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Philippe Maystadt on toiminut Belgian 

hallituksessa lähes 20 vuotta. IVlaystadt toimi 

Belgian varapääministerinä sekä valtiovarain-

ja ulkomaankauppaministerinä 1996-1998 ja 

valtiovarainministerinä 1988-1995, missä 

tehtävässä hän oli EIP:n valtuuston jäsen 

kymmenen vuoden ajan. Tätä ennen hän toimi 

varapääministerinä ja talousasiainministerinä 

(1985-1988), budjetti-, suunnittelu-ja tiede-

politiikkaministerinä (1981-1985) sekä julkishal-

l into- ja tiedepolitiikkaministerinä (1980 ja 

1981). Vuosina 1993-1998 Philippe Maystadt 

hoit i myös Kansainvälisen valuuttarahaston 

väliaikaisen komitean puheenjohtajan tehtäviä. 

EIP:n valtuusto 
nimitt i 
yksimielisesti 
Philippe 
Maystadt in 
Euroopan 
investointi
pankin 
pääjohtajaksi ja 
hallintoneu
voston puheen-
johtajaksi 



Philippe Maystadt valitti in valtiove-

reinministerin peikelte Belgien 

renskankielisen kristillissesialistisen 

puelueen johtejeksi 1998. Hân eli 

senaattori (1991-1995 ja kesàkuus-

te 1999 lukien) ja entinen kansen-

taloustiedettà Belgiassa (Louvein) 

je Yhdysvelloissa (Les Angeles) ja 

alkoi sitten luennoida Leuveinin 

ketolisen yliopiston oikeustieteen 

laitokselle Hàn on julkeissut lukui-

sie tutkimuksie je julkeisuja taleus-

en. Meystedt seuraa viresse Sir 

Brian Unwinia, joke on ellut 

tehtävässä huhtikuun alusta 1993. 

EIP:n pääjohtaja nimitetään kuude-

ksi vuodeksi. • 

edustaje (1977-1991 je 1995-1999). ja finanssioikeuden eleite. 

Philippe Meystedt, 51, on perheelli-

nen je hänellä on keime lesta. 

Meystedt opiskeli oikeustiedettâ je 

Philippe Maystadt on Euroopan 

investointipankin kuudes pääjohta

ja pankin perustamisesta 1958 luki-

Kolme uutta varapääjohtajaa 
EiP:ssä 

Francis Mayer on kutsuttu Euroo

pan investointipankin varapââ-

johtajaksi lokakuun 1999 alusta 

lukien. Hänen vastuualueinaan 

EIP:n hallituksessa ovat ottolai-

naus- ja varainhallinnan politi ikka 

sekä pankin toiminta pääoma

markkinoilla. Hän vastaa myös 

rahoituksesta Ranskassa, Maghreb-

ja Mashreq-maissa, Israelissa sekä 

Gazanja Länsirannan alueilla. 

Mayer en työskennellyt aiemmin 

Ransken valtiovereinministeriôssâ, 

jossa hän viimeksi joht i kanseinvâ-

listen asiein osastoe. Hän oli tämän 

kanssa rinnan heinâkuusta 1994 

syyskuun 21. päivään 1999 EIP:n 

hellintoneuvoston jäsen. Frencis 

Mayer eli myös Pariisin klubin 

puheenjohtaja lokakuusta 1997. 

Tämä 19 suurimman velkejamean 

ryhmä pyrkii helpottameen pehi-

ten velkeantuneiden meiden ese-

mee leinojen uudelleenjärjestely-

illä tei velkojen mitätöimisellä. 

Frencis Mayer tuli valtioverainmini-

steriön palvelukseen 1979 ja hoiti 

useite eri tehtäviä. Hän toimi muun 

muesse valtien pankit ja rahoitus-

yhtiöt-esaston päällikkönä (1985), 

rahoitusmarkkinat-osesten päällik

könä (1988), telletus- je reheitus-

markkinat osesten apuleisjehteja-

ne (1991) je valtiovareinministeriön 

finenssiesien verejehtajane (1994). 

Mayer oli myös vuesina 1983-1985 

Maeilmanpankin varejohteje Was-

hingtonisse, 1994-1999 Keski-

Afrikan valtioiden penkin johteje 

je 1994-1999 renskaleis-sekseleisen 

TV-keneve Arten hellituksen jäsen. 

Meyer en seksen kielen professori; 

hänellä en myös tutkinto Ecole 

Nationale d'AdminIstrationIsta. 

Frencis Meyer syntyi Stresbourgissa 

1950. • 

Professori tohtori Ewald Nowotny 

on kutsuttu Euroopan investointi

pankin varapääjohtajaksi syyskuun 

1999 aluste lukien. Hänen tärkeimpiä 

vastuualueitaan ovet Euroopan laa

juisten verkkojen rahoitus, talous- ja 

rahoitustutkimukset (pääekonomis-

tin osasto) sekä luotonanto Itävallas

sa, Ruetsissa ja Suomessa, Islannissa 

ja Nerjassa sekä Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren maissa. 

Nowotny on heitanut aiemmin ta

loustieteen professuuria Wienin ylio-
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pistossa, jossa hän eli vuodesta 1982 

finanssi- ja rehepelitiiken laiteksen 

esimiehenä. Tätä ennen hän työsken

teli opetustehtävissä Herverdin ylie-

pistosse, Darmstadtin teknillisessä 

korkeekoulusse sekä Linzin ylie-

pistosse. Vuenne 1978 hänestä tuli 

Itävellan parlamentin jäsen sosiaeli-

demokreettisen puolueen edusteje-

ne. Hän toimi perlementin teleus- je 

penkkiveliokunnen puheenjehtejena 

vuodesta 1985 lähtien ja oli yksi 

Itävellan edustejiste Länsi-Euroopen 

unionin WEU:n perlementaarisessa 

edustejekokouksesse 1994-1999. 

Nowotny opiskeli Wienin yliepistos-

sa, Institut für höhere Studien -lai-

toksesse ja Strasbourgin yliopistessa. 

Filosofien tohtorin tutkinto ( "Habili

tation") hänellä en Linzin yliopistos-

ta. Hän on julkeissut lukuisie teleus-

elämää, reheituste je pelitiikkae 

käsitteleviä teoksia, muun muassa 

Der öffentliche Sektor - Einführung 

in die Finanzwissenschaft. 

Ewald Nowotny syntyi Wienissä 

1944. • 

Peter Sedgwick 

Peter Sedgwick on nimitetty uudek

sl varapääjohtajaksi ja hän on Sir 

Brian Unwinin seuraaja hallituksen 

brittijäsenenä. Sedgwick, 55, toimii 

tällä hetkellä varajohtajana Britan

nian valtiovarainministeriön julkis

ten menojen osastolla. 

Sedgwick tuli valtiovareinministe

riön pelvelukseen 1969 je toimi eri 

tehtävissä poliittiseste je teloudelli-

seste kehityksestä vesteeven telou-

dellisen pääneuvenentejen osastol

le, kunnes hänet nimitett i in ensin 

epuleissihteeriksi (1981) je sitten 

1984 rehoitusteleusyksikön kans-

liepäälliköksi. Vuesina 1986-1990 

hän vestesi kensliepäällikkönä 

makroteloudellisten ervieintien 

ryhmästä je toimi sitten kensein-

velisen rehoitusryhmän päällikkö

nä 1990-1994 vesteten rehepeli-

tiikeste kenseinvälisiin teleus- je 

rehoituskysymyksiin liittyvissä esio-

issa. 

Sedgwick on ellut nykyisessä vare-

johtejen tehtävässä vuodeste 1994 

elkeen ja on tana eikena johtenut 

veltiovarainministeriön kansainväli-

seen työllisyyspelitiikkean liittyvää 

työtä. Hän vastee myös veltioverein-

ministeriön työryhmistä, jotke käsit-

televät seureevie esieite hoitevien 

hellituksen esestejen kustennusvel-

vontee je -politiikkee: opetus je 

työllisyys; ympäristö, liikenne je alu

eet; kulttuuri, tiedetusvälineet ja 

urheilu; valtieneuvosten kenslie; 

perlementti; puelustus; meeteleus 

sekä muutemie muita pienempiä 

osastoja. Varajohtejana hän vestesi 

myös G8-meiden työllisyyskokeuk-

sen järjestelyistä vuonna 1998 je 

johti veltiovereinministeriön EU:n 

työllisyyspolitiikkee koskevea työtä 

valmistelteesse Cerdiffin Eurooppa-

neuvoston kokouste vuenne 1998. 

Sedgwick on neimisisse je neljän 

lepsen isä je hänellä en teleustietei-

den loppututkinto Oxfordin yli-

opisteste. Hän on ellut Lontoon sin-

feniakueron (LSC) jäsen vuodesta 

1972 ja kuoren puheenjohteje 

1979-1984 sekä kueron kehitysko-

miteen jäsen je en tàllà hetkellä 

LSC:n reheston luottemusmies je 

johteje. Lisäksi Sedgwick herrestee 

kävelyä, puuterhenhoitoe je 1900-

luvun historiée. • 

Luis Botella on nimitetty penkin 

ylimpään jehteen reheitus ja verein-

hoito-esesten pääkirjenpitäjäksi. 

Botella, joka on hyväksytty tilinter-

kastaja, tuli pankin pelvelukseen 

1987. Hänen vestuullaen on ollut 

pankin kirjenpite je erityisesti kir-

jenpidon sovitteminen lAS-säännös-

tön je EU-direktiivien mukaiseksi. 

Vuonna 1998 hän vestesi euroon 

siirtymisen keerdineatiosta. 

Horst Feuerstein on nimitetty rehei-

tettevien henkkeiden arviointi -yksi

kön johtejeksi. Feuerstein tuli penkin 

pelvelukseen 1980 je kuusi vuette 

myöhemmin hänet nimitettiin jees-

topäälliköksi energiejeestoon teleus-

tutkimukset yhteisössä -yksikköön. 

Tästä tehtävästä hänet nimitettiin 

semen yksikön johtajaksi 1994. 

Taloustutkimukset-osesten je tekni-

set neuvenentejet-osaston yhdisty-

misen jälkeen 1995 Feuerstein siirtyi 

Teollisuus II -yksikön johtejeksi ves-

teperustettuun henkkeet-osesteon. 

Tassa tehtävässä hänen vestuu-

elueeseense kuuluivet tieteliikenne, 

ilmeilu, elintarviketeellisuus, matke-

i luja rahoitusvälittäjät. 

Antonello Pugliese on nimitetty 

pankin ylimpään jehtoon Kreikka, 

Suomi, Tanske ja Ruotsi -yksikön 

johtejeksi. 

Pugliese tuli penkin pelvelukseen 

1977 ekonomistiksi je hän vestesi 

energie- ja teellisuushankkeiste. 

Vuenne 1982 hän siirtyi luottevirkei-

lijeksi Italia-yksikköön Roomeen. 

Hän pelesi Luxemburgiin 1990 ves-

teamaan luotonennoste Espenjen 

eutenemisille elueille. 

Pugliese nimitettiin jaostopäällikök

si Kreikan ja Suemen jaesteon 1995. 

Tällä hetkellä hän en Italia-yksikön 

infrastruktuurijaoston päällikkö. • 
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Sir Brian 
Unwin 
jättää EI Ρ: a 
seitsemän 
vuotta 
kestäneen 
pääjohtaja-
kauden 
jälkeen. 
Tässä 
haastatte-
lussa hän 
kommentoi 
pankin 
nykyisiä ja 
tulevia 
haasteita 

Lähes seitsemän vuotta kestäneen 

puheenjohtajakautenne näkyvin piir-

re on ollut sekä otto että antolai-

nauksen määrällinen kasvu. Miten 

luonnehtisitte tätä kehitystä ja vie-

läkö kasvusuuntaus jatkuu? 

Volyymien kasvetteminen ei ole 

ollut versinainen tavoitteeni, vaen 

olen halunnut kehittää ElPin osel-

listumista EU:n pelitiikkaan selvästi 

positiivisemrneksi ja dynaemisem-

meksi. Semalla olen pyrkinyt lisää

mään EIP:n edellytyksiä tukee unio

nin pelitiikan päämääriä je tehdä 

siinä yhteydessä myös eloitteita. 

Teimiessani 80-luvulla EIP:n Britan

nien jehtejana, tiesin hyvin mihin 

pankki pystyy. Se toimi kuitenkin 

yleensä vein unienin pyynnöstä: se 

oli velmiine käytettäväksi EU:n 

työvälineer^a silloin, kun unioni itse 

niin päätti 

EIP:n edellytyksiä pitäisi kuitenkin 

hyödyntää mehdollisimmen tehok-

keesti. Sen vuoksi olen yrittänyt toi-

mie peljon ome-eleitteisemmin, tie

tenkin siiti EU:n politiiken je omista-

jiemme toivomusten mukeen. Olen 

pyrkinyt puuttumaan esieihin hen-

kilökohtaisesti eine kun se en ollut 

tärkeää; esimerkiksi Ecefin-neu-

vostosse olen ollut säännöllisesti 

mukana. Minusta tämä en parempi 

toimintetepe kuin se, että vein 

edetteisimme ministerien käskyä 

tehdä jotakin. 

