassa, Remaniassa ja Slove-
niassa sekä Budapestin, Krakevan 
ja Katewicen jeukkeli ikennehank-
keet. 

Viime kuussa Suomessa pidetyn 
hall intoneuvoston "ulkomaanko-
kouksen" yhteydessä hal l intoneu
veste vieraili myös Tallinnassa, 
millä halutt i in esoittaa EIP:n siteu-
tumista hakijamaiden EU-jäsenyys-
pyrkimyksiin. Vierailun yhteydessä 
minulla oli myös tilaisuus allekir-
jeittaa Viron valtiovarainministerin 
kanssa sepimus suuresta uudesta 
tielainasta. Samalla pääministeri 
Laar antoi julkista kiitesta siitä 
roolista, jeta EIP näyttelee antaes-
saan tukea Viren ponnistuksille 
päästä Euroopan unionin jäsenek-
si. 

Pankki myös pyrkii edistämään 
Keski- ja Itä-Eureopan uusien 
pääomamarkkinoiden kehitystä. 
On tärkeää, että hakijamaita 
rohkaistaan tukemaan omien pai-
kallisten lainamarkkinoidensa ke-
hittymistâ. Me olemmekin käynni-
stäneet joukkovelkakirjaemissieita 
Tsekin kruunun, Viron kruunun ja 
Saksan markkaan sidotun Puelan 
zlotyn euremarkkinoil la, millä 
edistetään ulke- ja ketimaisten 
sijoituspääemien kanaveimista pai-
kallisiin tuetannoll isi in investeinti-
hankkeisiin. Olemme myös myy-
neet ensimmäiset AAA-luoki tetut 
jeukkolainamme Unkarin ja Tsekin 
kotimaisille markkinoil le. Me 
haemme uusia tilaisuuksia jatkaa 
tätä ehjelmaa - itse asiassa uusi-
malla se pioneerityó, jenka ElPteki 
je taannoin Kreikan, Pertugalin ja 
Espanjan uusilla markkineil la näi
den tullessa EU:n jäseniksi. 

Tämän takia uskallan teivoa teidän 
olevan yhtä mieltä kanssani siitä, 
että vuoden 1998 aikana EIP 
kohtasi rohkeasti melemmat kun-
nianhimeisimmat strategiset tavo-
itteensa, Emun ja unionin laajentu-
misen, tarmekkaasti, ripeästi ja 
menestyksekkäästi. 

Tulevaisuuden haasteet 

Sen verran menneestä. Kehdistan 
nyt sanani tulevaisuuden haastei-
siin painottaen erityisesti juuri 
pidetyn Kölnin Eurooppa-neu
voston päätöksiä. 

Euroopan unionin kasvu 

ja työl l isyys 

Kölnin Eureoppa-neuvoste kehotti 
pankkia edistämään uusia aleittei-
ta riskipääemasektorilla, investoin-
neissa inhimilliseen pääemaan ja 
ympäristöön, alueelliseen kehittä-
miseen ja unionin tulevaan laa-
jentumiseen. Otan mielihyvällä 
vastaan nämä vaatimukset ja 
vakuutan teil le, aivan kuten 
Amsterdamin neuvosten jälkeen 
kesäkuussa 1997, että pankki tulee 
vastaamaan näihin vaatimuksiin 
nepeasti ja tehokkaasti. 

Mitä riskipääomaan ja pk-yrityksiin 
tulee, nun tämänpäiväinen hyväk-
symisenne vapautta ylimääräiset 
500 miljeenaa euroa ASAP-varauk-
sesta, en välitön vastaus huippuke-
keuksen vaatimukseen. Siila me 
veimme jatkaa sinnikkäästi nykyi-
stä ASAP-ohjelman mukaista pää-
emasijoitusehjelmaa sekä kaksin
kertaistaa nykyisen 125 miljeenaa 
euroa käsittävän Euroopan tekno
logian raheitusjärjestelmän (ETF). 

Jos pankin ylijäämästä kehdenne-
taan 1 miijardi euroa vuesina 
2000-2003, tätä menestyksellistä 
ehjelmaa en mahdellista jatkaa. 
Meidän pitää tosin yhteisesti 
Euroopan investeintirahasten kans
sa kehdistaa ajatukset erityisesti 
parhaisiin kehteisiin kertyneen 
kekemuksemme perusteella. 
Luennellisesti pk-yritykset, jetka 
tekevät investointeja edistyksellise-
en teknelegiaan, ovat ensisijainen 
kehderyhmä. Meidän en kuitenkin 
säilytettävä nykyinen joustavuutem-
me muiden sektoreiden innevatiivi-
sia pk-yrityksiä kohtaan, jetka ovat 
yhtä tärkeitä työpaikkejen luemi-
sessa. Hallinte-organisaatieidenne 
näkökannat tulevat elemaan erityi
sen arvekkaita melile tassa suhtees-
sa. 
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Balkanin työiyhmä 

Valtuusto esitti toivomuksen, että pankki Euroopan unionin rahoituslaitok-
sena on aktiivisesti mukana siinä jättiurakassa, jolla on määrä jälleenrakentaa 
Balkanin selkkauksessa tuhoutuneet alueet. 

Valtuusto hyväksyi pankin perustaman Balkanin työryhmän, jonka tehtävä-
nä on tunnistaa ja valita ne liikenne-, televiestintä-, energia- ja ympäristöin-
frastruktuurikohteet, jotka tulee kiireisimmin rakentaa uudelleen lyhyellä 
varoitusajalla annettavalla EIP:n raheituksella. 

Mitä tulee inhimilliseen pää
emaan: koulutukseen, terveyden-
huol teen ja kaupunkialueiden 
uudistamiseen, olemme pankissa 
nopeasti kehit täneet merkittävää 
osaamista näillä alueilla. Suhtau-
dunkin hyvin suepeasti ehdetukse-
en, että meidän tulisi jatkaa ja laa-
jentaa tätä ehjelmaa. Ölen myös 
eri t täin otet tu viittauksesta neu
vosten päätöksissä ympäristön suo-
jeluun ja uusiutuvaan energiaan. 
Olemme je ryhtyneet poht imaan, 
miten pankki volsi mahdell isim
man tehokkaasti myötävaikuttaa 
Kioton ilmastokokouksen käynni-
stämään presessiin ja paimennam-
me eteenpäin kaikkia näitä aieja 
keskevia ehdotuksia. 

EIP:n tehtävän ydin en Euroopan 
unienin alueellinen kehit täminen. 
Jälleen tämän takia pidän hyvänä 
tämän huippukekouksen päätös
ten pankille tässä ominaisuudessa 
antamaa merkitystä. Kuten muista-
nette, ehdettamalla pääoman 
korottamista viime vuonna, paine-
t in parkin tarvetta omata ruttava 
pääemapohja, Jolle perustaa tule
vat investeinnit EU:n köyhillä alu
eilla rakennetukien uudistamista 
seuraavien muutaman vuoden 
aikana. Tämä tulee elemaan târke
in tehtävämme ja me käsittelem-
me parhaillaan kemissien kanssa 
EIP:n ja kemissien välisiä uusia 
yhteistyöraameja, joiden sisällä 
veimme maksimeida paitsi lainan-
antekykymme myös teknisen esaa-
misemme. 

Ölen myös pannut merkille Kölnin 
päätösten kemment i t Euroopan 

laajuisten verkkojen esalta. Kuten 
t iedätte, EIP en näiden verkkojen 
verrattomasti suurin rahoittaja, ja 
se on hyväksynyt tähän mennessä 
lähes 60 miljardin luotot. Näillä 
tuetaan investointeja, jotka ovat 
keime kertaa näin suuret. Olemme 
valmiita yhteistyössä EU:n kemis
sien ja jäsenvaltieiden kanssa otta-
maan ensisijaisten TEN-hankkeiden 
luettelen uudelleen tarkastel-
tavaksi ja etsimään keinoja inves-
toint ien nepeuttamiseksi erityisesti 
julkisen ja yksityisen sektorin yhte-
israheitushankkeina, josta melila 
on merkittàvââ kokemusta. 

Pidän myös siitä painetuksesta, 
jonka neuveste on antanut t ieto-
yhteiskunnalle ja innovaatioil le 
työllisyyssopimuksessa. Nämä ovat 
Euroopan talouden eteenpäin vie-
viä voimia. Me veisimmekin tukea 
melkoisesti enemmän tätä sekteria 
kàyttàmàllà hyvâksi pitkältä ajalta 
hankit tua kekemustamme televi
estintä- ja mult imediaverkkojen 
rahoittamisessa. 

Kuten je tul i mainit tua, me elem
me myös valmiita lisäämään edel
leen luotenantea EU:n jäsenyyttä 
taveittelevissa maissa. Olemme 
esittämässä hall intoneuvostelle 
ehdotuksia jäsenyyteen valmista
van raheitusjärjestelmän uusimi-
seksi ja teivon, että esaltanne te i -
mit te Ecefin-neuvostossa siten, 
että vastaavanlaiset Keski- ja Itä-
Euroopan lainavaltuudet myös 
uusitaan pikaisesti. Teivon myös, 
että tu let te ajan fül len suhtautu-
maan myötämielisesti Euroopan 
investeintirahasten kelpeisuus-

sääntöjen laajentamiseen yhdessä 
muufamien muiden perussàântôà 
koskevien muutesten kanssa, jet ta 
myös he veisivat lisätä tukeaan 
alueen perusrakenneinvestointei-
hin. 

Minun on kuitenkin tähdennet-
tävä kahta seikkaa. Ensinnäkin 
pankin taloudell isen t i lan ja ase-
man kannalta on olennaista, että 
nämä toimenpiteet tehdään terve-
et raheitusperiaatteet huemioen 
ot taen. Tämän tulee aina olla 
hankkeen rahoittamisen lähtökoh-
ta. Toiseksi, meidän on varattava 
enemmän henki lökuntaa ja vei-
mavaroja, mikäli haluamme täyt
tää nämä siteumuksemme ja 
näytellä sita osaa Balkanin jälleen-
rakentamisessa. 

Balkanin jäl leenrakennus 

Alueen jaleil leen nostaminen 
sedan jälkeen vaatii menien laites-
ten ja järjestöjen valtaisan panek-
sen. Euroopan kemissien on hueleh-
dittava unienin peliittisesta 
koordinaatiosta; ja kaikki mahdel-
liset rahoitus- ja tukilähteet on val-
jastettava tähän tarkoitukseen. 

Ottaen kuitenkin huemieon pitkän 
kekemuksemme tällä alueella -
elemmehan toimineet siellä 1970-
luvun lepulta lähtien - EIP:n 
Euroopan unienin rahoituslaitek-
sena tulee näytellä huemattavaa 
osaa jäl leenrakennusehjelman 
alusta läht ien. Tehekkuuden 
takaamiseksi Maai lmanpankin 
"pehme i tä " IDA-Iaineja vastaava 
antolainausohjelma on vâlt tâmâ-
tön . Tämä on olennaista, je t ta 
pankki kykenisi tarjeamaan ehtoja 
(poikkeuksellisen pitkiä laina-aike-
ja, vapaavuosia sekä alhaisia kor-
koja), jetka ovat và l t tàmàt tëmià 
erityisesti infrastruktuuri-investein-
te ih in otet tavi l le lainoi l le. Keke
muksemme 1960-ja 1970-luvuilta, 
kun hal l innoimme samanlaisia 
"er ikeis la ineja" Afrikassa ja Väli
meren alueella, eivät jätä näitä 
näkökeht ia epäilyksenalaisiksi. 
Myöhemmässä vaiheessa pyrimme 
kuitenkin myöntämään normaale-
ja ElP-laineja samanaikaisesti eri-
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koislainejen kanssa ja jälkimmäis-
ten vaiheittaiseen poistamiseen. 

Balkanin jälleenrakennukseen on 
määrättävä budjetista eril l inen 
rahasumma. Pankki volsi hoitaa 
näitä varoja jälleenrakennusta var-
ten ehdotetun uuden viraston 
puitteissa. Me veisimme siten käyt-
tää hyvâksi rahoitus- ja teknistä 
esaamistamme pitkäaikaisten IDA-
tyyppisten lainejen myöntämiseksi 
niiden lahjoitusten rinnalla, joita 
tämä erityinen jälleenrakennustei-
miste antaa kemissien puelesta. 
Monet yksityiskehdat kaipaavat 
vielä lisäharkintaa. Käsitykseni 
mukaan se on kuitenkin paras tapa 
saada kokoen elintärkeä jälleenra-
kennusraheitus nopeasti ja tehok
kaasti ja saavuttaa paras synergia 
EU:n eri teimielinten kesken. 

Pankki on je muedostanut oman 
"Balkanin työryhmän" aleit ta-
maan työn näiden asioiden esalta 
ja tulee jatkamaan tätä läheisessä 
yhteistyössä Euroopan unionin 
kemissien ja kansainvälisten rahei-
tuslaitesten kanssa. Teivon siksi, 
että suhtaudutte ehdotukseen 
myönteisesti ja että te ja kemissie 
tu let te vaikuttamaan siihen, että 
pankki on mukana eturivissä erilai-
silla näytfämöil lä, joil la tullaan 
koordinoimaan ja ehjaamaan 
Euroopan vastausta tähän tehtä-
vään. 

Pankin strateginen 
kehys ja 
toimintasuunnitelma 

Suostumuksenne pääoman kerot-
tamiseen sataan miljardiin euroon 
vuesi Sitten eli kytkettynä strategi-
sen teimintakehyksen hyväksymi-
seen. Tämä sisälsi EIP;n uuden 
teimintasuunnitelman, joka tul i 
hall intoneuvoston käsiteltäväksi ja 
hyväksyttäväksi. 