Esimerkiksi vuonna 1997, kun mini-

sterineuvosto etsi uusie retkeisuje 

työllisyyden je telouskasvun paren-

tamiseksi, EIP teki aloitteen ASAP-

ehjelmasta samoin kuin aiemmin 

EU:n jäsenehdokasmeille suunne-

tuste rehoitusjärjestelmästä. Tuore 

esimerkki penkin eme-eleitteisuu-

desta en myös 600 miljoonan euron 

jälleenrakennuslaina, joke ennettiin 

Turkille elokuun tuhoisen meenjäri-

styksen jälkeen. Ecofin-kokouksissa 

olen voinut osallistua ministeriteson 

poliittisiin keskusteluihin, joskin 

ilman päätösvaltaa. 

Volyymeihin ovat vaikutteneet myös 

muut tekijät. Unienin ulkopuoliset 
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EIP:n to iminta muu t tunu t oma-alo i t te isemmaksi 

leinavaltuudet evet vähitellen 

kesveneet je EU on seenut uusie 

jäsenveltieite, joiste viimeisimmät 

vuonne 1995. Leinevolyymin kasvu 

johtuu kuitenkin pääasiassa edellä 

mainituiste eleitteista. 

Kun pankin pääema viime vuonna 

koretettiin sateen miljerdiin euroen 

- mikä olikin päätevoitteeni perin 

edellisen vuoden ejen - vekuutimme 

veltuustolle, että tâmà korotus riittâ-

isl vähintään viideksi vuodeksi. Jotta 

tämä lupaus pystyttäisiin pitämään, 

EIP:n en nyt pyrittävä säilyttämään 

vekee, mutte jenkin verren meltilli-

sempi vuotuinen kesvuvauhti. 

KIE-maatja aluekehitys 
pi tävät lainasumman 
korkeana 

Luotonanto tulee edelleenkin kes-

vemeen määrällisesti, erityisesti 

Keski- je Itä-Euroopesse. Kun näistä 

maista myöhemmässä veiheesse 

tulee EU:n jäseniä, ne edettevat 

pääsevänsä ja niiden myös täytyy 

päästä esallisiksi EIP:n koko rehoi-

tusterjenneste. 

Agende 2000 -uudistuspaketti tulee 

lähivuesina muuttumaen perusteel

lisesti unienin eluekehityspolitiik-

kee. Agende peistee tuet eräiltä 

elueilta je EIP:tâ on pyydetty nimen-

omeisesti kiinnittämään huomiete 

näihin alueisiin. Uskon, että pankin 

teimintaan kohdistuu suuria painei

ta sekä edelleen heikesti kehittyne-

illä alueilla että siirtymävaiheesse 

oleville seuduilla, jeilta tuet aieteen 

lekkeuttee. 

Myös ASAP-ohjelma on merkit

tävästi lisännyt pankin luetenentee 

perin viime vuoden eikena. Tilenne 

on nyt tesoittumessa, eikä lainesum-

men enää uskete kesveven kovin 

voimekkeesti. 

EIP:n luottoja on myös kohdistettu 

yhä enemmän julkisista yksityissek

torin hankkeisiin. 

EIP:n luotenennon muedot ovet 

todellekin muuttuneet peljon. 

Olemme esimerkiksi pyrkineet 

kehittämään esientuntemustemme 

julkisen je yksityisen sektorin yhteis-

toimintehenkkeisse, jotke ovet vielä 

melke pieni ese teiminteemme 

mutte nopeesse kesvusse. Tälleisie 

henkkeita rahoiteteen eniten Bri-

tanniessa, mutta suuntaus on leviä-

mässä esimerkiksi Espanjaan, Portu

galiin je Kreikkeen. Myöhemmin 

yhteistoimintehankkeita rahoite

teen vermesti myös Keski- je Itä-

Euroepassa. 

Pääomasijoittaminen 
mullistavaa EIP:Ile 

ASAP-ehjelmalle eloitettu pääeme-

sijoitteminen en ollut EIP:n teimin-

nelle käänteentekevää. Pääoma-

sijoitukset käynnistettiin vaste kaksi 

vuette Sitten, je nyt EIP on yhdessä 

Euroopan investeintirahasten (EIR) 

kansse jo Euroopen suurin toimin-

nen alkuvaiheen riskirahoittaja. 

Mikä on pankin toimien tärkeysjär-

jestys tulevalsuudessa? 

Ensinnäkin meidän pitäisi yksinker-

teisesti pystyä hellitsemaan hyvin 

leeje toiminte-elueemme. EIP on 

merkittävä reheitteje je riskirehen 

järjestäjä kerkeelle kehittyneissä 

Euroopen telouksisse, mutte semel

le se rehoittee perushenkkeita 

Afrikasse je toimii niin Välimeren 

elueelle kuin Keski- je Itä-Euroo

pesse je Belkenilla. Tämä tarkeittee 

myös huemattevasti monimuotei-

sempee leinekentee erilaisine riskei-

neen. Lisäksi euron tuie en vienyt 

merkkinet suureen murrokseen, jo

ke johtee penkkien keskittymiseen. 

Toinen suuri heeste on sopeutumi-

nen unienin leejentumiseen je sii

hen sisältyvät institutionaaliset nä-

kökohdet - terkemmin sanoen 

hallinte. Miten selviydymme tilan-

teeste, kun emistajia on suunnilleen 

25 nykyisten viidenteiste sijeste? 

Tämä tulee olemeen päällimmäise-

nä leejentumisen tuomesse uudessa 

toiminnasse, keska keikki uudet 

jäsenmeet odettevet EIP:ltä hue-

mettevee luetenentee. 

Penkki en je eleittenut tilanteeseen 

valmistautumisen yhdessä muiden 

EU:n teimielinten kensse. On muis-

tetteve, että yksi penkkimme veh-

vuuksie on sen suhteellinen pienuus 

ja tehokkuus, mikä tosin jeskus 

eiheuttee penkkileisille versin suurie 

peineite. Tasapainon pitäminen on 

hankelee, mutte mei

dän en yritettävä pysyä 

siinä. 

Millaisena näette Eu 

roopan kymmenen tai 

viidentoista vuoden ku-

luttua? Miten EU sei-

viytyy laajentumisesta 

ja onnistuuko se vähen 

tämään työttömyyttc 

esimerkiksi lisäämällc 

intoa yrittäjyyteen ? 

Vermesti onnistuu 

Uusien jäsenvaltioiden 

liittyminen ja sopeuttaminen unio

niin ei tietenkään ole ongelmaton-

ta, sillä näiden meiden BKT asukeste 

kehti en vain nein kelmannes EU:n 

nykyisestä keskiervesta. Lisäksi alue

ella en suuria rekenteellisie engel-

mie. Toisaalte Keski- je Itä-Eureopen 

kensenteloudet vastaevet yhteensä 

vein nein viittä prosenttie unienin 

tämänhetkisestä bruttokensentuet-

teeste, eli niiden osuus en suhteelli-

sen pieni. 

Euro kasvun ja 
työllisyyden edellytys 

Yhteinen rehe teteuttee lopullisesti 

yhteismerkkinet. Uskon, että eure 

on tuleveisuudesse kestävän telous-

kesvun, kilpeilukyvyn ja työllisyyden 

ehdoton perusedellytys. Semelle se 

vauhdittaa myös muita tarpeellisie 

muutoksie, kuten rekenne- je työ-

merkkineuudistuksie. 
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Yhteisestä reheste en hyötyä myös 

siksi, että se pakottea nykyiset euro-

elueen jäsenveltiet budjettikurin 

säilyttämiseen. Euroopen keskus-

penkki päättää rehepolitiikeste. Nyt 

terviteen vein rekenteellisie muu

toksie. Peineet kohdistuvet yhä 

enemmän juuri näihin rakenteelli-

siin muuteksiin. 

Mielelläni näkisin tuleveisuudesse 

myös Britannian Emun jäsenenä. 

Olen vehvesti sita mieltä, että euro-

elueeseen liittyminen olisi Briten-

nielle kokoneisteloudellisesti edul-

^ liste. Uskon myös, että Britennie 

lopulte siirtyy euroon, semoin kuin 

Tenske je Ruotsi. Jälkimmäisissä 

maissa asenteisse onkin tapehtu-

massa muutoksia. 

Mil loin eurosta tulee kilpailukykyi-

nen dollariin nähden ja sen markkl-

noista yhtä likvidit? 

Uskeakseni versin pien. Dollerin 

kehitys meeilman ykkösvaluuteksi 

punnen heikkenemisen jälkeen 

kesti noin 20 vuette, joten euroste 

ei voi odettee dollerin heestajae 

heti, kun se on ollut elemesse veste 

vuoden. Mutta jo perin kolmen vuo

den päästä euro en vermesti erittäin 

vehve veluutte meeilmen reheitus-

jàrjestelmissà je noussut keskeiseksi 

dollerin rinnelle. 

Jo nyt tärkeä 
kansainvälinen valuutta 

Kun otetaan huemioen, miten vil-

keste euremääräinen keuppe oli 

jeukkevelkakirjamerkkinoille vuon

ne 1999, euree veidaankin jo nyt 

pitää tärkeänä kansainvälisenä ve-

luuttene. Euron vestustejet evet tie

tenkin pitäneet euron ervon heik-

kenemistä dolleriin nähden heik-

kouden je epäonnistumisen merk-

kinä, versinkin juuri Britenniesse. 

Tosiasiesse eure kuitenkin reagoi 

Yhdysveltein je Euroopen telous-

tilenteen eroihin semein kuin muut-

kin kansainvälisen kaupankäynnin 

kohteena olevat veluutet. Siinä ei 

ole mitään opätevelliste. Jos tarkas-

tellaen teeksepâin dollerin je Seksen 

merken teteutunutte kurssikehity-

stä, siinâkin en ellut ylä- je elemä-

kiä. 

Euroopen vientisekterille en tietysti 

ollut vain eduksi, että eure en ollut 

heikompi tânâ vuonne. 

Nyt Euroopan talous en taas lähte-

nyt nousuun, etenkin Ransken je 

Britennien teloudet vehvistuvet. 

Sekse on vielä odottevelle kenneile, 

mutte en merkkejä siitä, että siellä-

kin tilanne en parenemesse. Siksi 

oteksuisin euron aseman tästä lähti

en vehvistuvan. 

Minusta en valitettevee, että euro-

setelit je -kolikot eteteen käyttöön 

niin myöhään. Teivoisin käteisen 

euren käyttöönoton aikaistamiste, 

koske yleisen mielipiteen je suuren 

yleisön tuen seeminen euren puolel-

le on tevattomen veikeee, ennen 

kuin meillä todella on teskuissemme 

eurokäteistä je veimme käyttää sita. 

Mielestänne euroon siirtyminen on 

siis kuitenkin onnistunut hyvin? 

Se en onnistunut hyvin. Näin suuri 

muutes sujuu todelle harvein ilman 

teknisiä ongelmie. Lisäksi EU-valtiot 

ovat onnistuneet hienosti täyttä-

mään teloudelliset lähentymiskri-

teerit. Keikkie lukuje ei ehkä eine 

uskettu, ja eureen siirtyminen veeti 

myös ponnisteluje, mutte usein 

näitä tekijöitä je euron teknisesti 

ennistunutta käyttöönottoa elier-

vioidaan. 

EIP;n panes euron käyttöönetessa 

eli merkittävä. Talous- ja rahaliiten 

kàynnistàmisen ja vakiinnuttemisen 

tukeminen on ellut kehtene viime 

vuonna yksi pankin päätehtävistä. 

Siihen olemme pyrkineet sekä 

varainhani(innesse että luotenen-

nesse. Tana vuonna euren osuuden 

koke verainhankinnestemme pitäisi 

jo neuste nein 40 prosenttiin. 

EIP on nykyisin suurin lainarahoitta-

ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Uskot-

teko, että pankki volsi tulevalsuu

dessa toimia myös entisen Neuvos-

toliiton valtioissa ? 

Omistejiemme virellinen kente tue-

tiin äskettäin esiin neuvoston julki-

lausumesse. Sen mukeen EIP:n re-

heitusteiminte Venäjällä ei ole nyt 

ejenkehteiste, mutta asiea on ter-

kestelteve uudelleen myöhemmässä 

veiheesse. Omistejemme eivät ole 

tällä hetkellä velmiite entemean 

yleisiä valtuuksie luotonantoon 

Venäjälle. 

Näkemykseni mukeen EIP voisi tule

veisuudesse esellistue Venäjällä esi

merkiksi eräiden velikoitujen liiken

ne- je energiehenkkeiden rehoituk-

seen. Se olisi sekä Euroopen unionin 

että Venäjän edun mukaista. Ve

näjällä toimii jo nyt Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankki 

(EBRD), Josse EIP en osakkeene. 

Olette nyt jättämässä EIP:n toimit-

tuanne pankin pääjohtajana lähes 

seitsemän vuoden ajan. Millaiset 

ovat tulevaisuudensuunnitelmanne? 

Aien hieman hellittää tehtiel Pelean 

Englentiin je pidän ensin lomea, 

mutta haluen toki hyödyntää EIP:ssà 

saamaani kokemusta osellistumelle 

jetkessekin Euroopen esieihin pank

ki- ja rahoituselelle. • 
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EIP:n terveydenhuol toa lan to imin ta täysi- ikäiseksi 

Kölnin Eurooppa-neuvoston kesäkuussa esittämän pyynnön 
jälkeen EIP:n hallintoneuvosto vahvisti heinäkuussa, että 
terveydenhuoltoalan hankkeet on nyt kelpuutettu 
pysyvästi pankin rahoituksen piiri in. 

Tämä laajentaa EIP:n toimintamahdollisuuksia niistä, jotka 
siile oli annettu vuoden 1997 puolivälissä käynnistetyn 
Amsterdamin toimintaohjelman (ASAP) nojalla ('). 

ElP laati ASAP-ohjelman veuhdit-

temeen unionin jäsenveltieiden 

työllisyyttä parantevie investointe

ja tukevae teimintee. Terveysalan 

osoitettiin olevan tärkeä työllistäjä 

keikisse EU-meisse. Esimerkiksi 

Renskesse 1990-luvun elkupuolelle 

terveydenhuolto työllisti lähes 7,5 

prosenttie työllisistä. 

EIP:n toimintemehdellisuuksien 

leejentumisen jälkeen terveyden

huoltoen työllisyyden edistämise-

stä en tul lut tärkeä osa pankin toi

mintojen perusteita. Tämä on tosin 

synnyttänyt jenkinlaisen peradok-

sin jeidenkin - veikke ei suinkeen 

keikkien - EIP:n tukemien hankkei

den kohdella. Muutamisse tepeuk-

sisse EIP en rehoittenut tei en rehoit-

temesse hankkeita, jotka johtevet 

kepesiteetin retionelisointiin erityi

sesti seirealoissa. Tästä voi jehtue 

työllisyyden elenemista kyseisissä 

leitoksissa. 

On kuitenkin tärkeää tunnustae, 

että terveydenhoitohenkilöstön 

suore veikutus työllisyyteen EIP:n 

rahoittamisse henkkeissa en vain 

yksi puoli sita yleisempââ vaikutus-

te, joke terveydenhuellelle on 

teloudelliseen kehitykseen. EIP:n 

rahoittamat terveysalen henkkeet 

vaikuttavat työllisyyteen useilla 

muilla tavolile. 

Ensiksikin jokeisella kyseeseen tule-

velle rekennushenkkeelle on luen

nellisesti työllisyyttä parantave vai

kutus. Toinen je veikeimmin mitet-

tavissa eleva vaikutus en terveyden

huollon merkitys terveyden perentu-

miseen. Tätä keutte luodeen edel

lytykset inhimillisen pääoman synty-

miselle, jolla voideen lisätä teleus-

kesvue je kehitystä ( ). Tämä veikutus 

toimii EIP:n koulutusrehoituksen täy-

dentâjànâ. Kelmanneksi saireeloiden 

retionelisoinniste vepeutuvet voima-

varet ovat käytettävissä muihin ter-

veyspelveluihin. 

( ) ASAP-ohjelman yleiset tavoitteet sekä 
tilannekatsaus toiminnasta ohjelmakauden 
18 ensimmäisen kuukauden ajalta esitettiin 
EIP Tiedotteen edelllsessä numerossa 
( 2 - 1999 N:o 10111021 
(•) Lisää esim. M. McKeen tutkielmassa 
Health status in the European Union and 
the Central and Eastern European coun
tries, joka annettiin kesäkuussa 1999 
Luxemburgissa järjestetyssä Maailman ter-
veysjärjestön WHO:n ja Euroopan inve
stointipankin yhteisessä konferenssissa ter
veysalan investointien arvioinnista sekä M. 
McKee, Does Health Care Save Lives?, 
Kroatian Lääkärllehti, 40 (2j, 1999. 
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Terveyden-

huoltohankkeiden 

tulisi olla 

kansallisen tai 

alueellisen 

tärkeysjärjestyksen 

mukaisia ja niiden 

avulla olisi 

pystyttävä 

parantamaan 

terveydenhuolto-

palvelujen arvoa 

Terveyden-
huoltojärjestel-
män osuus 
työllisyydessä 

Työllisyyteen kohdistuva 

kokenaisveikutus en näh-

tàvà koke sen terveyden-

huoltojârjestelmân teus-

taa vasten, jehon henke 

sijoittuu. Tämä korostaa 

laajemman yhteyden mer

kitystä kunkin investoin-

tipäätöksen kohdella. Jo-

keiste EIP:n rehoittemee 

henkette on terkestel-

teve vein yhtenä osene 

laajempae terveyspelve-

lujen kokoneisuutta kyseessä eleval

le elueelle. 

EIP omeksuu sen vuoksi leejen näkö-

kulmen terkestellesseen terveyden

huoltoalan investointiohjelmiensa 

veikutuste työllisyyteen. Terveyspel-

velut ovet eveinesemesse Euroopan 

kehityksen je kesvun veuhdittemisen 

kannalta. Jos EIP:n on tarkoitus olla 

tässä mukane, on tärkeää, että sen 

henkkeilla pystytään tehokkaesti 

edistämään terveydenhuollon järje-

stämiseen liittyviä teloudellisie je so-

siaelisia tevoitteite. 

Epäteloudeilisetterveyspelvelut (liian 

peljon vuedepaikkoja, tarpeettemia 

vâlineitâ, alityöllistettyjä lääkäreitä 

jne.) merkitsevät todellista veimava-

rojen tuhleuste: joko olisi voitu hei-

tee enemmän petilaita tai veima-

varet olisi voitu kohdistee muihin 

terpeisiin. 

EIP keskittyy hankkeiden valinnesse 

je ervioinnisse sen vuoksi mehdellis-

ten investointien teloudellisen ervon 

määrittämiseen. Se pyrkii vermiste-

meen erityisesti, että henkkeille edis

tetään niiden kohteena olevien hen-

kilöiden terveyden paranemista kus-

tennustehokkaalle tevalle. 

Yksinkertaiset kr i teeri t 
puut tuvat 

Velitettevesti tämän määrittämiseen 

ei ole yksinkerteisia kriteereitä. EIP:n 

teknis-taloudellisesse ervioinnisse 

keskitytààn sen vuoksi tedisteiden 

etsimiseen siitä, että henke (tei ehjel

me) on osa selvästi määriteltyä ter-

veysstretegiaa, jenka tavoitteena on 

EIP:n terveydenhuoltoalan lainakanta 
EIP on tähän päivään mennessä h y v ä k s y n y t | | ^ ^ l | | H h o j a 2 mil
jardin euron arvosta; lainoja on nostettu 1 miljardia euroa. 

EIP on jo ollut mukana mm. seuraavien rahoittanjiisessa: 

• Terveydenhuoltoalan palveluja on parannettu Siksan uusissa osaval-
tioissa. Sairaaloita ja muita hoitopaikkoja rakeilnetaan ja kunnoste-
taan osana ohjelmaa, jonka avulla terveydenhuoltopalvelut saatetaan 
nykyvaatimusten mukaisiksi ja vuodepaikkojen ^äärää järkeistetään. 

• Kreikassa on otettu käyttöön avohoidon ja pérushoidon palveluja 
osana ohjelmaa, jonka tarkoituksena on terveydenhuollon järjes-
täminen eräissä maan vähiten kehittyneissä osissa. 

• Espanjassa on uudenaikaistettu sairaaloita ja niitä tukevaa avohoidon 
infrastruktuuria. 

EIP arvioi parhaillaan muun muassa seuraaviin aifieisiin liittyviä hank
keita: uusien mahdollisuuksien luominen vanhulcsille ja vammaisille, 
jotta nämä voivat elää itsenäisesti, sairaaloiden Krkeistämisohjelmat, 
laboratorio- ja tutkimustilat. Näitä kaikkia hatikkeita tarkastellaan 
osana laajempia strategioita, joiden tarkoituksena on parantaa väestön 
tai asiakkaiden terveydenhoitoa tai sosiaalihuoltoa. 

terveydenhuoltojärjestelyjen tehok

kuuden ja/tei leedun perenteminen. 

Tämän strategisen yhteyden esiin 

tueminen kuuluu henkkeiden to

teuttajille - organisaetieille (yleensä, 

mutte ei eine, hellitukset tei niiden 

virastot), jetka esittävät hankkeite 

EIP:lle. Pankin hankkeista vesteeven 

henkilöstön tehtävänä on ervioide 

nämä tepeukset. 

EIP velmisteutuu tähän työhön keh-

delle pääesielliselle tevella. Ensik

sikin se esellistuu ektiivisesti terveys

alan ammattileisten kokouksiin je en 

mukene näiden eurooppeleisisse ver-

kestoissa. Yksi monista esimerkeistä 

on eurooppalainen terveydenhuol-

tojärjestelmien tarkkailuelin (Euro

péen Observetory on Heelth Cere 

Systems), joke on EIP:n, Meeilmen 

terveysjärjestön (WHO), Maailmen-

penkin, Espenjen je Norjen hellitus-

ten sekä Lontoon keuppakorkeakou-

lun je terveydenheite- je trooppisen 

lääketieteen elen eppileitosten väli

nen yhteishenke. Näiden yhteyksien 

ansioste EIP:llä on käytettävissään 

materiaalia je esientuntemusta, joilla 

on olennainen merkitys erviointi-

työssä (0, je niiden evulle pankki pys

tyy hiomaen arvieintimenetelmiä. 

Toiseksi EIP:llä on ektiivinen tervey

denhuollon toimieleohjelme (ose 

siitä keskittyy yksittäisiin meihin, ose 

Euroopan laejuisiin eiheisiin). Ohjel

man terkoituksene ei ole pelkästään 

euttee penkkie leinehekemuksiin 

vesteemiseen liittyvässä velmiste-

lutyössä vaen euttee myös kehittele-

mään teimintaan liittyviä prieriteet-

teje luotenantea varten. 

Euroopan terveyspolitiikan suunnit

telu ei ole tietenkään EIP:n tehtävä. 

Terveyspelvelujen suunnittelu kuu

luu valtioille, jetka ovat semeile EIP:n 

emistajia ja sen veltuuttejie. EIP vea-

tii kuitenkin, että terveydenhuolte-

henkkeet evet kensellisen tai alueel-

(') Tarkkailuelimen tärkeimpiin tuotoksiin 
kuuluu esimerkiksi Health Care Systems In 
Transition (terveydenhuoltojärjestelmät 
muutoksessa) -sarja, joka sisältää virallisia 
analyysejä terveydenhuoltoalan kehityk
sestä Euroopan maissa. 
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EIP:n terveydenhuoltoalan toiminta täysi-ikäiseksi 

lisen tärkeysjärjestyksen mukeisie je 

että niiden avulla pystytään peren-

temeen terveydenhueltopelvelujen 

ervee. Kutekin hekemuste arviei-

taesse terkestellaan sen vuoksi seu-

reevenleisie seikkoje: vaikuttaeke 

kustennuservie luotettevelte, enke 

hanke-esitys johdonmukainen, ves-

taake se pankin käsitystä kyseessä 

olevan järjestelmän tarpeista jne. 

Euroopan 
terveydenhuoltoalan 
perusrakenteiden 
nykyaikaistaminen 

EIP on sitoutunut leejentemaan tei-

minte-eluetteen je teimintense luen-

nette terveydenhuoltoelelle. Yhteis

työssä viranomeisten je muiden 

hankkeita teteuttavien tehojen kens-

sa se tulee edelleen osallistumaen 

Euroopen terveydenhuoltoelen perus-

rekenteiden nykyeikeistemiseen sekä 

jäsenvaltioissa että EU:n jäsenyyttä 

hakeneisse maisse. EIP tulee kehittä

mään erviointie koskevee otetteen 

edelleen kumppeniverkestonse evul

le, veikkekin perusperieete - penkin 

sitoutuminen investointeihin, joille 

terveyden perantamista edistetään 

kustannustehokkaelle tevelle - pysyy 

muuttumattomana. 

Tulevaisuuden tärkein heeste on 

löytää tapoje, joilla ElPin varoja voi

deen kàyttââ kensallisten terveyden-

huoltejärjestelmien tärkeimpinä pi-

dettyjä alueita koskeviin hankkeisiin. 

Joissakin osisse Eurooppee seiraala-

sekterin nykyaikeisteminen en myös 

jetkosse tärkeää; toisisse osissa etusi-

jelle en avohoidon infrastruktuuri, 

joka on tarpeen saireeloiden vuode-

peikkojen tehokkean käytön varmis

tamiseksi. 

Tämän lisäksi tulee olemeen heestei-

te, jotke liittyvät hoitopeikkejen 

kehittämiseen, yleensä evoheidessa, 

yhä kasvevelle venhusväestölle, mie-

lenterveysongelmiste kärsiville hen-

kilöille je vemmeisille. Perusheiden 

ja erikeislääkärihoiden parempaa 

yhdentämistä on terpeen edistää, je 

terveydenheitee je sosieelihuoltoe 

on lähennettävä. Keiken keikkieen 

tämä en ElP:lle jännittävä tehtävä-

kenttä. Penkki eikeo lähestyä sita 

aveimesti Euroopan laajuisen tervey-

denhuoltoyhteisön tuella. • 

Nicholas Jennett, 

Hankkeet 

(+352 4379 8548, 
sähköp. n.jennett@eib.org) 

EIP on sitoutunut 
laajentamaan 
toiminta-
aluettaan ja 
toimintansa 
luonnetta 
terveydenhuolto-
alalla. 