Mielihyvin vein kertoa, että hallin
toneuveste hyväksyi varhain tänä 
vuonna ensimmäisen tällaisen 
suunnitelman, jossa määritelt i in 
pankin to imintojen prior i teet i t 
unionialueen sisä- ja ulkopuolella 
vuosille 1999-2000. Se eli ensim

mäinen kalken kattava suunnitel-
ma, joka mil loinkaan on tehty 
EIP:ssä, ottaen huemieon kaikki 
pankin to iminnet. Sita tullaan jat
kamaan edelleen vuodesta toise-
en, mikäli mahdellista kelmivuo-
tiskausittain. Tulen kertemaan 
hall intoneuvostolle syyskuuhun 
mennessä suunnitelman toteut ta-
misen edistymisestä ja pyytämään 
heidän opastustaan sen jatkamisel-
le vuoden lopussa. 

Erityiseen kohtaan suunnitelmasta, 
jonka useat teista ott ivat esille 
viime vuenna, vein mielihyvin ker
toa teille, että pankki on nyt alka-
nut soveltaa ehdetusta lisätä riski-
maksu katteeseensa sopivissa 
ensisijaistapauksissa. Vaikka ky-
seessä en vaatimaten askel sinän-
sä, tämä en merkittävä muutes 
pankin aikaisemmasta hinnoittelu-
politiikasta ja sita tulee sekä seura-
ta tarkasti että tarkastella uudelle
en. 

Tase 

Taseen leppusumma kasvoi 12,3 % 
ja eli 176,4 miljardia ecua vuoden 
1998 lopussa (tämä on luonnoll i-
sesti viimeinen ecuina ilmaistu 
tase). Ulkenaeleva lainakanta 
neusi nein 133 miljardiin ecuun. 
Kuten ti l inpäätöksen liitetiedeissa 
on selvitetty, perussàànnën muka
ista lainanannon ylârajaa muufet-
t i in päätöksenne perusteella 
korettaa pankin merkitty pääema 
sataan mil jardiin eureen 1. päivä
nä tammikuuta 1999. 

Viime vuoden li iketoiminnan brut-
teve i t to eli 1,345 mil jeenaa ecua 
ja oman pääoman keskimääräinen 
fuet to 7 %. Tueten kasvu edellise-
en vueteen verrattuna (yleisestä 
kerketason laskusta huol imatta) 
selittyy suurehkosta laskusta keski-
määräisessä lainanettokustannuk-
sessa. 

Ulkopuelisia ti l intarkastajia kuul-
tuamme ja pankin tarkastuskemi-
tean annettua hyväksyntänsä 
ehdetetaan, että 150 mil joenan 
ecun summa siirretään yleiseen ris-

kirahasteon. Viime vuoden menet-
telyn mukaisesti ei ehdoteta 
tehtäväksi multa lisävarauksia. 
Varausten ja valuuttakurssikerjaus-
ten jälkeen t i l ikauden nettotulos 
oli 1,195 miljeenaa ecua. 

Organisaatio ja haIIinto 

Huelimatta työmäärän huomatta-
vasta kasvusta ja monisäkeisyyde-
stä sekä kustannuksia että henkilö-
kunnan määrää valvetti in tiukasti. 
Hallinnon kokenaiskustannukset ja 
peistot kuluneen tilikauden aikana 
kasveivat ainoastaan 2,2 % Belgian 
frangeina i lmeitettuna (tal 3,3 % 
ecuina i lmeitettuna) lukuun otta-
matta erityisiä eriä ja lisäkustan-
nuksia, jotka aiheutuivat euroon 
siirtymisestä. Allekir jeitetut luotot 
lisäänfyivät vastaavasti 1 3 % . 
Henkilökunta kasvoi ainoastaan 18 
henkilöllä. Taaskaan en voi liikaa 
korostaa henkilökunnan kevaa 
työtä, antaumusta ja ammatt i tai-
tea, millä päästiin kuvaamiini 
tuleksiin. EIP:n budjett i on edelle
en pienempi kuin minkään teisen 
kansainvälisesti teimivan tärkeim-
män kumppanimme, ja pankin 
tuottavuus näihin vertailtaessa on 
enemmän kuin hyvä. 

Vaikka edistyminen on ol lut 
hitaampaa kuin mitä to ivein, ete-
nemme perustavaa laatua elevassa 
henkilöresurssien uudelleenar-
vieinnissamme kuullen henkilö
kuntaa ja heidän edustajiaan favo-

Tilinpäätös 

Pankin tarkastuskomitean kerto-
muksen perusteella valtuusto 
myös hyväksyi pankin tilinpää
töksen 31.12.1998. EIP:n taseen 
leppusumma vuodelta 1998 oli 
176,4 miljardia euroa ja kasvoi 
12,3 %. Pankin liikkeessä olevat 
omat lainat olivat 123,8 miljar
dia ja ulkona olevat luotot 155,6 
miljardia. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 
Valtuuston vuosikokous 

itteena luoda joustavampi organi

saatio, jella en seivât tehtâvât sekä 

hall innell inen vastuu, sekà parem-

mat uramahdollisuudet. Pian kàyn-

nistyy kekenaisvaltainen yl immàn 

jehdon koulutusehjelma. Ja voi-

makkaasti ajamamme tasavertais-

ten mahdoll isuuksien pel i t i ikan 

mukaisesti olen i loinen voidessani 

hil jattain nimittàà EIP:n ensimmäi

sen naisyli johtajan. Olemme myös 

kâynnistâneet vastavalmistuneille 

EU-nuorille tarkoi tetun tyôharjoit-

teluohjelman. 

Olemme hil jattain allekirjeittaneet 

uuden neljân vuoden kolmikan-

tasepimuksen EU:n kemissien ja 

ti l intarkastustuemioistuimen kans

sa, jenka mukaan jâ lk immâinen 

tarkastaa ne toimet, joissa pankki 

kàyttââ Euroopan unionin budjet-

tivareja. Toivon, ettâ saamme pian 

aikaan vastaavan sopimuksen 

Euroopan investeintirahasten suh-

teen, jossa t i lanne on to isenlai-

nen ot taen huemieon rahasten 

omistuspehjan, joka käsittää lähes 

80 julkista ja yksityistä rahoituslai-

testa. 

Minulla on vielä ilo kertoa, että 
kaikkien asiaankuuluvien henkilöi-
den huelellisen suunnittelun ja val-
tavan pennistuksen tuleksena, 
aivan kuten monissa muissakin lai-
teksissa työskennellen läpi joulun 
ja uuden vuoden, pankki mene-
styksellisesti muunsi t ietetekni ik-
ka- ja muut järjestelmänsa euroon 
tämän vuoden alussa. Olemme 
myös edistyneet hyvin niissä muu-
toksissa, jotka ovat tarpeen vuesi-
tuhannen vaihtuessa, ja ri ippuen 
testituloksista teivemme kaikkien 
järjestelmien olevan kunnossa 
ennen kesää. 

Hallinto 

Kun te viime vuenna hyväksyitte 

pääoman koretuksen strategisen 

teimintakehyksen yhteydessä, pyy-

sitte hall intoneuvostea aleit ta-

maan pankin hallintejarjestelmän 

uudelleenarvioinnin ottaen edel-

täkäsin huomieen unienin tulevan 
laajentumisen ja esittàmâàn välira-
pertin valtuuston vuesikokoukselle 
1999. 

Vastauksena edelliseen teillä on 
edessänne kaksi asiakirjaa. Ensim
mäinen käsittää suppean jeuken 
periaatteita, jetka ovat tuleksena 
hall intoneuvoston pohdinneista; 
toinen en laajempi tausta-asia-
kirja. 

Tämä asia herättää erittäin herkkiä 
kysymyksiä. Teisaalta on mahdel
lista esittää se näkökanta, että 
keska "pankki t e i m i i " , ei ole tar
peen yrittää "korjata s i ta" . Tätä 
vastaan en kuitenkin selvää, että 
en todella vaikeaa esittää nykyisen 
hallintejarjestelmän teimivan 

tehokkaasti, Jos vain laajennumme 
vastaavasti entiseltä pehjalta unio
nin laajentumisen yhteydessä. 
Tassa suhteessa on tehtävä jär-
jestelyjä, joista jo tkut vaativat 
perussàànnën muuteksia. Ja on 
elemassa joka tapauksessa muita 
mahdellisia muuteksia, jetka vei-
vat lisätä pankin suorituskykyä ja 
tehekkuutta. 

Pankki ei voi toimia erillään niistä 
muuteksista, joi ta tehtäneen seu-
raavan hall itusten välisen konfe-
renssin perusteella yhteisöjen 
muissa toimielimissä. Tämä ei kui-
tenkaan ole mikään syy olla 
to teut tamat ta muita käytännöl l i -
siä parannuksia, jotka voidaan 
tehdä nykyisen perussàànnën 
puitteissa ja samanaikaisesti jatkaa 
sinnikkäästi työtä niiden muutes
ten suhteen, jetka edellyttävät 
perussàànnën muutosta siinä suh
teessa, mikä en tarpeellista 
mukauduttaessa unionin laajentu-
miseen. 

Jetta hallintoneuveste volsi jatkaa 
työtään, se mielellään kuulisi 
näkökohtianne ja ohjeitanne nun, 
että seuraava tilannekatsaus voi
daan antaa teille ensi vuenna. 

Pyydän saada lisätä tässä yhteydes
sä kiitekseni teille tuestanne halli-
tuksen teimintatapaperiaattei l le, 
jenka valtuuston puheenjohtaja 

on jakanut. Tämä en ensimmäinen 
täl lainen asiakirja henkilökuntaa 
varten laaditun vastaavan te imin-
tatapaperiaatteet-ohjekir jan jäl
keen. Hyvillä mielin mainitsen, että 
se en myös inspiroinut tarkastus-
komiteaa, joka pankin avustamana 
en nyt laatimassa itselleen te imin-
tatapaperiaatteita ja hal l intoneu-
vostokin on hyväksynyt harkit-
tavaksi ehdetukseni, että myös 
heille on valmisteltava vastaava 
asiakirja. 

Johtopààtòksià 

Tämä on viimeinen vuesikokeukse-
ni ja toivon, että te voitte nepeasti 
ratkaista seuraajani ja siten tukea 
pankin vaatiman jehtamisen jatku-
vuut ta ja suuntaa. En aio tänään 
antautua nostalgiseen menneiden 
kuuden vuoden katsaukseen 
lukuun ot tamat ta sita je enne-
stään tärkeätä pankin reolia 
Euroopan unienin raheituslaitok-
sena, joka en kehi t tynyt merkit
tävästi tänä aikana ja minulla en 
ol lut etuoikeus osallistua tähän 
kehitystyöhön. Pankin uskottavuu-
delle ja asemalle en tärkeää, että 
pankki säilyttää keskemattomuu-
tensa ja itsenäisyytensä päätöksen-
teossa vastuunalaisena emille hal-
l intoelimil leen. Muffa samanaikai
sesti pankki on kasvavassa määrin 
voimakas valine Euroopan unienin 
toiminnassa - kuten Kölnin huip-
pukekeus jälleen vahvisti - ja yksi 
päätaveitteistani en ollut kehittää 
tätä roolia sekä unionialueen sisä-
että ulkopuolella. Euroopan unio-
nilla en pankin muodossa arvekas 
valine ja sita pitää huolellisesti hoi
taa tulevaisuutta varten. 

Lopuksi haluan vain kiittää teitä ja 
edeltäjiänne minulle antamastan-
ne tuesta ja ystävyydestä toimikau-
teni aikana. Parhaat kiitekseni ose-
itan myös työteverei l leni hall i tuk-
sessa, hall intoneuvostolle ja aivan 
erityisesti poikkeuksellisen korkea-
taseiselle ja uutteralle henkilökun-
nalle siitä tuesta, jonka he ovat 
antaneet minul le tänä hyvin jän-
niftävänä aikana. • 
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Yli 8,8 miljardia euroa 
18 kuukauden aikana varmistamaan 

EU:n kasvua ja työllisyyttä 
• Amsterdamin Eurooppa-neu
voston (16. ja 17. kesäkuuta 1997) 
hyväksyttyä kasvua ja työll isyyttä 
keskevan päätöslauselman EIP 
perusti oman Amsterdamin toimin-
taohjelmansa (ASAP). Ohjelman 
tavoitteena en edistää investointi-
en syntymistä työvaltaisilla ja uusia 
työpaikkoja luovilla aloil la. 
Kohteina ovat innevati ivinen pk-
yritystoiminta, keulutus ja ter-
veydenhuolte, kaupunkialueiden 
uudistaminen sekä ympäristö ja 
yleiseurooppalaiset verkostet. 

Ohjelmakauden 18 kuukauden 
aikana ASAP on edennyt reippaal-
la vauhdi l la. Siitä konkreett isena 
osoituksena ovat EIP:n tekemät yli 
8,8 mil jardin euron lainat. 
Arvioiden mukaan tämän kol-
mivuetisen ohjelman ( lokakuu 
1997-2000) vaikutuksesta saadaan 
käyttöön EU:n tasella lähes 20 mil
jeenaa euroa yhteisrahoitusta. 