EIP korottaa Euroopan teknologian rahoi-
tusjärjestelmään (ETF) vnrattit määrä-
rahat 250 miljoonaan euroon. ETE on 
rahastojen rahasto, eli se tekee sijoituksia 
erityisiin pääotnasijoitusrahastoihin, jotka 
sitten tukevat sijoitiiksillatin kasvuhakuis-
ten pienten j a keskikokoisten huipputek-
niikkayritysten pertistamista j a kehitystä 
Euroopan unionissa. 

Rahoitusjärjestelmä perustettiin vuonna 
1997, ja sita hallinnoi Euroopan investointi

rahasto (EIR). ETF:n toiminnassa etusijalla 
on pk-yritysten käynnistysrahoitus, mutta 
pääomaa voidaan suunnata myös innovatii
visten yritysten kehittämiseen etenkin alu
eilla, joilla pääornasijoitukset ovat lähtcneet 
hitaammin käyntiin. ETF hankkii pääoma-
sijoitusrahastoista yleensä 5-10 miljoonan 
euron vähemmistöosuuksia, kuitenkin 
enintään neljämieksen. 

ETF-rahastoon varatusta ensimmäisestä 
125 miljoonan euron erästä on tähän men
nessä käytetty 85 miljoonaa euroa. Ne on 
sijoitettu 19:ään eri pääomasijoitusrahas-
toon, joiden koko pääoma on yli I miijardi 
euroa. 

ETF:n pääomia välittävien rahastojen odo
tetaan tekevän sijoituksia investointijakso-
jensa aikana yli tuhanteen pk-yritykseen. 
Jos otetaan huomieen ETF:n sijoitusten 
vipuvaikutus, niin uudet investoinnit ovat 
arviolta 2 miljardia euroa. 

Euroopan teknologian rahoitusjärjestelmä 
on yksi ulottuvuus Amsterdamin toiminta-
ohjelmaa (ASAP), jonka EIP käynnisti 
vuonna 1997 vauhdittaakscen työlli.svyttä 
edistävien investointihankkeiden rahoitus
ta. ASAP-ohjelmalla EIP pyrkii ennen kaik

kea helpottamaan pk-yritysten riskirahoitus-
järjestelyitä. Näihin rahoitustoimiin on 
tähän mennessä käytetty nein 750 miljoo
naa euroa, joista ovat päässeet osallisiksi 
lähes kaikki EU-maat. 

Euroopan investointirahasto tekee noin 
80 miljoonan euron sijoitukset omista 
rahoitusvaroistaan niiden varejen ohella, 
joita se hallinnoi EIP:n puolesta. Se hoitaa 
lisäksi Euroopan unionin puolesta rahoitus-
järjestelmää, joka on erityisesti suunnattu 
vasta perustetuille tai alueellisille pääoma-
sijoitusrahastoille, joiden toimintaan liittyy 
suurempia riskcjä. EIR:llä on käytettävis
sään Euroopan pääomasijoituksiin ja sijoi-
tustoiminnan kehittämiseen kaikkiaan 
noin 500 miljoonaa euroa. EIR perustettiin 
vuonna 1994 ja on siten nuorin Euroopan 
rahoituslaitoksista. Sen emistajia ovat EIP 
(40 %), Euroopan unioni (.30 %) ja 75 eri 
rahoituslaitosta EU:n alueelta (30 %). 

Lisätietoja antaa Euroopan investointirahas
to (Guido Pmd'homme, puh. (+352) 426 
688 310, s-posti g.prudhommeiii'eiforg) tai 
EIP:n tiedotus- ja viestintäosasto (Sabine 
Parisse, puh. (+352) 4379 3138, 
s-posti: s.parisse@eib.org). 

EIP TIEDOTE 3 - I 9 9 9 \ Sivu 9 

mailto:n.jennett@eib.org
mailto:s.parisse@eib.org


Jälleenrakennuslainaohjelma 
maanjäristyksen | 

koettelemalle Türkille J 

Ministerineuvosten esittämän pyyn

nön perusteella ja Euroopan 

parlamentin annettua myönteisen 

lausunnon EIP on järjestänyt niin 

sanotun TERRA-Iainaohjelman (ly-

hennys englanninkielisistä sanois

ta Turkish Earthquake Rehabilita

t ion and Reconstruction Assistan

ce). Tällä pystytään avustamaan 

kiireellisiä jälleenrakentamisen tar-

peita Marmaran alueella, joka 

tuhoutui Turkkia äskettäin vavisut-

taneissa maanjäristyksissä. 

/ .m̂  

Järjestelyn puitteissa voideen entee 

yhteensä 600 miljoonee euroe lei

neine kolmen seuraavan vuoden 

eikena. 

Heti kun EIP:n TERRA-järjestely on 

toimintavelmis je virelliset veltuu-

det seatu Euroopen unionilte, lai-

najärjestelyllä pyritään korjeemean 

ja rakentemean uudestaan lähinnä 

liikenne-, energia- je ympäristö-

infrestruktuuria, luhistuneite esu-

inkerrosteleje, pieniä keuppeliik-

i.j/ 
keitä sekä teollisuuden rakenteita Viime elokuun 17. päivänä Turkkia 

Izmitin, Adapazarin, Yalovan ja ravistellut meenjäristys eli veimek-

Belun meekunnisse. kuudelteen 7,4 Richterin asteikella 

Vesihuolto hallitsee lainanantoa Turkissa 

EIP:llä on pitkäaikaista kokemusta luotonaniiosta 
Turkissa. Tämän takia sillä on hyvät mahdellisuu
det valita kannattavia hankkeita ja käyttää nopeas
ti TERRA-järjestelyä hyödyksi. Luotonanto Tur
kissa käynnistyi 1965, kun maa allekirjoirti 
ensimmäisen yhteistyösopimuksensa Euroopan 
unionin kanssa. 

Sittemmin EIP on myöntänyt rahoitusta yhteensä 
1 303 miljoonaa euroa. Luotonanto llirkille 
keskeytettiin 1980-luvulla, mutta käynnistettiin 
uudestaan 1994. Vuosina 1994-1999 ElP-rahoi-
tusta on annettu arviolta 557 miljoonaa euroa. 
Tästä rahamäärästä 545 miljoonaa euroa oli ElP:n 
omista rahoitusvaroista annettuja lainoja ja 12 

miljoonaa euroa EIP:n hallinnoimia riskipääomia 
EU:n budjettiraamien sisältä. Rahoituskauciella 
1994-1999 EIP:n Turkille antamat lainat keskit-
tyivät seuraaville sektoreille: vesihuolto (44 %), 
energia (31 %), liikenne ja viestintä (14 %), teol
lisuus ja palvelut (11 %). 

Turkissa on rahoitettu muun muassa seuraavia 
hankkeita: jätevesien käsittelyjärjestelmät Ada-
nassa, Diyarbakirissa, Izmitissa ja larsusissa; 
puhelinverkon nykyaikaistaminen; kaasun siirto-
ja jakeluverkot; rikinpoistolaitteet Egeanmeren 
rannikolla sijaitsevassa Yeniköyn voimalaitoksessa 
ja ympäristöystävällisempien voimalaitosten ja 
lämpölaitosten rakentaminen. 
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Jäl leenrakennuslainaohjelma maanjär istyksen koet te lemal le Turki l le 

mitattune. Jälkijäristyksiä rekisteröi-

t i inyli 1 000, joista jotkut veimekkuu-

delteen 5,6 Richterin esteikolle. Järis-

tyksissä kueli 15 370 ihmistä je nein 

25 500 muute loukkeentui. Lisäksi ke-

dittemiksi jäi nein 250 000 turkkileiste. 

Järistykset eiheuttivet suurinta vehin-

koe keupungeisse je niiden ympäris-

tössä tuhoten tei veurieitteen etu-

päässä esuinkerrosteloja ja pieniä 

kauppaliikkeitä, jetka tetunneiseen 

tepeen ovet rekennusten elimmisse 

kerroksisse. Myös kunnallistekniikka 

veurieitui pehoin. Tuhoutuneiden 

esuntejen lukumââràksi on virallisesti 

vahvistettu nein 66 440 esuntoa, 

kuten yleisten töiden ministeri rapor-

toi. Tämän lisäksi järistyksissä vehin-

Lahjoituksia Turkille ja Kreikalle 

koa t idHH[^panjäristyksen jälkeen EIP ilmoitti lah-

"Jöittiränsa 1 miljoona euroa hätäapuna Turkille kiireelliseen jäl

leenrakennukseen. Varat menevät Izmitissa sijaitsevalle orpokodil-

le, joka on Türkin viranomaisten osoittama avustuskohde. 

EIP lahjoitti myös 1 miljoona euroa Kreikalle Suur-Ateenan alue

en syyskuisen maanjäristyksen jälkeen. Varat on tarkoitus käyttää 

koulurakennusten korjaamiseen ja rakentamiseen uudestaan pahi

ten vaurioituneilla alueilla ennen seuraavan lukuvuoden alkua. 

EIP on viime vuosina antanut välitöntä humanitaarista hätäapua 

monille suuronnettomuuksien koettelemille maille tai alueille. 

Näiden joukossa ovat Saksan uudet osavaltiot, Puoia ja Tsekki 

syyskuussa 1997, Honduras ja Nicaragua 1998 sekä Kosovo tämän 

vuoden toukokuussa. 

keje kärsi yli 147 000 asuntea. Vastee-

vasti pieniä kauppeliikkeitä tuhoutui 

10 900je vehingoittui noin 20 000. 

Ketastrofin arvioideen pudetteven 

kensentuetteen kesvua 3-5 presen

tine je peinevan eles telouskesvue, 

jonke ennustetaan elevan nellen je 

- 2,5 prosentin välillä tänä vuenne. 

Viimeisten leskelmien mukeen 

meenjäristyksen tuhojen paikkaa-

minen maksae vähintään 3-6,5 mil

jerdie euroe. Reheitus on suurelta 

esin hankittave ulkemaisena pit-

käeikeisene jälleenrekennusepune, 

jonke EU, EIP, Maeilmenpankki je 

Kensainvälinen valuutterahaste an-

tevet käyttöön. • 

Ankara ta Ivi 

Edellisten maanjäristysten ai-

heuttamat tuhot olivat huomat

tavasti vähäisempiä kuin tällä 

kertaa ja jälleenrakentaminen 

onkin edennyt ripeästi. Türkin 

viranomaiset ovat esimerkiksi j o 

rakentaneet valmiiksi runsaat 

5 000 asuntoa, joita ollaan 

luovuttamassa Adanan maanjä-

rlstyksessä viime vuoden kesä

kuussa kotinsa menettäneille. 

Kunnianhimoisena tavoitteena 

tämänkertaisen katastrofin jäl

keen on sen vuoksi saada kaikki 

asunnot valmiiksi ennen talvea 

200012001. Osa ElP.n TERRA-Iai-

noista käytetään asuntohank-

keisiin. 

Mutta tämän talven ankarista 

olosuhtelsta on ensin selvittävä. 

Se ei ole aivan heippoa, kun läm-

pötila laskee ajoittain jopa 5 pak-

kasasteeseen, jäätävä tuull pu-

haltaa mereltä ja sataa rankasti; 

toisinaan saattaa sataa myös lun-

ta. Toiset ovat saaneet katon 

päänsä päälle sukulaisten tai 

ystävien kodeista. Toiset saavat 

suojan viranomaisten tarjoamlsta 

nopeasti asumiskuntoon muute-

tuista julkisista rakennuksista tai 

valtion vierasmajoista eh puolilla 

maata. Mutta työpaikkansa maan-

järlstysalueella säilyttäneet eivät 

voi lähteä muualle. Tämän takia 

on perustettu lukuisla telttakyliä, 

joista moniin on majolttunutjopa 

viisi tuhatta ihmistä. 
JÌ"- • -
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Viiöes ElP-
foorumi 
pidettiin 
Pariisissa 
21. ja 22. 
lokakuuta. 
Se kokosi 
noin 400 
asiantuntijaa 
keskustele-
maan euro-
ma rkkinoista 

Vuoden 1999 ElP-foorumin aihe, 

"Euremerkkinet: muutoksie odo-

tettevisse", en retkeiseven tärkeä 

teleus-je reheliiton onnistumiselle. 

Siila en merkittâviâ veikutuksie 

myös kenseinväliseen reheitusjär-

jestelmään. 

Veikke eure on ollut käytössä vasta 

vuoden, se on jo saevuttenut merk-

kinoiden luottamuksen. Euromark

kinat kehittyvät jatkuvasti, ja teimi-

joiden on pystyttävä sepeutumeen 

muuteksiin nopeesti. Euroe käyte

tään jo leejelti kenseinvälisenä va

luuttana. Euroalueen ulkopuoliset 

liikkeeseenlaskijet toivet merkki-

noille 1998 je 1999 nom 20 % euro-

määräisistä joukkovelkakirjoiste, je 

euroeppaleisten yritysvelkakirjojen 

liikkeeseenlaskut ovat lisääntyneet 

tänä vuonna 20 %. Euremääräisten 

emissioiden keskikoko en kasvenut 

melkoisesti, yli 60 %. 

Uusien markkinoiden muutokset 

vaikuttevet myös EIP:n vereinhen-

kinte- je luotonentostretegieen. 

Sen vuoksi pankki vaihtee mie

lellään näkemyksiä muiden merk-

kineilla toimivien sekä asiantunti

joiden ja tutki joiden kansse. EIP eli 

mukene luemesse laajaa ja moni-

puoliste euremääräisten reheitus-

instrumenttien velikoimee jo 

ennen EMUn käynnistymistä. 

EIP toi ensimmäisen euromääräisen 

jvk-leinensa markkinoille vuoden 

1997 élusse. Sen jälkeen se en les-

kenut liikkeelle 77 euromääräistä 

tai eurosidonneiste viiteleinee, joi

den yhteissumme on noin 30 miljer

die eurea. 

Maeliskuusse 1999 ElPeloitti EARN-

ohjelmansa (Euro Area Reference 

Note), jolla se pyrkii saevuttemaan 

jehtavan esemen euromerkkinoille 

niin, että sen viiteleinet olisivet 

ensimmäisiä veltienebligeatieiden 

täydentajiä. Pankin teveitteene on 

näiden emissioiden je velen muun

tamisen avulla saada aikaan euro-
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

ElP-foorumi 1999 "Euromarkkinat : muutoksia odo te t tav i ssa ' 

Ohjelma 

21. lokakuuta 1999 

FOORUMIN AVAUS: 
Sir Brian Unwin, ElPin pääjohtaja 
ja hallintoneuvoston puheenjohtaja 

OSA I: "Euroalueen haaste: uusi dynaaminen kehitys" 
Puheenjohtaja: Wolfgang Roth, EIP:n hellintoneuvoston 
jäsen 

Puhujat 
Giuliano Amato, veltiovereinministeri, Italian edustaje EIP:n 

valtuustosse 
Felix G. Rohatyn, U5A:n Ranskan suurlàhettilàs, Lazard Frères and 
Companyn entinen toimitusjohtaja, New York (U.S.A.) 
Jean-Pierre Tirouflet, hallituksen puheenjohtaja je pääjohtaja, Rhodia 
(Ranska) 

Richard Summers, Menner-Euroopan johteja, 3i Group pic (Yhdistynyt 
kuningeskunta) 
Jean-Jacques Laffont, taloustieteen professori, Toulousen yliopisto 
(Ranska) ja Euroopan telousyhdistyksen (Européen Economic 
Associetion) entinen puheenjohtaja 

PÄIVÄLLINEN, puhujaviereene 
Pedro Solbes Mira, telous- je rahe-asioista vasteava EU-komissaari 

22. lokakuuta 1999 

OSA II: "Muutokset euroalueen rahoitussektorilla" 
Alustajana Alfred Steinherr, EIP:n pääekonomisti 

AIHE 1: "Pankkien uudelleenjärjestelyt" 
Puheenjohtaja: Massimo Ponzellini, EIP:n hallintoneuvoston jäsen 

Puhujat 
Marc Antoine Autheman, johtokunnan puheenjohtaja, Crédit Agricole 
Indosuez (Ranska) 
Artur Santos Silva, jehtaja, Banco Portugués de Investimento (Portugall) 
Maurizio Sella, Italian pankkiyhdistyksen puheenjohtaja ja Banca Sella 
S.p.A:n johteja (Italia) 

AIHE 2: "Pääomamarkkinoiden rooli" 
Puheenjohtaja: Ewald Nowotny, EIP:n hallintoneuvoston jäsen 

Puhujat: 
Gerd Häusler, johtokunnan jäsen, Dresdner Bank AG (Saksa) 
Fernando Abril Hernandez, rahoitusjohteja, Telefonica S.A. (Espanja) 
Rodolfo Bogni, konsernin jehtoryhmän jäsen, UBS AG (Sveitsi) 

Puhujavieras: 
Dominique Strauss-Kahn, valtievarainministeri, Ranskan edustaje EIP;n 
va Ituu stossa 

FOORUMIN LOPPUPUHEENVUORO 
Francis Mayer, EIP:n hallintoneuvoston jäsen 

WmitiM. 

määräinen velkekenta, jonke sum

me olisi vuoden 1999 loppuun 

mennessä yli 50 miljerdie euroe. 

Ensimmäisenä päivänä foorumin 

eiheesta keskusteltiin mekrotelou-

dellisesta näkökulmaste. Erityisesti 

pohditt i in rehaliiten veikutuste 

Euroopan taleuskasvuun ja työll i

syyteen, mikä sivusi viime vuoden 

foorumin aihette. Silloin käsiteltiin 

investointien je työllisyyden suh-

detta, pââomen liikkeelle saemista 

EMU-alueelle je riskirehoituksen 

seentia innovatiivisille yrityksille. 

Päivän eikene keskusteltiin myös 

siitä, miten meneillään olevet 

rekenneuudistukset vaikuttevet 

Euroopen kilpeiluesemeen meail-

menmerkkinoille. 

Toisen päivän esitelmät ja kes-

kustelut olivet luonteelteen tekni-

sempiä. Niissä käsiteltiin penkkien 

uudelleenjärjestelyä je pääoma

markkinoiden roolia. 

Puhujaviereina olivat EU:n talous-

je rehekomissaari Pedro Selbes 

Mira sekä Dominique Strauss-Kahn, 

Rensken silloinen veltiovereinmini

steri je ElPin veltuuston jäsen. 

Foorumin puhujet je osellistujat 

edustivet penkkeje je muite re-

hoitusleitoksie, teollisuutte, em-

metti l i i t toje, perlementteja, halli-

tuksie, eluehellintoe, kenseinvälisiä 

järjestöjä, yliepistoje je tiedotus-

välineitä. Feorumisse oli edustajia 

kaikista EU:n jäsenvaltioiste je 

moniste unienin ulkopuolisiste 

meiste. 
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Richard Summers 
& Felix G. Rohatyn 

Jean-Pierre 
Tirouflet 

Marc Antoine 
Auttieman 

& Alfred Steinherr 

Guiliano Amato 
& Jean-Jacques 

Laffont 

Artur Santos Silva 
& Maurizio Sella 

Rodolfo Bogni 

Ewald Nowotny 
& Fernando 

Abril Hernandez 

VIIDENNEN 
EIP-FOORUMIN 

Tasta ElP-fooru-

mista tärkeim-

J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T man johtopää-
töksen voi vetää 

lyhyesti ja yksin-

kertaisesti: euro 

ei ole itsetarkoi-

Francis Mayer 
EIP:n hallintoneuvoston 
varapuheenjoh ta ja 

im 

Gerd Häusler 

tus. Vaikka euron käyttöönotto on 

onnistunut teknisesti ja rahoituksel-

lisesti hyvin, euron on myös pystyt

tävä tuottamaan vakautta ja hyvin

vointia unionin kansalaisille, samoin 

naapurikansoille idässä ja etelässä. 

Tämä on viime kädessä se mittapuu, 

jota meidän on käytettävä arvioi-

dessamme keskipitkällä aikajän-

teellä euron onnistumista. 

Foorumin puhujat toivat esiin monia 

myönteisiä näkökehtia. Kielteisiä 

seikkoje ei niinkään esitetty, veen 

pikemminkin ervostelut "välttävä, 

et vielä osaa". Jakseten näin myös 

lyhyen puheeni. 

Euron käyttöönotto on jo tuettanut 

selviä hedelmiä Euroopan teloudel-

le. Kuten puhujet Giulieno Ameto je 

Pedro Solbes Mire tetesivat, eure ei 

yksinään ellut alkune Euroopan ta-

louskesvun ponnehtemiseen uuteen 

nousuun, mutte selvästi veuhditti 

sita synnyttämällä poikkeuksellisen 

suotuiset rehemerkkineolosuhteet. 

Euron korkotaso oli ennennäkemät-

tömän elheinen muihin veluutteihin 

nähden ja euron kurssi dollariin näh

den oli uskeakseni kaikkien mielestä 

tarkoituksenmukainen. 

Artur Santos Silva je Meurizie Seile 

terkestelivat euron veikutuksie 

Euroopen yrityksiin. Sielläkään eure 

ei yksin eiheuttenut toimielejär-

jestelyitä je fuusioita, mutte veuh

ditt i selvästi tätä kehitystä. Monien 

puhujien mielestä nämä suleutumi-

set je yrityskaupat olivat erityisen 

kiinnostavie nimenemeen siksi, että 

ne olivet rejenylitykseen liittyviä jär-

jestelyitä. Toisin senoen niillä syntyi 

aitoje euroeppeleisie yritysryhmitty-

miä, joille on edellytykset menestyä 

myös kenseinvälisessä kilpailussa. 

Pääememarkkinoilla euromääräi-

set joukkovelkakirjaemissiet lisään-

tyivät poikkeuksellisen nepeasti 

heti vuoden 1999 aluste, kuten 

Gerd Häusler, Fernendo Abril 

Hernandez je Rodolfo Bogni pu-

heenvuoroisseen kertoivet. Tämä 

koskee erityisesti suurten eureoppe-

leisten yritysten liikkeeseen les-

kemie jeukkolaineja, joiden avulla 

yritykset voivat teteuttee kunnian-

himoiset kehitysstrategiansa. 

Puheeni toinen ose käsittelee ervo-

sanae "välttävä, et vielä osaa ", jolla 

puhujat fermuleivet rekenteven 

krit i ikin. 

Ensinnäkin Giuliene Amate ja 

Richard Summers esittivät kritiikis-

sään, että Euroopassa ei vielä ole 

suurie yhtenäisiä rehoitusmark-

kinoite Yhdysveltein esimerkin 

mukeen. Meillä on yhteinen rehe, 

mutta rahoitusmarkkinat eivät ole 

yhdentyneet teivotulla tevelle. 

Yhdentymisen tiellä on edelleenkin 

liikea verotuksesta ja määräyksistä 

johtuvia esteitä, jotke elisi peistet-

teve. Jeen-Pierre Tiroufletin miele

stä myöskään Euroopen yritysten 

kilpailuehdet eivät ole verekan-

tojen je sosieeliturvemeksujen esal

ta yhdenmukaiset, kuten Yhdysvel

loissa. 

Toiseksi Marc Antoine Autheman ja 

Alfred Steinherr varoittivat kahdes-

ta näennäisestä retkeisuste. Näistä 

ensimmäinen on koon kesvettami-

nen hinnalla millä hyvänsä. Stein

herr oseitti selkeästi, että koko ei 

ole se ihmelääke, jolie penkin ken-

nettevuutta voideen perentee oli 

kysymys Sitten kensallisista rekenne-

uudistuksiste tai veltionrejet ylittä-

vistä suleutumisiste. Authemanin 

mukeen toinen näennäisratkaisu 

en yrityskaupen keutte tapahtuve 

sulautuminen, Jolle pyritään sae

vuttemaan Euroopan leejuinen 

eseme. Hän esitti, että fuusio 

hänen mielestään on järkevä retkei-

su vein silloin, kun kyseessä on pit-
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ElP-foorumi 1999 "Euromarkkinat : muutoksia odote t tav issa ' 

Dominique Strauss-Kahn korosti euron 

vakauttavaa vaikutusta. Se on antanut 

^iroopan taloudelle voimaa, jonka veroista 

muualla vain Yhdysvalloissa. Myös 

roon epäilevästi suhtautuvien on myön-

, että sen tasapainottava vaikutus on 

vehdyttänyt koko kansainvälistä rahoitus-

jestelmää, joka oli viime vuosina muuttu-

tt varsin epävakaaksi. 

källe erikeistunut je hyvin kansain

välinen toiminta, kuten esimerkiksi 

corporate finance tei pääememerk-

kineteiminte. Tevellisille vähittäis-

pankeille fuusio ei sen sijaen ole 

terkoituksenmukeinen. Tälleisille 

yleispenkeille hän pitää perempe-

na ratkeisuna yhteistyösopimuksia, 

joissa jokainen pankki säilyttää 

kanselliset tei peikelliset emineis-

piirteensä. Tässä yhteydessä haluan 

todeta - joko settumelte, tei sitten 

ei - että Renskan Crédit Agricole 

teimii tämän strategian mukaisesti 

Crédit Agricele-Indesuezin yhdis-

tymisessä ja tehdessään yhteis

työsopimuksia itelieleisten je por-

tugelileisten penkkien kanssa. Yh

teistyötä vehvisteteen vielä vähem-

mistöosuuksilla. 

Kelmanneksi pääasiassa Giuliano 

Ameto esitti rekentevee kritiikkiä 

myös siitä, että veikke Euroopassa 

on nyt asianmukainen makreteleu-

dellinen kehys je rehamarkkinoi-

den toimintaympäristö, tervittevie 

rekenteellisie uudistuksie ei ole 

vielä teteutet tu. Veltievereinmini-

sterinä hän kehdisti senense 

Euroopen veltieiden hellituksille. 

'käyttöönottoon tarvitaan kuitenkin suotuisat 

olosuhteet. Strauss-Kahn kertoi oppimisprosessista, jonka hän ja 

muut valtiovarainministerit kävivät läpi Euro 11 -ryhmässä neuvo-

tellessaan keskenään kansallisesta talouspolitiikasta. Myös 

Euroopan keskuspankki on vähitellen aloittanut vuoropuhelun 

Euro 11 -ryhmän kanssa, ja tätä kehitystä on edistettävä. 