4 miljardia euroa 
koulutuksen ja 
terveydenhuollon 
uuteen 
rahoitus to im in ta a η 

ASAP-ohjelmalla EIP ulett i rahoi-

tuksensa keskemaan koulutusta ja 

terveydenhuoltoa. Näiden alojen 
hankkeet voivat itse asiassa ella 
yhteiskuntaolojen perusehto pai-
kallistasolla samalla kun niiden 
työllisyysvaikutus on nopea. 

EIP on hyväksynyt rahoitusta 3 961 
miljeenaa euroa 28 investeinti-
hankkeeseen tal -ehjelmaan. Inves
te inn i t si joittuvat 14:ään EU-maa-
han ja aluekehitysvyöhykkeille, 
joi l la koulutuksen ja terveyden
huollon varustustason lisääminen 
ja medernisointi ovat yleensä kiire-
ellisyysjärjestyksen etusijalla. 

Tärkeimpiä terveydenhuol lon 
hankkeita ovat sairaalainfrastruk-
tuur in nykyaikaistaminen itäisen 
Saksan uusissa esavaltieissa 
(Berli ini, Mecklenburg-Etupom-
meri, Saksi-Anhalt) ja Kreikassa 
sekä yliepistoll iset sairaalat 
Itävallassa, Ruetsissa, Espanjassa ja 
Italiassa. 

Koulutuksen investeinnit keskivat 
yliepisteja ja opetuslaiteksia 
Irlannissa, Thüringenissä, Ranskassa, 
Espanjassa, Pertugalissa ja Ruetsissa. 
Keskiasteen epetuksen investointeja 
raheitetti in Ranskan Réunienin 
merentakaisessa departementissa ja 
Skotlannissa. Jälkimmäinen hanke 
toteutett i in julkisen ja yksityisen 
sekterin yhteishankkeena. 

Vähäisempien koulutuksen ja ter
veydenhuollon investointien tuke-

tuur in ja sairaanhoitoinfrastruk-
tuurin nykyaikaistamisessa kehde-
maissa. 

4,2 miljardia euroa 
kaupunkialueiden 
uudistamiseen 

EIP en myös lisännyt rahoitusta 
kaupunkialueiden uudistamisen 
hyvâksi. Näitä hankkeita ovat rap-
peutuneiden kortteleiden sanee-
raus fai liikekeskusten luominen 
kaupungeissa, joilla vahvistetaan 
kyseisten kaupunkiseutujen taleu-
dellista vireyttä ja sesiaalista yhte-
enkuuluvuutta. Jotkut hankkeet 
en suunniteitu julkisen ja yksityi
sen sektorin yhteishankkeina. Näin 
saadaan houkutelluksi kaupallista 
rahaa Investointeihin, jotka aikai-
semmin raheitett i in yksinemaan 
julkisista varoista. 

miseksi myönnettyjä erityisiä glo-
baalilainoja hyväksyttiin tal allekir-
jo i te t t i in Ranskalle, Belgialle, 
Alankomail le, Tanskalle, Suemelle 
ja Ruetsille. Väl i t täjät ottavat lai
nat käyttöön tavallisesti hyvin 
nepeasti. Se esoittaa, että rahoi-
tustarve on fo t ta keskisuuren 
keskiasteen koulutusinfrastruk-

Alicanten yliopisto, Espanja 

Kuluvan vuoden toukokuun lopus
sa pankki eli hyväksynyt 4 148 mil
jeenaa 27:ään kaupunkialueiden 
uudistamishankkeeseen fai ehjel
maan yhdeksään EU-maahan. 
Jotkut ohjelmat keskevat useam-
pia infrastruktuur i tö i tä kaupung
eissa (esim. vesijohto- ja viemäri-
verket sekä energiaverkot, tiejär-
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Yli 8,8 mi l jard ia euroa 18 kuukauden aikana varmistamaan eu:n kasvua ja t yö l l i syy t tä 

jestelyt, kaupunkien kult tuur iper-
innôn arvestuksen lisääminen ja 
virkistysalueiden perustaminen). 
Kohteita ovat mm. Rooma, 
Bologna, Firenze, useat Etelâ-
Italian kaupungi t , Amsterdam, 
Berli ini, Leipzig, Mannheim, Linz, 
Bastia, Barcelona, Valencia, monet 
kaupungi t Andalusiassa ja 
Baleaareilla sekä Tampere. Toisilla 
ehjelmi l la perusparannetaan ase-
mia fai joukkoli ikennejärjestelmiä 
Leipzigissä, Düsseldorfissa ja 26 
muussa Saksan kaupungissa sekä 
Lissabenissa. Jeihinkin li ittyy myös 
uutta asuntotuetantoa fai sosiaa-
listen asuntojen peruskorjauksia 
Amsterdamissa, Lissabenissa, seit-
semässä Isen-Britannian kaupung
issa ja Saksin osavaltiossa. 

620 miljoonaa euroa 
pk-yritysten oman 
pààoman 
vahvistamiseen 

Aivan uusi puoli ASAP-ohjelmassa 
on kiistatta EIP:n perustama erityi
nen pk-yritysten rahoitusohjelma. 
Siila pyritâân kehittämään pää-
omasijeitusteimintaa koke Euroo
pan tasolla innovatiivisten pk-yri
tysten tueksi, jetka tuet tavat tal 
käyttävät uutta teknologiaa tal 
kasvavat veimakkaasti ja joil la 
siten en erittäin hyvät edellytykset 
luoda uutta kasvupotentiaalia 
työllisyyteen. Pk-raheitusehjelmaa 
teteutetaan erilaisilla jaetun riskin 
operaatioilla, joissa riskinkantajina 
ovat osaksi EIP, osaksi sen yhtei-
styëkumppaneina toimivat laitok-
set Euroopan pankkiyhteisöstä. 
Toiminnan riskeihin on varauduttu 
yhden mil joenan euron summalla, 
joka on otet tu EIP:n to iminnan 
tuleksesta. 

EIP eli kuluvan vuoden toukokuun 
loppuun mennessä käynnistänyt 
fai järjestänyt 26 tämäntyyppistä 
operaatiota kaikissa 15:ssä EU-
maassa yhtä lukuun ot tamatta, 
yhteensä 620 mil joonan euron 
arvesta. EIP:stä enkin muodostu-
nut merkittävä riskirahan lähde 
Euroopan unionissa. Sijoitusten 
suuruus vaihtelee 5 milieonasta 50 

mil jeonaan euroon. Jetta ne vas-
taisivat mahdellisimman hyvin var-
sin monimuotoisia pankkirakentei-
ta ja pk-yritysten erityistarpeita 
jäsenmaasta riippuen - siila riskira-
hoitus on pohj immil taan lähitoi-
mintaa pk-yritysten esalta - ne 
sisâltâvât erityisiä ominaispiirteitä, 
jotka on suunniteitu varta vasten 
paikallistarpeisiin. Sijoitusten koke 
vaihtelee viidestä vi iteenkymme-
neen miljeonaan eureen, ja ne voi
daan luekitella kolmeen ryhmään: 

• EIP sijoittaa vareja ja hankkii 
osuuksia vanhoista tal vasta 
perustetuista pääomasijoitusra-
hasteista. Lukumääräisesti näitä 
operaat ioi ta tehdään eniten ja 
ne edellyttävät erikoistuneiden 
pankkien kumppanuutta. Kump-
panit ovat toisinaan julkisia -
kuten saksalaiset esavaltiopankit 
tal alueelliset pääemasijeitusra-
hastot Isossa-Britanniassa ja 
Espanjassa - toisinaan yksityisiä 
ja mahdellisesti useasta jäsen
maasta, jotka ovat l i i t toutuneet 
samaan hankkeeseen. 

• EIP sijoittaa vareja pääomasijei-
tusrahastojen takuula i toksi in. 
Esimerkkinä voidaan mainita 
ranskalaiseen pk-yritysten rahoi
tusta takaavaan SOFARIS:iin 
tehty sijoitus. 

• Vâlittâjâlle myönnetty pitkäaikai-
nen laina takaisinmaksua keskevil-
la erityisillä sopimuslausekkeilla, 
joiden nejalla välittäjä voi myön-
tää pââomalaineja fai välirahoi-
tusta pk-yrityksille. Näistä toimista 
en sevittu mm. Isossa-Britanniassa, 
Luxemburgissa ja Suomessa. 

Riskinjako tehdään kaikissa tapauk-
sissa yhteisesti EIP:n kumppaneina 
te imiv ien yhden tal useamman 
sijeittajan kanssa. Näiden sijoitus-
esuus en vähintään yhtä suuri ellei 
suurempi kuin EIP:n esuus, mikä 
vaikuttaa katalysaattorina rahei
tuksen kekeamisessa. EIP laskee-
kin, että näillä to imi l la pystytään 
mobilisoimaan Euroopassa seuraa
vien keimen vuoden aikana neljä-
stä vi i teen mil jardia euroa pk-yri
tysten oman pääoman vahvistami
seen. 

EIP ja sen tytärorganisaatio 
Euroopan investointirahasto 

(EIR) (') perustivat marraskuussa 
1997 Euroopan teknologian rahei
tusjärjestelmän (ETF), joka on 
pääomasijoitusrahastoihin sijoitta-
va investointiehjelma. EIP on sijoit-
tanut hankkeeseen 125 miljeenaa 
euroa ja sita hall innoi EIR. Se en 
rahastojen rahaste, joka tekee sijoi-
tuksia innovatiivisten pk-yritysten 
oman pääoman rahoittamiseen 
erikoistuneisiin pääomasijeitusra-
kenteisiin. Tähän mennessä ETF en 
sitonut 76,9 miljeenaa euroa 17 
siieitukseen. 

EIP:ltä varansa saavan ETF:n kanssa 
Euroopan investointirahasto kana-
voi teisaalta 78 miljeenaa euroa 
omia varejaan samankaltaisiin 
eperaat ioihin. EIR hall innoi lisäksi 
teknologiayritysten käynnistysra-
hoitusehjelmaa {ETF Start-up), 
jenka raheitus saadaan Euroopan 
unienin varoista 150-190 mil joo
naan euroon asti. Se on perustettu 
varta vasten tekemààn si jo i tuk-

(') EIR on kesäkuussa 1994 perustettu ju l
kisen ja yksityisen sektorin yhteishanke. 
EIR:n osakkaina ovat ElP (40 %), Euroopan 
komissio (30 %) ja noin 80 pankkia kai
kista EU-maista. Se myöntää takauksia pk-
yrityksille ja Euroopan laajuisille verkoille 
ja tekee sijoituksia pääomasijoitusrahasto
ihin (vuodesta 1997 lähtien). 
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sia erityisiin pääomasijoitusrahas

to ih in suuremmal la r isk ipref i i -

l i l la kuin ETF:n tal EIR:n omien ris-

kipâàomaohjelmien puitteissa 

tehtävät sijoitukset. EIR:llâ en näin 

ollen käytössään noin 350 mil joo

naa euroa vueteen 2000 asti 

Euroopan pääomasijoitusmarkki-

noiden kehittämiseksi EIP:n rinnal

la. 

Melempien laitosten yhteisellä to i -

minnalla voidaan siten kattaa 

kokonaisuudessaan pk-yritysten 

omien varejen raheitus käynnistys

vaiheen ja kasvuvaiheen pää-

omasta osakepääomasijeituksiin, 

joil la valmistellaan pk-yritysten 

menoa pörssiin. 

Toimintaa tehostetaan 
TEN-hankkeissa ja 
ympäristön alalia 

ASAP-ohjelmalla EIP myös pyrkii 

lisäämään rahoitusta Euroopan 

laajuisille verkoil le ja ympäristön-

suejeluun. Ne saivat vuesina 

1996-1998 jo lähes 12 miljardia 

euroa keskimäärin vuedessa. 

Näille sektoreille hyväksytyt lainat 

vuesina 1997-1998 olivat yhteensä 

yli 15 miljardia euroa vuedessa. 

Rahoitus kasvoi yli 2 miljardia kah

den edellisen vuoden keskiarveen 

verrattuna. Viimeisten kahdenteis-

ta kuukauden aikana hyväksytyt 

lainat kehdistuivat uusiin tiehank-

keisiin Espanjassa, Pertugalissa ja 

Saksassa sekä rautatielnvestointei-

hin Suomessa ja Portugalissa. 

Rahoitusta annett i in myös 

Helsingin, Madeiran, Madridin, 

Nürnbergin, Basel-Mulhausenin ja 

Köln-Bonnin lentoasemien laajen-

nustöihin. Ensisijaisesti toteutet ta-

viin verkkeihin annetut TEN-Iainat 

keskivat er i toten Tanskan ja 

Ruotsln vallila Juutinrauman 

yhteyttä, Belgiassa PBKA-TGV-Iuo-

t i junarataa, Kreikassa moot tor i -

tieesuuksia sekä Italiassa ja 

Britanniassa rautatieinfrastruktuu-

ria. 

Lisäksi ASAP-ehjelmasta kohdistet-

t i in lainoja kymmenkuntaan tavan-

omaisempaan vesi- ja jätehuel len 

hankkeeseen 1,3 miljardin euren 

verran Ranskaan, Britanniaan, 

Saksaan, Espanjaan, Portugaliin ja 

Belgiaan. Näistä eritoten globaali-

lainat oll tarkoi tet tu pk-yritysten 

toteuttamien ympäristöinvestointi-

en rahoitukseen. Kuvatun kaltaisia 

yrityksiä ovat mm. Seinen ja 

Normandian alueille sijoittuneet 

yritykset. 

Tukea tyòllisyyden 
parantamiseksi 

Amsterdamin toimintaohjelman 

puitteissa annettavalla ElP-rahoi-

tuksella tähdätään muuta to imin

taa enemmän investointien kasvat-

tamiseen työvaltaisilla aloilla ja 

nun muedein lisäämään työllisyyt

tä. Tästä syystä EIP keskittää ASAP-

ohjelman nejalla tehtävän toimin-

tansa paitsi pk-yritysten oman 

pääoman vahvistamiseen, minkä 

määrällistä vaikutusta työllisyyteen 

on eri t täin vaikea arvioida inve-

stoinnin aikana, myös kaupunki

alueiden uudistamisen ja inhimill i

sen pääoman infrastruktuurien 

rahoitukseen, joiden toteutus on 

verraten nepeaa eli keskimääräi-

sesti keime vuotta. 

Kansantaloudellisten to imintojen 

kuvausvälineenä käytettävien 

panos-tuotes-mallien avulla voi

daan esoittaa, että yhden miljar

din euron suuruinen investeinti 

tuo näiden infrastruktuuri töiden 

rakennusvaiheen aikana nein 

20 000 henki lötyövuotta työtä. 

Vaikutuksessa taleuselämään näin 

arvieituna on huomioi tu paitsi 

rakennussuunnittelu myös tavaroi-

den ja palveluiden ostaminen. 

Tästä voidaan jehtaa, että noin 

puolet uusista työpaikeista syntyy 

välillisellä tavalla ja että neljännes 

työpaikeista on palvelualoilla. 

Tämä on seurausta investointien 

kerrannaisvaikutuksista tarjonta-

sektoreille. 

Jos toteutusvaiheen eletetaan 
kestävän keime vuotta, jokaista 
yhden miljardin euron investeintia 
kehti luedaan nein 6 000-7 000 
työpaikkaa. EIP:n vuetuisella anto-
lainauksella infrastruktuuri-inve-
stointeihin, noin 18 miljardia 
euroa vuedessa, raheitetaan inve
stointeja, joiden kokenaismäärä 
on noin keime kertaa maini t tu 
summa {') ja niillä tuetaan vuesit-
tain nein 320 000 työpaikan luo-
mista rakennusvaiheessa. 

Investeintihankkeen valmistuttua 
ja sen ollessa käynnissä on vai-
keampaa ella täsmällinen inve-
stoinnin pitkän ajan vaikutuksesta 
työllisyyteen yleensä. Jotkut inve
steinnit voivat itse asiassa alentaa 
työllisyyttä paikallisesti, Jos en 
kysymys rationaliseintiehjelmasta 
fai toimialajärjestelyistä unienin 
tasolla, mutta jäljelle jäävät työ-
paikat ovat kilpailukykyisiä ja 
kestäviä. 

Yksinkertaisella työpaikkejen ja 
pääoman välisellä suhteella voi
daan nähdä, että yhden mil jardin 
euron uudella investoinnilla teol l i -
sella sekteri l la vaikutetaan noin 
8 000-10 000 työpaikan syntymi-
seen. Työpaikkejen määrä pää
emaan nähden en laskenut tasai-
sesti vi imeisten vuesikymmenien 
aikana, kun talouselämä en tul lut 
pääemavaltaisemmaksi. Jos uuden 
investeinnin työvaltaisuus on noin 
puolet tämän hetken keskiarvos-
ta, si l loin yhden mi l jard in euren 
uusi investeinti tukisi noin 4 000-
5 000 pysyvän työpaikan syntymi
stä tai noin kelmea neljäsosaa 
rakennusaikaisista työpaikeista. 
Julkisella infrastruktuuri l la en to i -
minta-aikana samaa suuruusluek-
kaa eleva pysyvä vaikutus työ l l i 
syyteen myönteisen vaikutuksensa 
vuoksi yksityisen sekterin inve
stointeihin. • 

(2) EIP rahoittaa keskimäärin 33 % tukemi-
ensa hankkeiden investointikustannuksis-
ta. 
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Euroopan investo in t ipank in euro-benchmark (EARN) 

Euroopan investointipankin 
euro-benchmark (EARN) 

• Euron käyttöönotto on kiristänyt kilpailutilannetta pääomamarkkinoilla. Parhaista lainaehdoista kilpailevat paitsi 

euromaat myös entistä enemmän alueet ja paikalliset yhteisöt, sekä pankit. Lisäksi suuryritykset ovat lisänneet mer

kittävästi velkakirjojen liikkeeseen laskua, millä ne muokkaavat maaperää ripeästi kasvaville euron yrityslainamark-

kinoille. Näillä entistä kilpailuhenkisimmillä markkinoilla lainaajat joutuvat jatkuvasti arvioimaan uudestaan ase-

mansa sijoittajien keskuudessa ja sopeutumaan markkinoiden 

vaatimuksiin. 

Euroopan investointipankin tavoit

teena on ettaa markkinoilta laine

ja mahdell isimman edullisesti. 

Hankituil la vareilla se rahoittaa 

emaa luetenantoaan taloudel l i -

sesti terveelle pehjalle rakennetta-

viin investeintihankkeisiin, jetka 

edistävät Euroopan integraatie-

kehitystä. EIP en Euroopan suurin 

ei-valt iel l inen lainaaja, ja sen lai-

nanettetarve on monien Euroopan 

valt ioiden luokkaa. Tämän takia 

pankki pyrkii tarjoamaan markki

noille ripeästi jeukkevelkakir jeja, 

jotka rakenteeltaan ja lainaehdeil-

taan ovat verrattavissa parhaim-

piin valt ionebligaatioihin. Se halu-

aa tarjota sijeittaji l le velkakirjeja, 

jotka parhaiten toimivat täydentä-

jinä euroalueen valtien lainoille ja 

jo iden investeijapehja on laaja ja 

maantieteellisesti menipuolinen. 

Pankin eurostrategia toi 
markkinoille ensimmàiset 
euro-benchmarkit 

EIP käynnisti syntyvien euromark-

kineiden valmistelut vuesina 1996-

1997 emalla eurostrategial laan. 

Strategialla tähdät t i in saamaan 

tarjel le uuden eurevaluutan 

määräisiä jeukkevelkakir je ja heti 

Euroopan talous- ja rahal i i ten 

Emun käynnistyessä vahvistamaan 

emaa markkina-asemaa ja edistä

mään euron lainamarkkinoiden 

juohevaa käynnistymistä. Tässä tar-

keituksessa pankki laski liikkeese

en jeukkevelkakir je ja joke puh-

taasti euromääräisinä tal EU-

valuuttamääräisinä. Näistä jäl-

kimmäisiin sisältyi ehto, 

jella velkakirjojen valuutta 

voidaan määritellä uudel

leen euroiksi uuden valuu

tan teteutuessa edellyttä-

en luennell isesti, että 

kyseinen valuutta osal-

listuu Emuun. Tällaiset lai

nat n imet t i in eurosiden-

naisiksi, koska ni iden 

valuutta oli tarkeitus 

määritellä uudelleen euroiksi ja ne 

oli määrä yhdistää yhdeksi suureksi 

eurojoukkevelkakir jaksi. Tämän 

takia huelehdit t i in eurosidonnais-

ten velkakirjojen liikkeeseenlaskus-

ta, joi l la eli sama korko ja laina-

aika mutta eri laina-valuutta. Näin 

lainat voi t i in yhdistää yhdeksi 

yhteiseksi emissieksi, joka suuruu-

deltaan vastasi benchmarkia eli vii-

telainaa. Kerkojen huomattava 

lähentyminen vuesina 1997 ja 1998 

helpotti rinnakkaisia samanehtoisi-

na mutta eri valuutteina tehtäviä 

joukkovelkakir jaemissieita. Nyt-

temmin valtaosa vuosien 1997 ja 

1998 euresidennaisista lainoista on 

vaihdettu euromääräisiksi ja yhdis-

te t ty kuluvan vuoden helmi- ja 

huhtikuun 15. päivänä euro-bench-

markiksi. 

EARN emissio-ohjelman 
puitteissa uusia 
euro-viitelainoja 

Euren ollessa käytössä ja Euroopan 

pääomamarkkinoiden yhdentyessä 

nepeaa vauhtia EIP haluaa hyötyä 

laajentuneista ja syventyneistä 

euromarkkineista ja luoda vahvan 

markkina-aseman. Se aikoe laskea 

l i ikkeelle r i i t tävän suuria jeukke

velkakir jeja, millä je sinällään en 

orna likviditeettiä parantava vaiku

tuksensa. Liikkeeseenlaskumää-

rältä ne vetävät vertoja nyt yhdi-

styneille entisille eurosidonnaisille 

lainoi l le. Suurempi l ikv id i teet t i 

taataan markkinatakausjärjestel-

mällä ylläpitämään jälkimarkkinei-

ta. Pankki myös huolehti i emissiei-

densa suuremmasta läpinäkyvyy-

destä tiedettamalla ajoissa tulevan 

vuoden emissio-ehjelmasta. Se 

myös pitää huolta suuremmasta 

jehdonmukaisuudesta säännöllisin 

välein tehtävillä liikkeeseenlaskuil-

la sekä yhtenäisellä kupenkikorella 

ja lepullisella eräpäivällä. 

Ominaisuuksiltaan tällaiset EIP:n 

jeukkevelkakir jat kuuluvat maa

liskuussa 1999 käyt töönotetun 

uuden EARN-emissiesopimuksen 

alle. EARN tulee englanninkielisi-

stä sanoista Euro Area Reference 

Notes ja se on Euroopan investoin

t ipankin rekisteröity tavaramerkki. 

Kaikkia EIP:n tulevia suurivolyymi-

sia benchmarkeja tul laan nimit tä-

mään EARN-Iaineiksi. 

^ 
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Vuonna 1997 ja 1998 liikkeeseen 

laskettuja olemassa olevia eure-

mààràisià ja eurosidonnaisia laine

ja, joiden valuutta määritelt i in 

uudestaan ja jotka yhdistett i in 

helmi- ja huht ikuun 15. päivänä 

1999, nimitetààn myës EARN-Iai

neiksi, mikäli ne ovat riittàvân suu

ria. Esimerkiksi li ikkeellä olevasta 

15. huht ikuuta 2009 eràântyvàstà 

EIP:n veikakirjasta, jonka korke en 

4 % (EIB 4 % 15 Apri l 2009) tulee 

EARN 4 % 15 April 2009. 

Pankki laskee liikkeeseen EARN-

emissiesopimuksen perusteella 

suotuisissa markkinaelesuhteissa 

vâhintâân 2 miljardia euroa neljân-

nesvuesittain. Kaikki uudet EARN-

lainat ovat suuruudeltaan vâhin

tâân 2 miljardia euroa, mutta 

tavoitekokona pidetààn 3-5 mil

jardia euroa. Toisin sanoen, jos 

markk inat sall ivat vain 2 mil jar

din EARN-lainan kàynnistàmisen, 

pankki pyrkii korottamaan lainaa 

myëhemmillà lainoilla, joil la en 

sama korko ja eràpàivà, kunnes 

päästään tavei tekekoen. Lainoja 

keretetaan syndikeiduilla lainoilla, 

blokkikaupalla ja huutekaupoi l la. 

Lisäksi kàytetâân vaihtotarjouksia, 

joi l la EIP:n aikaisempien euro-

mâârâisten fai euroiksi muutet tu-

jen velkakirjojen haltijat voivat vai-

htaa veikakirjansa EARN-lainaksi. 

Pankki aikoe emitteida vain yhden 

EARN-lainan kutakin maturiteettia 

koht i , paitsi jos liikkeellä olevalla 

EARN-lainalla on korke, joka ei 

vastaa markkineita. Lisäksi keron-

maksut ja lopulliset eräpäivät 

keskitetään joke helmi- tai huht i 

kuun 15. päivälle. 

Uusien EARN-Iainejen vuotuinen 

yläraja asetetaan jeulukuussa, ja 

se tulee veimaan seuraavan vuo

den tammikuun alusta. Ohjelman 

l imiit t i vuodelle 1999 en 15 miljar

dia euroa. 

Uuden EARN-sepimuksen perus

teella huhtikuussa 1999 käynnis-

tet ty ensimmäinen laina eli 15. 

huht ikuuta 2009 erääntyvä 2 mil

jardin euren bendi, jenka korke 

en 4 prosenttia. Siila koretett i in 

2:sta 4 mil jardiin olemassa olevaa 

benchmarkia, jolla on sama korke 

ja eräpäivä. Näin parannett i in lai-

nan likviditeettiä jälkimarkkineilla. 

Markkinoiden salliessa EIP koret

taa nàità liikkeessä elevia laineja. 

Uusilla EARN-emissieilla, joil la on 

eri maturiteetit, voidaan myös täy-

dentaä maturi teett ien skaalaa. 

Selväna tavoitteena en luoda 

EARN-Iainat kattava tuottokâyrâ, 

josta volsi muodostua Euroopan ei-

valtiell isten velkakirjamarkkinoi-

den viitelaina. 

Pankki arvelee lainaavansa vuenna 

1999 yhteensä 30 mil jardin euren 

edestä, josta 20 miljardia lainataan 

euroina ja loput muina valuut te i 

na. Euroina lainattavista 20 miljar-

dista 15 mil jardia otetaan EARN-

sepimuksen perusteella. EARN-Iai-

nojen er i t tä in hyvän l ikvidi teet in 

vuoksi ne soveltuva pääasiassa suu-

rille institutionaalisil le sijeittaji l le. 