Euro on Strauss-Kahnin mukaan ollut eduksi myös Euroopan 

talouskasvulle. Sen tuoma vakaus on varmasti lieventänyt niitä 

haittavaikutuksia, joita vuonna 1998 ja tämän vuoden alussa koet-

tu kansainvälinen rahoituskriisi aiheutti Euroopan taloudelle. 

Euroopan unionin pyrkimykset täystyöllisyyteen ovat viime aikoina 

saaneet uutta vauhtia, ja viisi jäsenvaltiota on sen jo saavuttanut. 

Tärkeimpiä välineitä työllisyystavoitteen saavuttamiseen ovat val

tioiden talouspolitiikan yhteensovittaminen ja innovaatioiden 

rohkaiseminen, jotka ovatkin sekä Portugalin että Ranskan EU-

puheenjohtajuuskausien keskeisiä päämääriä vuonna 2000. EU-

maiden olisi myös edelleen yritettävä alentaa julkisia menoja, 

inflaatiota ja korkotasoa Maastrichtin sopimuksen lähentymiskri-

teerien mukaisesti. Jos näin toimitaan ja taloudellinen ilmasto on 

suotuisa, Strauss-Kahn uskoo jäsenvaltioiden täyttävän sopimuk

sen julkisia menoja koskevan kriteerin vuonna 2002. Tämä tieten

kin lisää euron uskottavuutta, ja EU voi täysin keskittyä työllisyys-

tavoitteiden saavuttamiseen. 

Lopuksi kerteen vielä suurlàhettilàs 

Rohetynin je professori Leffontin 

innestavia puheenvueroja. 

Suurlàhettilàs Rohetyn kertoi, mit-

kà ovet hänen mielestään "Ameri-

ken ihmeen" tei einekin Yhdysvel

tein teleuden hyvän kunnen 

rekennuseineet. Hän esitti niitä 

kolme: ensinnäkin erittäin moni-

mutkeinen institutionaelinen ja 

poli itt inen järjestelmä, jolla sivu-

mennen sanoen ei tosin ole mitään 

kadehdittevee Euroopen instituu-

tiojärjestelmältä, Josse velte on 

jaettu Euroopan komission, neu

voston je perlementin kesken. 

Tässä mielessä tilenne on jotekuin-

kin sema Atlantin kummallekin 

puolella. Rohetynin mukeen tällei-

set vastakkeiset voimet evet kui

tenkin eduksi teloudelle. Toiseksi 

hän meinitsi emerikkalaisen innos-

tuksen yrittäjyyteen, joke en edel

leen hyvin vahva ja saa osakseen 
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Seuraava 

ElP-foorumi 

pidetään 

Bremenissä 19. 

ja 20. lokakuuta 

2000. Se 

käsittelee 

aluekehitystä 

jaEUin 

laajentumista 

Pedro Solbesin puhe oli sävyltään optimistinen. Hänen mukaansa 
Euroopan talouden viimeaikainen elpyminen merkitsee pitkää 
kestävän talouskasvun ja työllisyyden paranemis« η kautta. 

Myönteinen kehitys perustuu ennen kaikkea taldus- ja rahaliittoon 
ja euron käyttöönottoon. Komissaari painotti 

... .«.T̂wmeimimmmm. j^uitenkin, että kasvun jatkuminen edellyttää 
tiettyjen ehtojen täyttymistä. jjäsenvaltioiden on 
"^kossakin noudatettava vakaus- ja kasvu-

,imuksen kriteereitä erityisesti julkisten meno-
i suhteen, sovitettava talouspolitiikkansa yh-
n ja tuettava Euroopan keskuspankin hintojen 
[auspolitiikkaa. Niiden cn myös tehtävä 

jasti töitä saadakseen aikaan rakenneuudistuk-
I, jotka parantavat markkinaiden tehokkuutta 
I joustavuutta. Euroopan keskuspankin olisi 
lolestaan edistettävä EU:n kasvutavoitteita 
lolehtimalla tarkasti hintojei i vakaudesta. 

oton vaikutus on ollut huomattava. Erityisesti se 
on edistänyt markkinoiden yhdentymistä, joka on edelleen käyn
nissä oleva prosessi. Yhdentymispolitiikka määriteltiin ensisijaiseksi 
tavoitteeksi komission toimintasuunnitelmassa toukokuussa 1999. 

Euroalueen tulevasta kehityksestä komissaari mainitsi, että hän toi-
voo kovasti neljän vielä ulkopuolella olevan valtio i mukaantuloa. Se 
olisi eduksi sekä valtioille itselleen että euromarkkinoille. Rahaliiton 
kehitys ei kuitenkaan lopu silloin, kun mukana oi'at kaikki viisitois-
ta EU-maata. Myös hakijamaat pyrkivät EMUn jäseniksi ja ovat 
sitoutuneet euron käyttöönottoon, mutta tämä on hidas ja asteit-
tainen prosessi. Euroopan unioniin liittyminen ei merkitse auto-
maattisesti EMU-jäsenyyttä. Uusien jäsenmaid^n liittymisen jäl
keen tarvitaan todennäköisesti siirtymäkausi, jonka aikana ne 
valmistautuvat EMUn jäseniksi. Siirtymäkaudqn pituus riippuu 
siitä, miten nopeasti maat pystyvät täyttämään Maastrichtin sopi
muksen kriteerit. 

kitetyn taleuselämän melli, jote 

Laffont pitää suurelta osin vanhen-

tuneena, ja Locke-Mentesquieun 

tei "Checks end Belences" -malli. 

Jälkimmäinen on Leffontin miele

stä lupaevempi, koske se perustuu 

teleudellisten ja poliittisten vaste-

voimien moninkerteistumiseen se

kä evoimuuteen je tiedettemiseen 

keikisse yhteiskunnan kerroksisse. 

Ranskeleisena vein siis olle täysin 

reuhellinen: veikke professori Lef

font pitää Rousseeu-Rebespierren 

melila vanhentuneena, tulevaisuu

den mallisse on kuitenkin mukana 

suuri Montesquieu. • 

ElP-foorumin 1999 

pöytäkirjat julkaistaan 

vuoden 2000 alussa. 

Niitä voi filata maksutta 

EIP:n tiedotus- ja 

viestintäosastolta, 

faksi (+352) 4397 3189. 

yhteiskunnan kannetuksen. Kol-

menneksi Yhdysvalloissa vellitsee 

todellinen kensenkepitelismi, joke 

toimii telouskasvun moottorina. 

Lisäksi keikuivat nämä senet: 

"Yhdysveltein kenselainen käyt-

täytyy pikemminkin osakkeen-

emistejen kuin äänestäjän tevein". 

Professori Laffont auttoi ottemean 

hieman etäisyyttä foorumin kuo-

huihin. Hànen esityksensä vei 

meidät valistuksen eikeen valot-

taakseen, että vielä nykyisinkin 

uuden tuhatluvun koitteesse en 

elemessa kaksi telouskehityksen 

mallia: Rousseeu-Rebespierren kes-

Lisätietoja ElP-foorumista 

antaa Yvonne Berghorst, 

puh. (+352)4379 3154 

tai sähköposti: 

y.berghorst@eib.org. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

EIP määritti Balkanin tärkeimmät infrastruktuurihankkeet 

EIP:n tutkimuksessa Kaakkois-Euroopan pertis-
rakenneinvestoinnit esitetään alustava luettelo 
infrastruktuurihankkeista, jotka pankin Balka
nin työryhmä on valinnut mahdollisiksi rahoi-
tuskohteiksi. 

Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat maantiet, 
rautatiet, satamat, lentokentät, sähkö, öljy, 
maakaasu, tietoliikenne ja vesihuolto, mukaan 
lukien Tonavan vesistö. Lueteltujen hankkei
den toteuttamisen arvioidaan maksavan yh
teensä noin 6 miljardia euroa ja kestävän aina
kin 3-5 vuotta. EIP on tarjoutunut ottamaan 
vetovastuun alueen infrastruktuurihankkeiden 
rahoituksesta. 

EIP on jo nyt merkittävä infrastruktuurin jäl-
leenrakennuksen rahoittaja Albaniassa, Bos-
nia-Hertsegovinassa, Bulgariassa, Makedonias
sa ja Romaniassa. Jos EU näyttää hankkeelle 
vihreää valoa, pankki on valmis aloittamaan 
toiminnan myös Kosovossa. 

ElP:n pääjohtaja Sir Brian Unwin esitteli tut
kimuksen syyskuun lopulla Washingtonissa 
Kaakkois-Euroopan jälleenrakentamisen ta-
louspoliciikkaa ohjaavalle korkean tason ryh-
mälle. Ryhmässä on edustajia johtavista teolli-
suusmaista ja kansainvälisistä järjestöistä. 

Balkanin tilanteesta Sir Brian Unwin totesi: 
"Koska investointitarve on valtava ja rahaa on 
käytettävissä äärimmäisen niukalti, investoin
tien tärkeysjärjestys on määriteltävä selkeästi. 
Se on tehtävä kiinteässä yhteistyössä kohde
maiden hallitusten kanssa. Lisäksi on käytet
tävä tarkkoja arviointikriteerejä ja vaadittava, 
että hankkeista saadaan ruttava taloudellinen 
tuotto. Uskon, että ElP:n olisi verrattain edul-
lista ottaa vetovastuu infrastruktuurihankkeis
ta, ja olemme siihen täysin valmiita. " 

EIP perusti Balkanin ry'öryhmänsä kesäkuussa. 
Sen tehtävänä on arvioida investointitarpeet ja 
määritellä ensisijaiset hankkeet Kaakkois-
Euroopan nostamiseksi jaloilleen sodan jäl
keen. Työryhmään kuuluu pankki- ja talous-
asiantuntijoita sekä insinöörejä. Kaikilla 
työryhmän jäsenillä on kokemusta liikenteen, 
tietoliikenteen, energian ja ympäristöalan infra
struktuurien valinnasta, jotka ovat tärkeimpiä 
ja kiireellisimpiä uudelleenrakenruiskohteita ja 
joihin EIP voi nopeasti myöntää pitkäaikaista 
rahoitusta. Työryhmä myös sovittaa pankin toi
minnan yhteen Euroopan komission, Balkanin 
vakaussopimuksen koordinaattorin ja muiden 
alueen jälleenrakennusta tukevien kansainvälis
ten rahoituslaitosten kanssa. 

Mahdollinen 
rahoitustarve 
6 miljardia euroa 
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Perinteiset liikenteen, energian, tietoliiken
teen ja vesihuollon infrastruktuurit ovat 
tärkeimpiä talouskasvun edistäjiä. Kaakkois-
Euroopan maiden perusinfrastruktuuri kärsi 
viime sodassa suuria vahinkoja, kun monet 
rakennelmat vaurioituivat taisteluissa ja ovat 
suurelta osin käyttökelvottomia. Seikkausten 
epäsuorat vaikutukset saattoivat kuitenkin 
olla vielä pahempia: maat menettivät suuria 
määriä rahaa elinkeinotoiminnan häiriin-
tymisestä eikä rakenteita pystytty pitämään 
kunnossa. 

Balkenin jälleenrekennusta koske-

velle tutkimukselle EIP halusi luoda 

puitteet elueen infrestruktuurin 

kehittämiselle je helpettee ensisi-

jeisten reheitushenkkeiden mààrit-

telyä. Tutkimuselueeseen kuului

vet Albenia, Besnia-Hertsegevine, 

Kreatia, Jugeslavien liittetesevelte, 

entinen Jugeslevien tesevelte Me-

kedonie sekä Bulgeria ja Remanie. 

Entisessä Jugoslevien liittovaltiessa 

puhjenneet monet sodet je konflik-

t i t eiheuttivet melkeisia vahinkoja 

infrastruktu urlile. Sotevehinkojen 

lisäksi 90-luvun levottemuuksilla ja 

talouden taantumalle eli vekevie 

epäsuerie seureuksie, koske reken-

teiden sâânnôllinen kunnessapite 

ja kerjeukset leiminlyötiin. Tästä 

koituu ajan myötä vielä suuremmat 

kustannukset, kun lasketaan tarvit-

tavien kunnostustöiden hinte. 

Kun kenselaisten tulot pienenivät 

je veltion verotulot vähenivät, 

rekenteiden kunnossapitee je uudi-

stemiste joudutt i in rejoittemeen. 

Tämä kiihdytti rekennelmien rep-

peutumiste. Veltiot eivät myöskään 

teteutteneet tervittevie uudistuk

sie, jotke olisivat siirtäneet ra-

heitustaekkae pois je köyhtyneiltä 

valtiontelouksilte. Julkisie infra-

struktuureja elisi ehkä voitu rehoit

tee enemmän käyttäjiin kohdistu-

ville meksuille. 

Bosnie-Hertsegovinesse yksityiskoh-

teiset vehinkoerviot en jo tehty. 

Veikke maan jälleenrakennus en 

edennyt hyvin, järjestelmien kun-

nosteminen je perenteminen veetii 

vielä suuria investointeja. Myös 

monet yhteiskunnalliset leitekset, 

esimerkiksi reutetieliikenteessä je 

energie-ja vesihuollosse, on luote-

ve uudelleen. 