Loput viisi mii jardi euroa hanki-

taan pienemmillä joukkovelkakir-

jalaineil la, jotka mitoitetaan inve-

stoij ien enemmistön vaatimusten 

mukaisesti pankin tetunnaisen 

käytännön mukaisesti. 

EARN-Iainat ovat likvidejä niiden 

suuren koen vuoksi ja koska pank

ki on tehnyt järjestelyjä välittäjä-

verkesten kanssa, joka on sitoutu

nut takaamaan EARN-Iainejen 

l ikviditeetin käymällä niillä kaup-

paa laajasti ja repe-vastuilla. 

EIP on valinnut 10 suurta kansainvä

lisesti toimivaa pankkia "päävälittä-

j iksi" , jetka merkitsevät ja myyvät 

EARN-Iaineja ja ovat sitoutuneet 

kaikkien EARN-Iainejen markkinata-

kaajaksi. Näin varmistetaan, että lai

noille löytyy toimivat jälkimarkki-

nat. Pankki on myös valinnut 

toistaiseksi 21 pankkia "välittäjiksi", 

jotka toimivat "päävälittäjien" täy-

dentäjinä laajentamalla EARN-Iaine

jen myyntiä ja lisäämällä jälkimark-

kinoiden likviditeettiä. 

Nimitys "päävälittäjäksi" ja "välit-

täjäksi" ei tietenkään ole lopullinen. 

Näiden etueikeuteftu yhteistyö 

Euroopan investointipankin kanssa 

riippuu saavutetuista tuloksista eli 

siitä, miten EARN-Iaineista pystytään 

luomaan vastike Euroopan parhaim-

mille valtienobligaatieille. • 

Tällä hetkellä neljä vanhaa lainaa en nimetty EARN-lainoiksi. Nämä 
lainat, samoin kuin edellinen, oli emirtoitu vuesina 1997 ja 1998 
EIP:n eurestrategian puitteissa. Aikaisemman strategiansa johdosta 
pankilla on siten käytössä uscita euro-benchmarkeja, jotka voidaan 
nimetä EARN-lainoiksi. Tänä päivänä liikkeellä olevat EARN-Iainat 
käsittävät seuraavat köret, eräpäivät ja lainan määrän: 

EARN 4,5 % 
EARN 5,25 % 
EARN 5,75 % 
EARN 5 % 
EARN 4 "/() 

15. heImi/2003 
15. huhti/2004 
15. helmi/2007 
15. huhti/2008 
15. huhti/2009 

EUR 2,2 mrd 
EUR 3,1 mrd 
EUR 2,6 mrd 
EUR 5,1 mrd 
EUR 4,0 mrd 

Pankilla on kolmc muuta liikkeessä olevaa euromääräistä lainaa, jotka 
voidaan ottaa EARN-lainoiksi niin pian kuin nc on korotettu 
vähimmäiskokoon eli 2 miljardiin euroon. Ne ovat: 

EARN 3,875 % 
EARN 5,5 % 
EARN 5,625 % 

15. huhti/2005 
15. helmi/2018 
15. helmi/2028 

EUR 1,0 mrd 
EUR 0,5 mrd 
EUR 0,5 mrd 
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EIP turvaa Euroopan energiahuoltoa 

• Euroopan investoint ipankki on 

to im inu t energiainvesteint ien 

rahoit ta jana yli 40 vuoden ajan, 

pääosin Euroopan unionin jäsen-

valtioissa. EU:n rahoituslaitoksena 

pankil la on keskeinen rooli unie

nin pel i t i ikka-alueiden edistämi-

sessä myös energiasaralla. EU:n 

energiapol i t i ikkaa täsmennett i in 

1970-luvun puel iväl in öljykri isin 

jä lkeen, jo l lo in kävi selville 

Euroopan l i ial l inen ri ippuvuus 

tuontienergiasta ja etenkin öljystä. 

Unioni vastasi tähän laatimalla 

energiapelit i ikan, jonka tavoittee

na oli vähentää r i ippuvuutta epä-

varmasta tuontienergiasta. 

EIP on tosin rahei t tanut energia-

hankkeita je perustamisvuodes-

taan 1958 alkaen. Rahoitusta 

annett i in EU:n ensisijaisen tavoit-

teen perusteella edistämään EU:n 

EIP:n energiarahoitus lisääntyi 

hyvin nopeasti: vuesina 1974-1978 

lainasumma eli 2,2 miljardia las-

kentayksikkòà ja 1994-1998 jo 14,6 

miljardia ecua. 

EIP:n 
energiarahoituksen 
periaatteet 

Unienin energiapelitiikan päälinjat 

vahvistett i in ennen 1980-lukua. 

Pelitiikka korosti omien energiava-

rejen kehittämistä, energiantuon-

nin hajauttamista, jetta riippuvuus 

yhdestä lähteestä vähenisi ja toimi-

tusvarmuus paranisi, energian käy-

tön järkiperäistämistä sekä vaihto-

ehtoisten energialähteiden tu tk i -

mista ja kehittämistä. Myöhemmin 

EU:n energiapeliti ikan tavoitteisiin 

en otet tu energiansaannin varmis-

tamisen lisäksi myös unionin kilpai-

epäsuotuisten alueiden kehitystä 

fai jäsenvaltioiden yhteisen edun 

mukaisina investeinteina. Vuoteen 

1972 mennessä EIP eli raheit tanut 

energiahankkeita yhteensä 380 

miljeonan laskentayksikön arvesta, 

mikä oli yli 13 % sen lainanannos-

ta tällä ajanjaksella. 

EIP:n energialainejen määrä on sit-

temmin huomattavasti kasvanut 

myötäil len EU:n energiatarpeiden 

ja -pel i t i ikan kehitystä. Viisivue-

tiset keskiarvet eseittavat, että 

lukyvyn parantaminen ja ympä-

ristönsuojelu (Kemissien valkeinen 

kirja "Euroopan unionin energia-

pel i t i ikka", joulukuu 1995). 

Tänä päivänä tähdennetään ener-

giamarkkineiden avautumista ki l -

pailul le etenkin sähkön ja maa-

kaasun esalta, yhtenäisten energia-

verkkojen rakentamista ja mahdel

l isimman nepeaa siirtymistä 

ympäristöystävällisempün peltteai-

neisiin ja tekno log ie ih in . Koska 

EU:n ri ippuvuus tuont ienergiasta 

on kääntynyt kasvuun, energia-

huol len turvaaminen en myös 

entistä tärkeämpää. Samalla ener-

giansäästön, uusien tehokkaiden 

teknelog io iden ja uusiutuvien 

energiamuetejen merkitys vei-

mistuu. 

EIP tukee unienin energiapel i t i i 

kan taveitteita ennen kaikkea kel-

mella osa-alueella. Pankin tehtävä-

nä on antaa pitkäaikaista rahoitus

ta terveelle pehjalle rakennet-

tavi in investeinteihin, jotka 

turvaavat energiansaantia omia 

energiavaroja kehittämällä, meni-

puelistavat energialähteitä ja aut-

tavat järkiperäistämään energian-

käyttöä. 

Pankin energiarahoitus viime vue-

sikymmenellä eli yli 26 miljardia 

ecua eli noin 5 % kaikista unionin 

energiainvestoinneista. EIP:n ener-

gialuottojen määrä en tasaisesti 

kasvanut ja oli viime viisivuotiskau-

della (1994-1998) lähes 15 miljar

dia ecua. Energian esuus EIP:n lue

tonannesta oli 1980-luvulle asti 

lähes 40 %. Sen jälkeen energiara

hoituksen suhteellinen esuus to i 

minnan volyymista en laskenut. 

Viisivuotiskaudella 1994-1998 se 

oli 14 %. 

Ornat energiavarat 

1970-luvun puelivälin ulkoisen 

energiakriisin jälkeen EIP:n luoton

anto on tiiviisti seurannut unienin 

ja EU-valtieiden asettamia pää-

maäriä. Pankin luotonanto emien 

energiavarojen kehittämiseen kas

voi nepeasti saavuttaen huippunsa 

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. 

Myöhemmin tällaisen raheituksen 

suunta on ollut laskeva. 

1970- ja 1980-luvuilla pankki ra-

hoi t t i ydinvoimainvesteinteja ja 

ydinpol t toaineen jälleenkäsittely-
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hankkeita Belgiassa, Ranskassa, 

Italiassa ja Isossa-Britanniassa, sekä 

menia öljy- ja maakaasuhankkeita 

Italian rannikol la ja merialueil la 

sekä Pohjanmerellâ. Samaan 

aikaan pankki tuki vesivoimahank-

keita Saksassa, Kreikassa, Italiassa 

ja Isossa-Britanniassa, ja myöhem

min Espanjassa ja Pertugalissa. 

Rahoituskohteina oli myös erilaisia 

öljy- ja kaasuputkihankkeita, joilla 

kotimaassa tue te t tua energiaa 

oh ja t t i in edelleen kulut ta j i l le . 

Niiden avulla pankki edisti koke 

Euroopan kattavan kaasuputkisten 

rakentamista. Samankaltaista me-

nettelytapaa käytetään myös 

sähkönsiirtea tukevissa investein-

neissa. 

Kymmenen viime vuoden aikana 

(1989-1998) EIP on myöntänyt 

omien energiavarojen kehit tämi

seen yli 7,6 miljardia ecua. Yli puo

let suuntautui öljyn ja maakaasun 

tuotanteon, jossa raheitett i in 

etenkin Italian rannikolla ja meri

alueilla sijaitsevien òljy- ja kaasu-

esiintymien sekä Pehjanmeren 

öljy- ja kaasukenttien hyödyntämi-

stä Tanskan, Britannian ja Norjan 

sektoreilla. Suurten EU:n sisäisten 

maakaasun surfe- ja jakeluhank-

keiden raheitus en viime vuesina 

pudennut, kun Euroopan laajui-

nen kaasuverkko en pääosin saatu 

valmiiksi. Tällaisia hankkeita rahei

tet t i in lähinnä Tanskassa. 

Suurin osa sähköntuotannen rahoi-

tuksesta käytett i in vesiveimahank-

keisiin Ranskassa, Kreikassa, 

Italiassa ja Portugalissa, myöhem

min myös Itävallassa, Suomessa 

ja Ruetsissa. Vesivoimahankkeita 

rahei tet t i in lisäksi Nerjassa, mista 

sähkö jehdetaan Euroopan laajui-

seen verkkoen Tanskan kautta. 

Sähköntuotantehankkeisiin kuului 

myös Itävallassa Tenavan alajuok-

sulle lähelle Wieniä rakennettava 

vesivoimalaitos. Saksassa raheitet

t i in uusien ruskehii l ivoimaleiden 

rakentamista ruskohiilikaivesten 

lähelle vanhentuneiden voimaloi-

den tilalle. 

Euroopan omien energiavarojen 

käyttöä edistäviä hankkeita olivat 

myös ruskohiilikaivos Kreikassa, 

uraanin rikastuslaitoksen nykyaika

istaminen Ranskassa sekä ydinpolt

toaineen jälleenkäsittelylaitekset 

Belgiassa ja Isossa-Britanniassa. 

Energiahuollon 
monipuolistaminen 

EU:n jäsenmaat ovat pitäneet var-

sin tärkeinä myös energialähteiden 

hajauttamista edistäviä hankkei

ta ri ippuvuuden vähentämiseksi 

tuontiöl jystä. Tähän on pyritty 

pääasiassa parantamalla maa

kaasun saatavuutta. EIP:n rahoitus 

näille invesfoinneille kasvoi vähi-

tellen 1970-luvun lepulta aina 

1990-luvun alkupuolelle, jol loin 

raheitus kääntyi nopeaan kasvuun. 

Se johtui unionin uusista aloitteis-

ta, jotka l i i t tyivät yhtenäismarkki-

noiden perustamiseen ja tärkeim-

pien Euroopan laajuisten liikenne-

ja energiaverkkojen (TEN) määrit-

telyyn ja hyväksymiseen Essenin 

Eureoppa-neuvostessa 1994. 

Suurin osa tärkeimmiksi määritelly-

istä energia-alan TEN-verkoista en 

je rakennettu. 

1970-ja 1980-luvuilla EIP tuki inve

stointeja, joil la nykyaikaistetti in 

veimalaiteksia ja muunnetti in niitä 

muuta pelt toainetta kuin öljyä 

käyttäviksi. Samaan aikaan rahei

tet t i in suuria maakaasun siirte-

verkkehankkeita, ja energiateell i-

suuden investeinneilla Euroopan 

laajuiseen kaasun siirtoverkkeon 

syntyi laaja yleiseureeppalainen 

maakaasuverkke. Siihen syëtettâvâ 

kaasu tulee omista lähteistä eten

kin Pehjanmereltä sekä Euroopan 

ulkepuelelta, pääasiassa Venäjältä 

ja Algeriasta. 

ElP-rahalla on rakennettu maakaa-

suputkia, jolla Venäjän maakaasua 

siirretään Itävallan läpi Italiaan ja 

Tsekin rajalta Saksaan ja edelleen 

Ranskaan. Lisäksi lainoja on myön

netty maakaasun siirtehankkeisiin 

Pehjanmereltä, Norjan sekteri 

mukaan lukien, Belgian, Tanskan, 

Saksan ja Hellannin verkkeihin. 

Algerian maakaasua Tunisian kaut

ta ja Välimeren all Italiaan kuljet-

tava siirteputkiste sai myös run-

saasti EIP:n rahoitusta. 

Samaan aikaan EU-maat pyrk i -

vàt veimakkaasti uudistamaan ja 

laajentamaan sähköverkkejaan, 

muuntamaan vanheja öl jykayttöi-

sià voimaleitaan tai rakentamaan 

uusia muilla poltteaineil la kuten 

maakaasulla tai kivihiilellä te imi-

viksi sekä kehittämään maiden 

rajat ylittävia sàhkôverkkeja. 

Aikaisemmin EIP luotet t i paljen 

tällaisia hankkeita. Niitä olivat 

mm. Isen-Britannian ja Ranskan 

sahköverkkojen ja teisaalta Tans

kan ja Ruetsin verkkojen yhteen-

li i ttâminen sekà Ranskan ja Italian 

verkkoyhteyksien parantaminen. 

Euroopan laajuiset 
verkot (TEN) 

Kymmenen viime vuoden aikana 

EIP lainasi 7,6 miljardia ecua sellai-

siin investointeihin, jotka edistävät 

energiahuellen monipuelistamista 

unionin tavoitteen mukaisesti. 

Valtaosa rahoituksesta, nein 6 mil

jardia ecua, käytett i in öljyn ja 

maakaasun kuljetushankkeisiin. 

Huomattavia summia suunnatti in 

maakaasun siirto- ja jakeluver-

kostojen laajentamiseen sekä kau

punkien ja kuntien siirtymiseen 

pois kaupunkikaasun käytöstä. 

Näitä hankkeita raheitetti in eniten 

eri puelilla Italiaa sekä Itävallassa, 

Tanskassa, Saksassa (varsinkin 

Saksan itäesissa), Espanjassa ja 

Pertugalissa. 

EIP:n tuki suurille maakaasun siir-

tohankkeil le saavutti huippunsa 

vuonna 1996, jol loin TEN-in-

vesteintien merkitystä alett i in 

uudestaan tähdentää. 1990-luvun 

puolivälissä pankki alkei rahoittaa 
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myös uuden maakaasuputken 

rakentamista kaasuteimituksiin 

Algeriasta Mareken kautta ja 

Gibraltarin salmen ali Espanjaan ja 

Portugali in. Toinen EIP:n raheitta-

ma kaasuputki tue Venäjän maa

kaasua Bulgarian rajalta Kreikan 

verkkeon. 

EIP tuki edelleen myös laajenevan 

yhteiseureoppalaisen maakaasu-

verkon muita keskeisiä osuuksia. 

Niihin kuului si ir teputkien raken-

taminen Italian läpi, fe inen 

Välimeren alittava putki Algeriasta 

Tunisian kautta sekä venäläistä 

kaasua EU:n markkinoille Itävallan 

kautta tuova putki. Saksassa pank

ki raheit t i investointeja, joil la 

Euroopan laajuista maakaasuverk-

kea laajennett i in maan rajojen 

sisällä, sekä hankkeita Venäjän ja 

Norjan teimitusten liittämiseksi 

verkkoen. 

Muissa suurissa kaasunsiir to-

hankkeissa keh i te t t i i n maakaa

sun johtamisjärjestelmiä Norjasta 

Belgiaan ja Ranskaan, rakennet-

t i i n Belgian ja Ison-Bri tannian 

väl inen putk i sekä yhdis te t t i in 

Hel lannin, Ranskan ja Saksan 

kaasuverkot. Pankki avusti lisäksi 

I r lannin ja Br i tannian verkot 

yhdistävän putken rakentamista 

Skotlannin läpi. 

Samaan aikaan pankki ja tke i 

menien kahta pel t toainet ta käyt-

tävien veimalai testen rahoi t ta-

mista Kreikassa, Italiassa ja 

Pertugalissa. Ni ihin kuului myös 

ympär is tönsuoje lu investo in te ja , 

jetka l i i t tyivät savukaasujen rikin-

ja typenpoistoon. 

Energian kàytòn 
jàrkiperàistàminen 

EIP:n rahoitus energian tehok-

kaampaa käyttöä edistäviin hank

keisiin en tasaisesti kasvanut 1980-

luvulta alkaen, ja sama suuntaus 

näyttää jatkuvan. Tämän etsiken 

alla voidaan rahoittaa menia eri

laisia investointeja kaikilla ta lou

den aloilla, kuten veimalaitesten 

nykyaikaistamista, energiaa säästä-

vien laitteiden ja materiaalien tuo-

tantoa teollisuudessa, energian-

tuotannen ja -surren tehekkuut ta 

lisääviä rakenteita, öljyn korvaa-

mista kivihiilellä fai maakaasulla, 

jätteiden käyttöä energiantuotan-

teen sekä uusiutuvien energiava

rojen kehittämistä (EIP:n rahoituk

sesta uusiutuvalle energialle 

enemmän EIP Tiedotteessa N:e 

99/1998). Monesti teoll isuuden 

energiatehokkuuden parantami-

sella syntyy myös kustannus-

säästöjä ja huomattavia parannuk

sia ympäristön kannalta. 

EIP myönsi 1980-luvun alussa usei-

ta glebaalilainoja eli l imi i t t i luotto-

ja rahoitusvälittäji l le lähinnä 

Tanskassa, Ranskassa, Italiassa, 

Saksassa ja Portugalissa energian 

järkiperäistä käyttöä edistävien 

pienten ja keskisuurten investointi

en luototukseen. Glebaalilaineilla 

tuet t i in teoll isuuden ja julkisen 

sektorin hankkeita, jeihin kuului 

pienten vesivoimalaitosten raken

tamista, julkisten rakennusten 

energiansäästöinvestointeja, vaih-

teehtoisten energialähteiden 

(esim. biokaasun ja maalämmön) 

kehittämistä sekä pieniä kauke-

lämmön infrastruktuurihankkeita. 

Viimeksi kuluneiden kymmenen 

vuoden aikana EIP on raheit tanut 

energian järkiperäistä käyttöä 

lähes 11 miljardilla eculla. 

Lainasummasta vajaa puolet käy

te t t i in sähköntuotannen tehek

kuutta parantaviin investointeihin. 

Pääosa rahoituksesta käytett i in 

sähkön kuljetus- ja jakeluhankkei-

siin, joil la edistett i in järkiperäistä 

käyttöä ja tasatti in kysyntää ener-

giantoimituksi l la ulkopuolisista 

lähteistä. Tällaisia hankkeita olivat 

esimerkiksi Korsikan ja Sardinian 

saarten sahköverkkojen l i i t tämi-

nen Italian kantaverkkoen, verk

koyhteyksien rakentaminen Norjan 

ja Tanskan, Saksan ja Ruotsln, 

Saksan ja Tanskan sekä Espanjan ja 

Portugalin vallile, ja mittavat in-

vestoinnit sähköverken paranta-

miseen ja nykyaikaistamiseen 

Suomessa, Saksassa, Kreikassa, 

Irlannissa, Italiassa, Portugalissa, 

Espanjassa, Ruetsissa ja Isossa-

Britanniassa. Pankki tuki lisäksi 

investointeja, joiden tavoitteena 

oli kehittää ja nykyaikaistaa 

sähköntuotantea sekä korvata 

vanhanaikaisia veimaloita uusilla. 

Lainoja myönnett i in lämpövoima-

laitesten kehentamiseen Italiassa 

ja kaasuveimaleiden rakentamise-

en Irlannissa ja Belgiassa. Tämän 

lisäksi raheitet t i in Italian ja 

Islannin maalämpövoimaloita sekä 

tuulivoimalakeskittymiä Italiassa ja 

Espanjassa. 

Rahoituksesta vajaa neljännes käy

te t t i in monenlaisiin hankkeisiin 

talous- ja kaupunki jätteen pol t te-

laitoksista, jotka tuet tavat sekä 

sähköä että höyryä kaukelämpö-

verkkoon, paikallisten sähkön- ja 

lämmönjakeluverkkojen paranta-

miseen ja laajentamiseen Itä

vallassa, Tanskassa, Ranskassa, 
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Saksassa, Italiassa, Alankemaissa, 

Pertugalissa, Espanjassa, Ruetsissa 

ja Isossa-Britanniassa, sekä veima

laitesten muuntamiseen öljykäyt-

töisistä muulla polttoaineella, eri

tyisesti maakaasulla, toimiviksi. 

Loppuosa käytett i in muihin seka-

laisiin hankkeisiin, joil la moderni-

soitiin ja parannett i in energian-

käyttöä Tanskan, Saksan, Italian, 

Espanjan ja Pertugalin jalestamois-

sa sekä teollisuuden energiankulu-

tusta vähentäviin investointeihin 

mm. kemian-, feras- ja elintarvike-

teollisuudessa, panimoissa, paperi-

tehtaissa, teollisuuskaasulaiteksissa 

ja sementtitehtaissa. 

EU:n energiatalouden 
tuleva suuntaus 

Unienin energiantarpeen kasvu en 

viime vuosikymmenellä merkit

tävästi hidastunut. Tämä on seu

rausta siirtymisestä vähemmän 

energiaa kuluttavi in to iminte ih in 

ja energiatehokkaan tekni ikan 

lisääntyneestä käytöstä. Maa

kaasun käytön edetetaan edelleen 

lisääntyvän kiinteiden pelttoainei-

den ja vähemmässä määrin myös 

öljyn kustannuksella. Samaan 

aikaan energiantuenti todennäköi

sesti laajenee nepeasti, kun unie

nin ema öljyn- ja kaasuntuetante 

lakkaa kasvamasta tai supistuu. 

Lähivuosien investointitarve koh-

distuu uusien, vaikeammin hyö-

dynnettävien unienin omien öljy-

ja kaasukenttien käyt töönot toon. 

Kaasunsiirteverkkea en lisäksi 

nykyaikaistettava ja uudistettava, 

jo t ta voidaan kattaa maakaasun 

tuennin ja käytön kasvu. 

Sähköntarpeen odotetaan pysyvän 

kehtuullisena, keska nykyisin 

EU:ssa en varalla käyttämätöntä 

s ä h k ö n t u e t a n t e k a p a s i t e e t t i a . 

Pidemmällä aikavälillä tesin ydin-

voiman kervaaminen tai lisäämi

nen joissakin suurissa EU-maissa 

saattaa kasvattaa tämän alan inve-

stoint i tarvetta. Lisäinvestointeja 

ennustetaan tarvit tavan jatkossa-

kin uuden teknologian kehit tämi

seen ja entistä tehokkaampiin rat-

kaisuihin, kuten yhdistettyyn 

lämmön- ja sähköntuetantoen. 

Un ioni η ulkopuolella 

Vaikka EIP:n luotonannon pääpai-

no keskittyy EU-maiden sisäisiin 

hankkeisiin, pankki rahoittaa niin 

energia- kuin muitakin investoin

teja myös EU:n ulkopuolella unie

nin yhteistyö- ja kehityspolit i ikan 

mukaisesti. Erityisen merkittävää 

EIP:n energiahankkeille antama 

tuki on ol lut unienin lähialueilla 

Keski- ja Itä-Euroepassa, unioniin 

kuulumattomissa Euroopan talous-

alueen (ETA) maissa ja Välimeren 

alueella, etenkin kun joillakin inve

steinneilla en vaikutusta Euroopan 

unienin energiatoimituksiin. 

Vuodesta 1990 alkaen EIP on lue-

to t tanut Keski- ja Itä-Euroepan 

energiahankkeita lähes 1,2 mil

jardil la eculla. Lainat käytett i in 

pääosin veimalaitesten sekä 

sähkön surfe- ja 

jake luverkkejen 

nykya ika is tami

seen ja kunnos-

t a m i s e e η 

A l b a n i a s s a , 

B u l g a r i a s s a , 

Tsekin tasavallas

sa ja Slovakiassa. 

Maakaasu- ja 

ò l j y p u t k i e n 

r a k e n t a m i s t a 

tuet t i in Tsekin 

t a s a v a l l a s s a . 

Puolassa, Slovakiassa ja 

Remaniassa sekà kaukolàm-

pòhankkeita Viressa, Tsekin tasa

vallassa ja Remaniassa. EU-jàse-

nyyttà hakevien Keski- ja 

Itä-Eureopan maiden energiara-

heitustarpeen odotetaan nopeasti 

lisääntyvän, kun ehdekasmaat ke-

hittàvàt energiasektoriaan Euroo

pan unienin normien tasolle. 

Välimeren alueen energiahankke-

et saivat EIP:ltä viime vuosikymme

nellä yli 1,5 mil jardia ecua. 

Rahoitusta annett i in sàhkòvoima-

leihin Egyptissà, Libanenissa, 

Marekessa ja Turkissa sekä sâhkën 

siirto- ja jakeluverkosteihin 

Kypreksella, Egyptissà, Liba

nenissa, Marokossa sekä Gazan ja 

Länsirannan alueella. Kan

sainvälisiä yhteyksiä rakennett i in 

Mareken ja Espanjan kantaverkke-

jen sekä Türkin ja Syyrian verkko

jen vall i le. Pankki rahei t t i vielä 

maakaasun tue tan to- ja jakelu-

hankkeita Algeriassa, Egyptissà, 

Tunisiassa ja Turkissa. 

EIP en tukenut energiahankkeita 

myös ETA-maista Nerjassa ja 

Islannissa, sekä Ruetsissa ja 

Itävallassa ennen niiden liittymistä 

unioni in. Tällaisten investointien 

katsetaan olevan välittömästi EU:n 

edun mukaisia. Kymmenen viime 

vuoden aikana EIP on lainannut 

Islannin, Norjan ja Ruetsin energia-

hankkeisiin yli miijardi ecua. 