Toneven laivaliikenteen keskey-

tyminen on veikuttenut huemet-

tevesti kaikkiin 11 Tonaven ren-

tavaltioen, Niistä neljä valtiete 

kuuluu tutkimuselueeseen. Monet 

Toneven suuret sillet ovet tuhoutu

neet tei veurioituneet. Pitkiä leive-

kuljetuksie ei näin ollen voide eloit-

tea ennen kuin väylä en raivettu, 

mikä vienee useite vuesie. Tär-

keiden kuljetusreittien katkeami-

nen on eiheuttenut melkoisie te

loudellisie menetyksiä, je heitte 

jetkuu vielä vuesia, vaikka tilapäis-

järjestelyjä (leuttakuljetukset) ete

teen käyttöön. 

Myös Jugoslevien liittotesevellessa 

Kosovon kriisi, joka kesti maalis-

kuuste kesäkuuhun, eiheutti suuria 

vehinkoje infrastruktuurille. Alus-

tavan ervion mukeen taisteluissa 

tuhoutui tai veurieitui nein 50 

maantiesiltae, jeiste 9 suurille joilla 

(Tenave, Seve) je 8 Kosevesse. 

Vehinkoje kärsi lisäksi suunnilleen 

19 reutetiesiltee je 5 reutetieese-

mee. Meenteitä je reuteteitä veuri-

oitui eniten reitillä Unkerin rejelte 

Belgredin je Skopjen keutte Bul-

gerien rejelle sekä Serbien ja Koso

von ja Serbien ja Montenegron 

välillä. Tämän lisäksi noin 12 lento

kentän ervioideen veurioituneen 

pehoin. 

Kun viimeeikeisten kenfliktien jäl-

keistà infrestruktuurin jälleen-

rekennustervette ervioideen, on 

myös otetteva huemieon, että mo

nille alueilla kaupen je liikenteen 

muedot ovat muuttuneet. Siksi voi 

olla syytä pohtia uusie reittejä tei 

uudentyyppisiä investointeje. Tässä 

esesse Eurooppee meentieteellis-

stretegiset peruspiirteet evet sellai-

set, että monet ikivanhat kauppa-

reitit ovat nykyisinkin tärkeitä. 

Esimerkiksi lyhimmät luoteis-keak-

koissuunteiset keuppereitit myötäi-

levät Seva-jeen ja Tonavan jueksua. 

Lisäksi EU:n jäsenmaan Kreikan 

meentie-je reutetieyhteydet je voi-

malinjat muihin jäsenmaihin kulke-

vet tutkimusalueen läpi. Nämä rei-

t i t kuuluvetkin Euroopen unionin 

yleiseurooppeleisten liikenneväy-

lien verkkoen (ketso kertte). 

Kun tietyllä elueelle toimii tevellis-

te enemmän reheittejia, mailla en 

ymmärrettävä teipumus esittää 

henkkeita ja investointeja rehoitet-

teviksi ki innittàmàttâ telous- je 

rehoituskriteereihin niin suurta 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

EIP määr i t t i Balkanin tärkeimmät in f ras t ruk tuur ihankkeet 

huomiete kuin yleensä. Tämä suun

taus vehvistuu, jes raheitus keskit

tyy hankkeisiin, jetka edistävät tiet-

tyjä poliittisie tevoitteite kuten 

alueen yhtenäisyyttä, eikä rahoi-

tuskehteita velite vein teloudellis-

ten näkökohtien je terveharkinnan 

perusteella. 

Kuten kokemus on muualla osoit-

tenut, valtienrajat ylittäville hank

keille on usein veikeempi löytää 

teloudellisie perusteite kuin kensel-

lisesti tärkeimpinä pidettäville in

vesteinneille. Rajan yli kulkeve tie-

ja rautetieliikenne en yleensä vä-

häistä verrettune kensellisiin vel-

teväyliin tei suurten väestökeskus-

ten välisiin yhteyksiin. Kehden tei 

useemmen meen väliset sähkö-

je vesivoimehenkkeet vaikuttavat 

usein menimutkaisilta ja epäver-

meilte. Tilennette olisi siksi tesepei-

notetteve korostemelle kensein-

välisten rahoituslaitosten yleisiä 

rehoituskriteerejä, jotke perustu-

vet terveenelyysiin, teloudellisen 

tueten enalyysiin, ympäristövaiku-

tusten arvieintiin, hankintakritee-

reihin ja hankkeen toteuttamiseen. 

Valitut hankkeet 

Seureevesse luetelleen tyypillisiä 

rehoituskohteiksi esitettyjä hank

keite eloittein. Investointiohjelman 

arvioidaan kestävän 3-5 vuotta. 

Luettelossa en tarkeitus entee esi-

merkkejä henkkeiste, jotke toden

näköisesti täyttävät t ietyt kelpoi-

suuskriteerit - veetivet yksityiskoh-

teiste enalyysia - je edistävät elue

en teloudelliste yhtenäisyyttä. Näin 

velittu Keekkois-Eureopen projekti 

en ervelteen nein 6 miljerdie 

euree. 

On kuitenkin muistettava, että 

luettelosse en vein velittuje esi-

merkkejä reheitushenkkeiste. Henk

keet on terkoin velittu tiettyjen kri

teerien mukaan, joissa en otettu 

huomieen määrätyt keskeiset nä-

kökehdet sekä yleisesti tunnustetut 

Väyläi IV Bcrliini/Nürnberg-Praha-Budapcst ("on.stiinta/ 
Ihcs.saloniki/Istanbul 

Väylä V Vcncr.sia-1 rieste/Koper-l.jubljana-Butlapost-Uzgorod-Lvov 

Haara Β Rijeka-Zagreb-Budapest 
Haara C Plocc-Sarajevo-Osjek-Budapest 

Väylä VII I onava, joki ja satamat 

Väylä VIII niirrcs-Tiiana-Skopjc-Sofia-Varna 

VäyIät IX Hcfsinki-Pietari-Moskova/Pskov-Kiova-Ljubasevka-Chisinau-
Bukarcst-Dimitrovgrad-Alcxandroupoli 

VäyIät X Salzburg-Ljubljana-Zagrcb-Bclgrad-Nis-Skopje-Velfs-
The.ssaioniki 

Haara A Budapest-Novi Sad-Belgrad 
Haara Β Nis-Sofia, väylällä IV Istanbuliin 
Haara C' Vclcs-Bitola-Florina-Via Hgnaria 

teloudelliset, rehoitukselliset je ym-

päristöveetimukset. Liikennehenk-

keiden suhteellisen suuri osuus 

kertee liikenteen retkeiseveste ese-

meste elueen yhtenäisyydelle, mut

ta jehtuu toisaelte myös hankkei

den valmistelun veikeudeste eräillä 

muilla aloilla. 

Liikenteen alalia on selvää, että 

entistä parempie tieverkkoje je 

yhteyksiä terviteen sekä naepuri-

meiden välille että Euroopen unio

niin. Siiti jokainen laajamitteinen 

henke en tietenkin perustelteve 

erikseen. Tärkeintä en liikenneväy-

lien prierisointi etenkin tärkeim-

pien kuljetuskäytävien oselte (käy-

tävä VIII ITÄ-LÄNSI, käytävä X 

POHJOINEN-ETELÄ, käytävä V 

KOILLINEN-LOUNAS je käytävä IV 

LUODE-KAAKKO). Erikoistepeuk-

sen muodostee Vll-käytävään kuu-

luven Toneven peleutteminen suu

reksi kenseinväliseksi leiveliiken-

teen kulkureitiksi, joke pelvelee 

Keski-Euroopan ja Mustanmeren 

välistä keuppee. 

Myös energiahuollossa monet tut-

kimukset ovat eseittaneet, että 

kansellisten energieverkkejen yhdi-

stäminen on hyvä tavoite. Hank

keiden tärkeysjärjestys en määritel-

Yleis

eurooppalaiset 

liikenneväylät 
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Ala 

Tîeliikenne 
VÄYI.ÄVII1 

VÄYLÄ Χ 

VÄYLÄ V 

VÄYLÄ IV 

Rautatieliikenne 
VÄYIAVIli 

VÄYLÄ X 

VÄYLÄV 

VÄYLÄ IV 

Vesiliikenne 
VÄYIÄX'III 

VÄYIA VII 

Lemoliikenne 

Sähkö 
Suurjännitelinjat 

Tuotanto 
Jakelu 

öljy ja maakaasu 
Maakaasuputkien 
yhdistiiminen 

öljyn ja maakaasun 
siirtoputket 

Maakaasun siirto ja 
jakelu 

Kaukolämpo 
Tuotanto ja jakelu 

Tietoliikenne 
Kiinteät puhelinverkot 

Matkapuhclinvcrkot 

Vesistöt ja vesihuolto 
Vesiensuojelu 

Vesihuolto ja 
jäteveden käsittely 

HaitalÜsten jätevesien 
käsittely 

Tyypillisiä hankkeita 

Itä-Iänsisuuntaisen yhteyden pääosuuksien 
rakentaminen asianmukaisten normien tastille 

PohjoJs-eteläsuuntaisen yhteyden pääosuuksien 
rakentaminen ja kunnostaminen asianmukaisten 
normien tasolle 

Koillis-lounaissuuntaisen yhteyden pääosuuksien 
rakentaminen asianmukaisten normien tasolle 

Tonavan pääsillan rakentaminen 

Rautatieyhteyden rakentaminen rajan \li 
Bulgariaan (vaatii lisäselvirv'ksiä) 

Tärkeimpien osuuksien uusiminen 

Tärkeimpien osuuksien uusiminen 

Tärkeimpien osuuksien rakentaminen ja uusiminen 

Durresin ja Burgasin satamien uudistaminen 

Tonavan laivaliikenteen palauttaminen 

Terminaalirakenteet: Tirana/Rinas - Skopje 

Vrutok-Burrel 
Blagoevgrad-Dubrovo 
Sarajevo-Mostar-Bileca 

Vjosa-joen vesivoimalaitos 
Koko maan sähköverkon misiminen 

Mahdolliset vhtevdet Kreikkaan tai Italiaan 

Osa Kaspianmeren projektia 

järjestelmän uusiminen, mukaan lukien 
kävtönvalvonta- ja datalairteiden hankinnat ja 
putkien vaihtaminen 

Banja Luka 

Nykyaikaistaminen ja laajentaminen 

Laajentaminen 

Ohrid'järvi 
Ylä-Vardar joki 
Dojran-järvi 

Keskisuuret kaupungit 
Keskisuuret kaupungit 
Keskisuuret kaupungit 
Bukarest 

Tonava 

Maat 

Albania, Make-
tlonia, Bulgaria 

Albania, Bosnia-
1 iertsegovina, 
Makedonia, 
Jugoslavian 
liitrotasavalta 
(myös Kosovo) 

lÎosnia-H, Kroatia 

Bulgaria, Romania 

Makedonia 

Bosnia-H. 

Bosnia-Η. 

Bulgaria 

Albania, Bulgaria 

Iugoslavia, 
Romania 

Albania, 
Makedonia 

Albania/Makedonia 
Bulgaria/Miikedonia 
Bosnia-H. 

Albania 
Bosnia-H. 

Albania 

Bulgaria 

Kiimania 

Bosnia-H. 

Kaikki maat 

Kaikki maat 

Albania/Makedonia 
Makedonia 
Makedonia/Kreikka 

Albania 
Bulgaria 
Kroatia 
Rt) mania 

Jugoslavia 
Bulgaria 
Romania 

tâvà niin, että huemioen eteteen 

jokeisen yhteyden suore teloudel-

linen je reheituksellinen hyôty sekä 

alueen yleisen energiahuollon 

tason perenteminen. Herveje poik-

keuksie lukuun ottemette uut-

te sähköntuotentokepesiteettia ei 

juuri tarvite. Tietoliikenne on sepi-

ve eie yksityissektorin hankkeille, ja 

tarkoituksenmukaisten säännösten 

je kilpeiluympäristön luominen en 

ensierveisen tärkeää. Lisäksi rehoi

tuskohteiksi on esitetty menie vesi

huollon investointeja. Pitkän eike-

välin tavoitteena on patentee 

elueen vesihueltee ja jäteveden 

käsittelyä. 

Alueella on kuitenkin vekevie pul-

lonkauloja hankkeiden valinnesse, 

määrittelyssä je kennettevuustutki-

muksisse je toiseelta teteutuksessa, 

hankinneissa ja valvonnesse. Suu-

rimmet reheittejet voisivet yh

distää voimanse laetiekseen esi

merkiksi erityisen järjestelmän 

henkkeiden velmistelua ja teteu-

tuste varten. Henkkeiden järkevä 

määritys je erviointi on erittäin tär

keää, ja sen olisi katetteve projek

tin kaikki eri veiheet je elueellinen 

ulottuvuus. 

Yksityissektorin osellistuminen on 

edulliste tietyillä eloille, kuten tie-

toliikenteessä, missä se voi toimia 

merkittävänä rahanlähteenä. Lisäk

si terviteen rakenneuudistuksia, 

joille perannetaan toimialehellin-

toe ja alueelliste yhteistyötä. Näin 

seedeen vähitellen eikeen elueen 

telouskesvue tukeve perusinfre-

struktuurien verkko. • 

Tutkimuksen on koonnut Axel Hörhager EIP:n Balkanin työryhmästä. Siihen ovat 

osallistuneet Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (talous), Philippe Ostenc (liikenne), 

Heiko Gebhardt (energia), Mark Pevsner (tietoliikenne) ja Barend Stofkoper 

(vesihuolto). Yleisiä neuvoja antoivat Balkanin työryhmän koordinaattori Massimo 

d'Eufemia ja pankin Keski- ja Itä-Euroopan rahoitusjohtaja Walter Cernoia. 