Eniten raheitett i in Norjan öljy- ja 

kaasuvarejen hyödyntämistä, siila 

energiavarat on suuressa määrin 

tarkoi tet tu EU:n sisämarkkinoille. 

Muita Norjan, Ruetsin ja Islannin 

sähköhankkeita on kuvattu edellä. 

EU:n lähialueiden lisäksi EIP rahoit

taa energiahankkeita myös 

Afr ikan, Karibian ja Tyynenmeren 

valtioissa ja Etelä-Afrikassa Lomen 

sopimuksen perusteella sekä 

Aasiassa ja Latinalaisessa Ameri

kassa. • 
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ElP-foorumi 1999 Euromarkkinat - muutoksia odotet tavissa 

ElP-foorumi 1999 
Euromarkkinat - muutoksia odotettavissa 

Parlisi 21.-22. lokakuuta 1999 

F O R U M 
19 9 9 P A R I S 

• Nyt järjestettävä viides ElP-foo
rumi teemanaan "Euromarkk inat -
muuteksia odotettavissa" keskittyy 
aiheeseen, joka en ratkaisevassa 
asemassa talous- ja rahali i ten 
onnistumisen kannalta. 

Euron jouduttaman muutestrendin 
esimerkkeinä voidaan mainita 
pankki toiminnan keskittyminen, 
yhteistyö Euroopan osake- ja 
joukkovelkakir jamarkkinoi l la sekä 
jeukkelainojen nopea yleistyminen 
yritysraheituksessa. Markkinoiden 
merkityksen yritysten raheitusläh-
teenä uskotaan kasvavan. Ne ki l
pailevat pankkirahoituksen kanssa, 
mikä luo paineita koke Euroopan 
raheitusmarkkinoiden erikeistumi-
selle ja to iminnan tehostamiselle. 
Uusilla, entistä monipuelisemmilla 
ja pitkälle erikeistuneilla rahoi-
tuslaitoksilla en hyvät mahdol l i -
suudet palvella yritysten rahoitus-
tarpeita yhä tehokkaammin ja 
antaa lisävauhtia käynnissä eleval
le Euroopan teollisuuden rakenne-
muutokselle. Raheitusmarkkinoista 
saattaakin tul la Euroopan teol l i 
suuden nykyaikaistamisen ja kilpai-
lukyvyn parantamisen merkittävä 
käyttövoima. 

Onnistunut rakenteiden muutes ja 
yritysten uusi dynamiikka heukut-
telisivat puolestaan Euroopan 
pääomamarkkinei l le sijoittajia 
myös Euroopan ulkepuelelta ja 
lisäisivät euron vetovoimaa. Tämä 
auttaisi Euroopan palauttamista 
vakaalle kasvu-uralle. Samalla 
myös löytyisi lääkkeet sitkeään 

työttömyyteen, joka en Eureoppaa 
pahiten riivaama taleudell inen ja 
yhteiskunnall inen engelma. Vuo
den 1999 ElP-foerumissa pohdi-
taan näiden näkymien teteutumis-
mahdollisuuksia. 

EIP:n yli 30 miljardiin eureen neu-
sevalla ante- ja ettolainauksella 
keskitytään ennen kaikkea sellais
ten pääomainvestointien tukemi-
seen, jetka edistävät Euroopan 
nykyaikaistumista ja unionin tule-
vaa laajentumista. 

Euroopan unienin rahoituslaitokse
na EIP käynnisti pääomamarkki
noilla je vuenna 1996 aktiivisen 
eurestrategian, jossa se hyödynsi 
asemaansa maailman suurimpana 
kansainvälisenä lainanettajana. 
Strategian tarkeituksena oll var-
mistaa, että markkinoiden käytössä 
en heti rahali i ten alusta runsaasti 
erilaisia euromääräisiä lainausväli
neitä. EIP käynnisti tämän vuoden 
maaliskuussa "Euro Area Reference 
Note" (EARN) -emissio-ohjelman. 
Sen puitteissa lasketaan liikkeelle 
pankin vi i telaineja tavoit teena 
muedostaa niistä euroalueen valtien-
obligaatioiden paras täydentäjä. 
Euremarkkinoiden odotettavissa 
olevat muutekset tulevat myös 
luennellisesti näkymään pankin 
toiminnassa. 

EIP en samaten vahvasti sitoutunut 
tukemaan unienin kasvua ja työll i
syyttä pitkäaikaisilla lainoillaan, 
joita se myöntää toteutuskelpoisiin 
investeintihankkeisiin niin julkisel
la kuin yksityisellä sekteril la. 
Muutama vuesi Sitten se käynnisti 
erityisen toimintaohjelman edistä
mään inhimilliseen pääemaan liit-
tyviä investointeja sekä Euroopan 
pääomasijeitusmarkkineita inno
vatiivisten pk-yritysten tueksi. 

ElP-foorumin tarkeituksena en to i 
mia asiantunti joiden kohtauspaik-
kana ja edistää mielipiteiden vaih-
toa ja yhteistyötä tilaisuudessa 
käsiteltävillä aloil la. Tapahtuma 
kokeaa yhteen yli 350 edustajaa 
pankeista ja muista raheituslaitok-
sista, teollisuudesta, ammattil i iteis-
ta, parlamenteista, hallituksista, 
aluehallinnesta, kansainvälisistä 
järjestöistä, yliopisteista ja t iede-
tusvälineistä. Foerumin viisiteista 
puhujaa edustavat erilaisia ta leu-
dellisia, raheituksellisia ja pol i i t t i -
sia näkökanteja ja käytännön asi-
antuntemusta. 

Euroopan investointipankin feeru-
mi 1999 on jatkoa Lontoossa 1998 
pidetylle tilaisuudelle, jonka aihee-
na oli "Euroopan haaste: inve
steinneilla työl l isyyteen". Tuk-
helmassa 1997 pidetty vuotuinen 
ElP-kenferenssi käsitteli yhdenty-
mistä ja yhteistyötä Pehjeis-
Euroopassa ja Itämeren alueella, 
kun taas Madridissa 1996 keskityt-
t i in Välimeren maiden ta leudel l i -
siin, peli i t t isi in ja ympäristöongel-
miin. Ensimmäinen ElP-foorumi 
p idet t i in Amsterdamissa vuenna 
1995. Silloin aiheena oli yksityis-
sekterin osallistuminen suurten 
infrastruktuurien rahoitukseen. 
Edellisten vuosien tapaan myös 
tämän vuoden foerumin pöytäkir-
jat julkaistaan ja annetaan laajaan 
jakeluun EU:ssa ja sen ulkopuolel
la foorumin aiheesta kiinnestune-
ille.a 

Lisätietoja vuoden 1999 ElP-foorumin 
ohjelmasta ja edellisten foorumien pöytä-
kirjoja saa pankin tiedotus- ja viestintäosa-
stolta ElP-foorumin sihteeriltä: Yvonne 
Berghorst, faksi (+352) 4379 3191 
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ALA-maiden valtuudet uusittavana 

Rahoitus 
Aasiassa ja 

Latinalaisessa 
Amerikassa 

to imia lo i t ta in : 
1993-1998 

• Euroopan investointipankki käyn
nisti EU:n yhteistyëpelitiikkaa tuke-
van to iminnan Aasian ja Latina
laisen Amerikan valtioissa (ALA-
maissa) valtuuksilla, joil la se sai 
luetottaa ALA-maita 750 mil jee-
nalla eurolla vuesina 1993-1995. 
Toiset valtuudet annett i in jeu lu
kuussa 1996. Nulla EIP sal luetottaa 
kohdemaita 275 miljoonalla eurol
la kesäkuun 1997 loppuun asti. 
Voimassa olevat kelmannet valtuu
det määräsivät EIP:n luotetuksen 
katon 900 mil jeonaan euroon 

Liikenne 

m ^ ^ n e 

Ympäristö 

kaudelle 1997-tammikuun loppu 
2000. 

Runsaat 30 hanketta noin 20 maas-
sa saavat lainoja Euroopan inve-
steintipankilta, ja se en sitoutunut 
ripeästi käyttämään loppuun kol-
mannet lainavaltuutensa vuoden 
2000 alkuun mennessä. Lainoista 
huomattava osa (58 %) on suun-
nattu yksityissektorin investein
tihankkeisiin. Vuoden 1998 lopussa 
1,4 mil jardin euron kokonais-
määrästä 42 % oll käytetty ener-
giahankkeisiin, 21 % ympäristön 
parantamiseen ja suejeluun, 17 % 
teoll isuuden investeinteihin, 13 % 
t ietol i ikenteen infrastruktuurin 
laajentamiseen ja nykyaikaistami
seen ja 7 % liikenteeseen. 

Huhtikuun lopussa 1999 Euroopan 
kemissie hyväksyi ehdotuksen 
ministerineuvosten päätökseksi 
Euroopan investointipankin uusis
ta valtuuksista luetottaa kolmansia 

malta. Ehdotus sisältää 1 225 mil
jeenaa euroa keimen ja puelen 
vuoden ajalle tammikuun 2000 
lopusta alkaen entistä laajemmalle 
maaryhmälle Aasiassa ja Latina
laisessa Amerikassa. Euroopan 
komission ehdotus antaa EIP:lle 
mahdell isuudet myöntää laineja 
hankkeisiin neljässä uudessa maas-
sa: Etelä-Koreassa, Jemenissä, 
Laosissa ja Nepalissa. 

Yhteinen etu en EIP:n luotonan
non ydin ALA-maissa. Pankin raho-
ittamilla hankkeilla en eltava yhte-
istä merkitystä sekä investeinti
hankkeen toteutusmaan että koke 
EU:n kannalta. EIP lainaa selvästi 
määriteltyihin pääema investeinti
hankkeisi in, jo iden teteut ta jana 
on kohdemaassa ketipaikkaansa 
pitävä yksityinen tai julkinen yritys. 
Kysymykseen voivat tul la el inkel-
poiset julkiset tai yksityiset hank
keet seuraavilla aloi l la: ta leudel-
liset inf rastruktuur i , teollisuus, 
maatalouteen l i i t tyvä teollisuus, 
kaivostoiminta, energia ja matkai-
lu. Aivan erityisesti painetetaan 
ympäristön parantamista ja ympä-
ristönsuejelua erityisillä ympä-
ristöhankkeil la sekä ympäristö-
näkökoht ien huemieimista jokai-
sen investeint ihankkeen perus-
vaatimuksena. 

ElP-lainat ovat hankekeskeisiä ja 
ne suuntautuvat investeinnin 
käyttöomaisuuden elementteihin. 
EIP:lle en ominaista, että se rahoit
taa suuria hankkeita (25 miljoonas
ta eurosta ylöspäin) yksittäisillä lai
noilla, jetka myònnetààn joke 
sueraan hankkeen teteuttajalle tai 
välillisesti valtien fai rahoitusvälit-
täjän kautta. Kun tarjolla on riit
tävän korkea luottokelpeisuus, EIP 
myös kehittää yhteisteimintaa 
pankkien ja luottolaitosten kanssa 
antamalla niille glebaali lainoja, 
puiteluotteja, joista ne voivat 
myöntää lainoja edelleen pienem-
piin (alle 25 mil joonan euron) 
hankkeisiin. 

Pankki siirtää yhä vahvemmin 
rahoitustuen painepistettä yksityis
sektorin hankkeiden suuntaan, 
kun teteuttajina ovat EU:n ja ALA-
maiden yhteisyritykset. Näissä 
maissa toimivat ja niihin sijoittavat 
eureoppalaiset yritykset ja kansa-
invälinen pankkiyhteisö ovat osoit-
taneet suurta kiinnestusta tällaisiin 
hankkeisiin. Ne ovat myös lisäänty-
mässä sita mukaan kuin yksityistä-
minen ALA-maissa etenee. 

Kysymykseen saattavat tul la myös 
julkisen sektorin hankkeet, jetka 
vahvistavat Euroopan unionin ja 
Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
suhteita (mm. t iete l i ikenne ja li i
kenne) tai edistävät alueen mai
den yhdentymistä. Tällaisia hank
keita ovat esimerkiksi energia-, lii
kenne- sekä t ietol i ikennehank-
keet, joilla luedaan rajanylitykseen 

Euroopan investointi
pankin rahoitukseen 
kelpoiset maat nykyisten 
ALA-valtuuksien perus
teella käyvät ilmi alla 
olevista taulukoista. 

AASIA: 
- ASEAN 
Brunei 
l-ilippiinit 
Indonesia 
Malesia 
Singapore 
Thaimaa 
Vietnam 

ryhmä 
Bangladesh 
Intia 
Kiina 
Macao 
Mongolia 
Pakistan 
Sri-Lanka 

LATINALAINEN AMERIKKA: 
- Andien — Keski-Amerikan 

yhteisö: taloudellisen 
Bolivia integraatio 
Ecuador sopimuksen 
Kolumbia allekirjoittaneet 
Peru maat 
Venezuela C'osta Rica 

El Salvador 
Ciuatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Mercosur: 
Argcntiina 
Brasilia 
Paraguay 
Uruguay 

C:iiile 
Meksiko 
Panama 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

ALA-maiden va l tuudet uusi t tavana 

l i i t tyviâ yhteyksiä. Pennisteluissa 
ympäristön parantamiseksi glebaa-
listi ElP myës rahoit taa julkisia 
hankkeita, joiden tavoit teina ovat 
mm. uusiutuvien energiamuotojen 
kehittäminen tai saastumista ehkâ-
isevien laitteiden käyttöönotto. EIP 
voi myös edistää sellaisten julkis
ten hankkeiden rahoitusta, je ih in 
sisältyy merkit tävää teknologian 
siirtoa Euroopasta. 

EIP voi myös osallistua investeinti-
hankkeiden yhteisrahoitukseen 

enintään 50 %:illa ja tehdä yhteis
työtä muiden hankeraheitusta 
antavien laitosten kanssa. Kump
paneina ovat erityisesti EU-maiden 
laitekset, Maailmanpankin tytäryh-
t iö t sekä alueelliset kehityspankit 
kuten Aasian kehityspankki ja 
Latinalaisen Amerikan kehi
tyspankki. 

EIP samoin kuin jokainen pitkäai-
kaisia laineja myöntävä rahoittaja, 
jenka rahoitusvarat muodostuvat 
pääomamarkkinalainoista - ja 

emaa perussääntöään neudattaen 
- vaatii laineil leen asianmukaiset 
turvaavat vakuudet. Tavallisesti 
julkisen sekterin hankkeiden 
takaajina ovat val t io tai muu 
julkisyhteisö. Yksityisen sekterin 
hankkeiden vakuudet saadaan 
ensiluokkaisi lta pankei l ta tai yr i -
tyksiltä. Näissä tapauksissa takaa-
jan vastuu ei ulotu riskeihin, jotka 
johtuvat pakkelunastuksesta, 
sodasta tai kansalaislevottomuuk-
sista tai ettei valuuttaa voida siir
tää. • 

Nimityksiä 
• Caroline Rejd 

on n imi te t ty 

Euroopan inve

s t o i n t i p a n k i n 

hanfe/ceei-osas-

ton yli johtajak-

si. Hankkeet-

osaston vastuu-

alueita ovat ElP-rahoitukseen har-

ki t tavina elevien hankkeiden 

tekninen, ta loudel l inen ja ympä-

ristövaikutusten arviointi. 

Reid tul i EIP:n palvelukseen vuen

na 1974 energia-alan ekenomistik-

si. Vuonna 1985 hän siirtyi luot to-

virkailijaksi raheitusjohto Italiassa 

-yksikôn energia- ja ympâristë-

jaostoon asemapaikkanaan Rooma. 

Hän sai ylennyksen jaestepääll i-

köksi vuonna 1988 ja kuusi vuotta 

myöhemmin raheitusjohto Italiassa 

-yksikön johtajaksi. Hänestä tul i 

samalla ensimmäinen pankin ylim-

pään jehteen nimitetty nainen. 

Tänä päivänä hän on EIP:ssä pisim-

pään työskennellyt naispuelinen 

työnteki jä hallituksen ulkopuolel

la. 

Reidillä on taloustieteen ja tilasto-

t ieteen B.Sc. Honours - tutk into 

Bristolin yliepistosta. Hän aloit t i 

työuransa vuonna 1969 British Gas 

Councilin apulaisekenemistina, 

josta tehtävästä hän siirtyi 

National Institute ef Economic & 

Social Researchin palvelukseen 

Lonteoseen. 

Caroline Reid tulee eläkkeelle 

jäävän Herbert Chrlstlen paikalle. 

Christie en ollut hankkeet-esasten 

yli jehtaja osaston perustamisvuo-

desta 1995 alkaen. Tätä ennen hän 

to imi talous- ja rahoitustutkimuk-

set -osaston yl i johtajana. Ennen 

EIP:hen tuloa Christie työskenteli 

pääasiassa Isen-Britannian valt ie-

varainministeriössä. 

T h o m a s 

Hackett on tu l 

lut Caroline 

Beiden ti lalle 

r a h o i t u s j o h t o 

Italiassa -yksi

kön johtajaksi 

vastaavalta pai-

kalta raheitusjohto Irlannissa, 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 

Pohjanmerellâ -yksiköstä. 

Hackett tul i EIP:n palvelukseen 

vuonna 1981 rahoitus ja varainhei-

to -osastolle vastuualueenaan Ison-

Britannian pääemamarkkinat. 

Hänet n imi tet t i in saman yksikön 

jaostopäälliköksi keime vuotta 

myöhemmin. Hackett on edistänyt 

merkittävästi EIP:n rahoitusriskien 

hallintaa mm. deferred rate set

t ing -järjestelmän käyttöönetol la. 

Nimityksensä jälkeen rahoitusjohto 

Irlannissa, Yhdistyneessä kuningas

kunnassa ja Pohjanmerellâ -yksi

kön johtajaksi vuenna 1993 hän on 

osallistunut EIP:n ot to- ja antolai-

naustoimintejen yhdistämiseen 

sekä monimutkaisten strukturoitu-

jen luottojärjestelyiden, julkisen ja 

yksityisen sektorin yhteisteiminta-

hankkeiden ja riskirahoituksen 

kehittämiseen. 

Hackett to imi ennen EIP:n palve

lukseen tuloa 13 vuotta 

Warburgissa Lonteen Cityssä. 

Hänellä on uusien kielten loppu-

tutk inte Sussexin yliepistosta. 

J e a n - C l a u d e 

Bresson en 

n i m i t e t t y 

pääomamark-

k inat -yks ikön 

j o h t a j a k s i 

eläkkeelle siir-

tyneen Ulrich 

Dammin t i lal le. Yksikkö vastaa 

pankin vuotuisesta varainhankin-

nasta. EIP on maailman suurin kan-

sainvälinen lainaaja, jonka ettelai-

naus 1998 oll 31 miljardia euroa 20 

valuuttana. Rahoituksesta yli puo

let hankit t i in eure- tai eurosiden-

naisilla jeukkevel kaki rjalai noil la 
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EIPTiedote 

on Euroopan investoint ipan

k i n t o i m i t t a m a k a u s i j u l -

kaisu, joka ilmestyy saman

aikaisest i 11:llâ er i k ie lel lä 

(englant i , espanja, ho l lant i , 

I t a l i a , k r e i k k a , p o r t u g a l l , 

ranska, ruotsi , saksa, suomi 

ja tanska). 

,Tämän julkaisun aineisto on 

vapaasti käytettävissä. Läh

de on lainattaessa ma in l t -

tava ja ar t ikkel l le ike t o i m i -

tet tava julkaisijalle. 

Euroopan 
inves to in t i pankk i 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxemburg 

Puhel in (+352) 4 3 7 9 - 1 
Te lekop ie (+352) 43 77 04 
H320 V ideoneuvo t te lu 43 93 67 

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

Italian osasto 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rooma 

Puhelin (+39) 06-4719-1 
Telekopie (+39) 06-4287 3438 
H320 Videoneuvottelu 48 90 55 26 

Ateenan kon t to r i 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR - 152 33 Halandr i /Ateena 

Puhelin (+30) 1-682 4517-9 
Telekopie (+30) 1-682 4520 

Lissabonin kon t to r i 
Avenida da Liberdade, 144 -156,8° 
Ρ - 1250 Lissabon 

Puhelin (+351) 1-342 89 89 tai 342 88 48 
Telekopie (+351) 1-347 04 87 

Lontoo k o n t t o r i 
68, Pall Mal l 
G B - L o n t o o SWI Y 5ES 

Puhelin (+44) 171-343 1200 
Telekopie (+44) 171-930 9929 

M a d r i d i n k o n t t o r i 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madr id 

Puhelin (+34) 91-431 13 40 
Telekopie (+34) 91-431 13 83 

Brysselin edustusto 
Rue de la Loi 227 
Β- 1040 Bryssel 

Puhelin (+32) 2-230 98 90 
Telekopie (+32) 2-230 58 27 
H320 Videoneuvottelu 280 11 40 

mukaan lukien maailmanlaajui-

nen emissie ja kaikkien aikojen 

ensimmäinen puhtaasti euro-

määräinen emissie. 

Bresson tuli Euroopan investoin

t ipankin palvelukseen vuonna 

1971 vastaamaan EIP:n ottolai-

nausteiminnasta rahoitus ja 

varainhallinta -yksikössä. Tästä 

tehtävästä hänet nimitett i in 

pääemamarkkinat-yksikön apu-

laisjohtajaksi erityistehtävänään 

EIP:n eurelainauksen koordi-

neinti. Hänellä on taloustieteen 

loppututkinto Pariisin yliopistos-

ta ja li iketalouden tutk into 

Pariisin Ecole Supérieure de 

Commerce -korkeakoulusta. 

Hän aloitt i työuransa CCF:ssâ 

Pariisissa vuonna 1963. 

B a r b a r a 

Steuer on 

η i m i t e t t y 

ρ ä ä ο m a -

markkinat-

y k s i k ö n 

apulaisjoh-

t a j a k s i . 

Steuer te imi i tarvittaessa J.-C. 

Bressonin varamiehenä ja on 

edelleen sueraan vastuussa 

euroalueen ulkepuolisten EU-

valuuttojen sekä itäisen Keski-

Eureepan, Välimeren alueen ja 

Afr ikan valuuttojen pääoma-

markkinoista, millä taataan 

tämän markkina-alueen to i 

minnan jatkuvuutta. Steuer on 

nimetty jo nyt yksikön johta

jaksi J.-C. Bressonin jälkeen 

hänen erotessa pankin palve-

luksesta jeulukuussa 2000. 

Talousseu-

ranta ja 

Valokuvat : EIP:nvalokuva-arkisto, CE, 
Konrad Scheel. 
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Ceuterick B-3000 Leuven 

I a s k e η t a 

- y k s i k ö n 

j o h t a j a k s i 

n i m i t e t t y 

P a t r i c k 

K l a e d t k e 

tuli pankin palvelukseen helmi-

kuussa 1999 eläkkeelle siirtyne-

en François Rousselin tilalle. 

Klaedtkella eli EIP:hen tulles-

saan eri maista ja instituutiois-

ta hankit tu laaja kekemus. 

Valmistuttuaan Business 

Administrat ion - loppututk in-

nella Trierin yliepistosta hän 

aloit t i työuran rahoitusalalla 

KPMG:n tilintarkastajana Luxem

burgissa. Tästä tehtävästä hän 

siirtyi kentrolleriksi ja rahas-

tehall into-esasten päälliköksi 

Morgan Stanleyn palvelukseen 

Luxemburgissa. Hän joht i ra-

hastehallinto-osastoa saman 

laiteksen palveluksessa eri to i -

mipaikoissa Zürichissä, New 

Yorkissa ja Frankfurtissa ja 

osallistui sen aseman vakiinnut-

tamiseen kehittyvien taleuksi-

en markkinoil la ja Emuun siir-

tymisessä. 

R a h o i t u s -

j 0 h t e 

Aasiassa ja 

L a t i n a l a i 

s e s s a 

Amerikassa 

- y k s i k ö n 

j ο h t a j a 

Patrick Thomas n i m i t e t t i i n 

maaliskuussa 1999 te iminnan-

jehtajaksi Aasian kehityspank-

kiin kolmeksi vuodeksi. Hän 

edustaa kehityspankin joh to-

kunnassa Belgiaa, Ranskaa, 

Italiaa, Espanjaa ja Sveitsiä. 

Hänen nimityksensä vahvistaa 

yhteistyöta EIP:n ja Aasian 

kehityspankin välillä ja ylipään-

sä menenkeskisten raheituslai-

testen kesken. 

Insinöör ikoulutuksen saanut 

Themastul i EIP:n palvelukseen 

vuenna 1983. Tätä ennen hän 

oli hankkinut kokemusta 15 

vuoden ajan teoll isuuden pal

veluksessa ja sen jälkeen usei-

den Afr ikan maiden kehitysa-

puraheitus- ja neuvonantaja-

UM 

tehtävissä. Hän a lo i t t i EIP:ssä 

luot tov i rka i l i jana ja si irtyi 

vuonna 1986 erâistâ Af r ikan 

maista vastaavaksi jaostepàâl-

l iköksi. Vuenna 1994 hänen 

vastuulleen tu l i Aasian ja 

Latinalaisen Amerikan valt ioi

den (ALA-maat) rahoitus. ALA-

maiden te imin ta en laajentu-

nut vi ime vuesina yksityissek-

tor ia tukevana rahoitusinstru-

ment t ina EU-raheitteisesti 

toteutettavissa hankkeissa -

mm. in f rast ruktuur i , vesi, 

energia, te le l i ikenne, teo l l i 

suus - r iskinjakojärjestelyihin 

l i i t tyen. 

P a u l i i n e 

Koskelo on 

ni m i t e t t y 

p a n k i n < • ^ / 

y I i m pää η j 

j 0 h t ο ο η 

lakiasia in-

o s a s t o n 

oheisjohtajaksi. Koskelo tul i 

pankin palvelukseen vuonna 

1995 ja hänen vastuullaan ovat 

elleet yleiset lakiasiat sekä 

institutionaaliset ja yhteisölain-

säädäntöä keskevat kysymyk-

set. Hän on myös vastannut 

lakiasiainosaston sisäisestä 

koordinaatiosta. 

Koskelo en hei tanut aiemmm 

eri virkoja Helsingin yliepisten 

yksityiseikeuden laitoksella ja 

Helsingin raastuvanoikeudessa 

sekä Suemen eikeusministe-

riössä, jossa hänen laajaan 

vastuualueeseensa kuului pää

asiassa yksityisoikeutta ja yri-

tysteimintaa keskevan lain-

säädännön valmistelua sekä 

tämän alan kansainvälisiä ja 

integraatieasieita. Hän on 

myös ki r jo i t tanut ja luennoi-

nut laajasti näistä aiheista. 

Hänellä en oikeustieteen kan-

didaatin tu tk in to Helsingin yli

epistosta. • 
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