Tutkimus on luettavissa lyhentämättömänä Internetistä 

www.eib.org./pub/divers/btfstudy.htm. Balkanin työryhmää koskevat tiedustelut: 

puh. (-1-352) 4379 7427 tai s-posti BalkanTaskForce@eib.org. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Rahoitusta kestävän kehi tyksen mukaiseen kaupunkia lueiden kahi t tämiseen 

Rahoitusta kestävän kehityksen 
mukaiseen kaupunkialueiden 

^ ^ ^ H kehittämiseen 

• : • - •> • ; 
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Toimiville keupungeilla en entistâ-

kin târkeâmpi esuus Euroopan ta

louden kilpailukyvyn vehvistami-

sessa edistâmâllâ työpaikkejen 

syntymistä ja parantamella Euroo

pan unionin kanseleisten suuren 

enemmistön elämänleetue. 

EIP:n reheitukseen kelpoisia kohtei

ta koko unionin alueella vuodesta 

1987 lähtien evet elleet investoin

nit kaupunkialueiden liikennejâr-

jestelmiin, kaupunkielueiden uudis-

temisohjelmiin sekâ koko Euroopen 

kennalta merkittâviin histeriallisiin, 

kulttuuri- ja arkkitehtuuriperinnön 

suojelukehteisiin. 

Mutta je ennen tätä pankki en 

tukenut kaupunkielueiden uudiste-

miseen tähtääviä investointeje tue-

tuille elueille, erityisesti vekeviste 

rekennemuutosongel mista kärsi vis

sa Pohjois-Eureopan teollisuuskau-

pungeisse je Vâlimerenelueen laa-

jenevisse esutusteejemissa. Vue

desta 1988 pankin keupunkialuei-

lainan saaja 
Lokakuun loppupuolella EIP allekïrjoitti Venetsian kaupungin kanssa 52 
miljoonan euron (101 miljardin liiran) limiittiluottosopimuksen, jolla 
tuetaan kaupunkiympäristön kehitysohjelmia. 

Varat ovat historiallisessa keskustassa sekä Mestressä tehtäviä infrastruk-
tuuri-investointeja varten seuraavanlaisissa kohteissa: eri verkkojen 
parantaminen, erityisten julkisen liikenteen väylien perustaminen, 
pysäköintialueet ja pyörätiet, jalkakäytävien korjaaminen ja rakentami
nen sekä liikenteenvalvontajärjestelmät. Samaten tuetaan hankkeita 
taide- ja arkkitehtuuriperinnön säilyttämiseksi ja entisöimiseksi ja raken
nusten saattamiseksi nykyisten mrvallisuusvaatimusten mukaiselle tasol
le. Ympäristöpuolella parannetaan vesihuoltojärjestelmiä samalla kun 
järkeistetään kiinteän jätteen keräystä ja hävittämistä. 

Tämä laina on sidottu aikaisemman ElP-rahoituksen yhteyteen (yhteen
sä 130 miljoonaa euroa), joka on suunnattu arkkitehtuuriperinnön 
säilyttämiseen (1983), Venetsian laguunin säilyttämiseen ja puhdistami-
seen (1989) ja historiallisen keskustan suojelemiseen (1996). Kaikki 
nämä hankkeet ovat osa kansallisten viranomaisten käynnistämää pitkä
aikaista yhteistä toimintasuunnitelmaa Venetsian kaupunkiympäristön 
suojelemiseksi. 

den uudistamisehjelmien eluette 

leejennettiin tukialueiden ulko

puolelle investointeihin, jotka aut-

teivet vähentämään reppeutumiste 

je olivat ose keupunkialueiden 

kehitysehjelmae. 
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Uutuus ASAP-

ohjelman nojalla 

tehtävässä 

kaupunkialueiden 

uudistamis-

ohjelmien 

lainoituksessa on 

sosiaaliseen 

asuntotuotantoon 

annettava 

ElPintuki 

Suunniileen 20 prosenttia Eu
roopan unionin väestöstä elää yli 
250 000 asukkaan väestökeskuk-
sissa, seuraavat 20 prosenttia 
keskikokoisissa 50 000-250 000 
asukkaan kaupungeissa ja 40 
prosenttia pienemmissä 10 000— 
50 000 asukkaan taajamissa. 
Merkittävät erot taloudellisissa 
rakenteissa ja toiminnoissa, sosi-
aalisessa rakenteessa, väestöra-
kenteessa ja maantieteellisessä 
sijainnissa merkitsevät erilaatui-
sia haasteita kaupunkialueille. 
Vaikka Euroopan kaupungit ja 
suuret asutuskeskukset ovat 
hyvin erilaisia, niillä on kuiten
kin yhteiset haasteet kaupunki
alueiden kehittämiseksi. 

EIP:n tuki tällaisille hankkeille on 

teteutettu lukuisten erilaisten hank

keita teteuttavien tehojen välityk

sellä veltion- ja paikallishallinnosta 

julkisiin palvelulaitoksiin ja kehitys-

virestoihin. 

Aikeiset esimerkit EIP:n tueste keu-

punkielueiden uudistemista edistä

vien ympäristön suojelun ja ympä

ristön tilen perentemisen ehjelmiin 

sekä infrestruktuurihenkkeisiin evet 

Italiaste, Espenjeste, Tenskeste, Bri-

tennieste, Irlannista, Renskeste je 

Sekseste. Veikke näiden ohjelmien 

piiri je toteutteminen veihtelivet, 

niiden kokoneisteveitteene oli pe

rentee keupunkielueiden taloudel

lista kehittymistä ja helpettee so-

peutumiste muuttuneisiin teloudel-

lisiin olosuhteisiin. Tälleiset inve

stoinnit oli suunniteitu kennuste-

meen elinkeineteimintea, vetämäan 

mukeen yksityinen sekteri, tehesta-

maen työmerkkinoite je säilyt

tämään Euroopen kulttuuriperintö. 

Vuesine 1988-1996 EIP rahoitti kau

punkialueiden uudistamishankkeite 

Valenciessa, Barcelonasse je Beleaa-

reille (Espanja). Samenleisie ohjel-

mia tuetti in myös Tenskesse (Köö-

penhemina), Renskesse (Lyon je 

Marseille), Saksassa (Düsseldorf ja 

München), Irlennissa (Dublin), Per

tugalissa (Lissebon) je Britenniesse 

(Birminghem). Italiassa pankki raho

itti jäteveden keräysjärjestelmiä Po-

joen valuma-alueelle, millä veikutet-

ti in edullisesti 3,5 miljoenen ihmisen 

elämään enimmäkseen keupunki-

alueille, je vielä monien kaupunkien 

historiallisten keskusten resteuroin-

titöitä (Bologna, Ferrara, Genova, 

Marcerata, Milazzo, Monreale, Pem-

peiji, Savona, Trento, Venetsie). 

Kaupunkialueiden 
uudista misohjelmien 
lainoitus Amsterdamin 
toimintaohjelman 
mukaan 

Hyväksyessään kesvua ja työllisyyttä 

koskevan pààtôslauselmen kesäkuun 

1997 Eurooppa-neuvosto pyysi ElPità 

kasvattemaan luotenantea investe

inteihin, jotke edistävät uusien työ

paikkejen syntymistä. EIP:n vastaus 

tähän uuteen tehtävään eli Amster

damin toimintaehjelmen (ASAP) 

käynnistäminen. 

Ohjelma en suunnattu tukemaan 

investointeja aloille, jotke rohkeise-

vet työpeikkojen luomiste, erityisesti 

riskipääomaa kesvuhekuisille je -ky

kyisille innovetiivisille pienille je 

keskisuurille yrityksille, työvoimeval-

teisille terveydenhuollon ja koulu

tuksen aloille, keupunkielueiden 

uudistemisehjelmiin, ympäristön 

suejeluun je Euroopen leejuisiin 

verkkeihin. 

Reppeutuneiden alueiden korjaus-

rekenteminen je uusien liikekes

kusten luominen keupungeisse ja 

kaupunkimeisisse esutuskeskuksissa 

edellyttää työveimevelteisie pää-

omeinvesteinteje. Tälleiset keupun

kialueiden uudistemisehjelmet vel

vet parantae taloudellista vireyttä 

peikellisesti, edistää sesieeliste inte-

greetiote je luede työllisyyttä. EIP:n 

leskelmien mukeen yhden miljerdin 

euren uusinvestointi teollisuuteen 

tukee 4000-5000 pysyvää työpeik-

kea sekä tilapäistä työllistymistä 

rekennusveiheen eikene. Julkisen 

infrestruktuurin rekentemiselle vei 

lisäksi olle tärkeä kerrenneisveiku-

tus työpeikkojen luemisesse sekä 

rakennusvaiheen eikena että sen 

jälkeen johtuen sen vaikutuksesta 

yksityisen sektorin investointeihin. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Rahoitusta kestävän kehi tyksen mukaiseen kaupunkia lueiden kahi t tämiseen 

Kesäkuun 1997 ja marraskuun 1999 

välillä penkki en ervioinut je hyväk

synyt leineje nein 30 keupunki

elueiden uudistemishankkeelle tei 

ehjelmelle 10 jäsenmeesse yhteis-

määrältään 3,8 miljerdie euroe. Tästä 

määrästä en jo tehty 2,3 

miljerdin euren reheitus-

sopimukset. Uutuus ASAP-

ohjelman nojalla tehtävässä 

kaupunkielueiden uudista

misehjelmien leineituksesse 

en rehoituksen ulettaminen 

myös sosiaaliseen asuntetu-

otentoon hyvin suunnitellu-

issa yhteisissä kaupunkialu

eiden uudistemisohjelmisse. 

Berliinin keskustassa Potsdamer Plat-

zilla, joka oli ei-kenenkään meeta yli 

40 vuoden ajan ja jenka Berliinin 

muuri jakei kahtie, penkki on muke

ne rehoittamasse täysin uuden kau-

punkialueen rekentemiste. Tämä 

sisältää toimistotilojen, lii-

Kaupungei l la ketilojen, esuinhuenelsto-

ia asutus- J^"^ i^ vepee-ejenelueiden 

I 1 1 II kehittämisen alueelle. 
keskuksilla 

on yhteiset 

haasteet 

Britanniassa EIP en raheitte 

nut asuntetuetannen rahei 

tusyhtiön, The Heusing Fi

nance Corporationin (THFC), välityk

sellä seitsemää rekisteröityä sosieeli-

sie asuntoja tuettevee yhteisöä. 

Registered Sociel Lendlordie (RSL), 

jotke toteuttevet esuntotuetente- je 

keupunkielueiden elvyttämisohjelmie 

Birminghamissa, Coventryssa, Durhe-

missa, Lontoossa je Menchesterisse. 

Leine en terkeitettu erityishenkkei-

siin, jotke täyttävät reppeutuneisiin 

keupunkielueisiin liittyvät sesieeliset, 

teloudelliset je ympäristövaatimukset 

luomelle velikoiman uutta tai kervae-

malle vanhaa sesiaalista asuntotuo-

tantee, asuntoleite je teimintekes-

kuksie työttömille nuerille je heidän 

kouluttemiseksi je rekentemelle 

"live-work"-yksikköjä helpottemaan 

alkavien yritysten sijoittumista. 

Renskesse EIP en rehoittenut keu

punkialueiden uudistamiseen liitty

viä töitä Suur-Lyenin eteläpuolella 

Gerlandin kunnasse je teide- je 

yhteiskuntatieteiden emmettilukion 

rekentamista viimeisimpien epetus-

menetelmien mukaisten tilojen si-

joittamiseksi. Kaupunkielueiden 

uudistamisohjelme sisälsi Gerlandin 

kunnellisen pulsten luemisen, urhei-

lutilet, meeneleisen jatkamisen ja 

kunnen keikkien yleisten elueiden je 

teiden leedun parantamisen. 

kehityksen 

tavoitteiden 

mukaiseksi 

uudistamiseksi 

EIP on myös antanut rehei

tuste 14 "beirresin" eli sesi-

kaupunkia lue i - eellsen elheisen vuekren 

den kestävän asuntealueen huonekunte-

isimpien asuntojen korjeus-

rekentemiseen Lissebenis-

se. Työt sisälsivät pääesiessa 

julkisivujen je kettejen ker-

jeemiste je perentemiste 

sekä joissekin kehteisse 

lämpöeristystä, viemäriverkkojen 

perentemiste ja yleisten alueiden ke

hittämistä. Tämä investeinti täyden-

tää muita pankin Lissabonisse rahoit-

tamie henkkeite, joisse on mukene 

rekennusten seneereuste, saastunei-

den maa-alueiden puhdistuste, jul

kisten pelvelujen suunnittelua ja 

pystyttämistä sekä yleisten tilojen 

rekentemiste EXPO'98 maailman-

näyttelyä verten. Tämä puelesteen 

en ese ohjelmee, Jolle luodaan uusi 

kehityskeskus, jossa liike-, asuin- ja 

vepaa-ajentiletjakautuvat tasaisesti. 

Amsterdamissa EIP on rehoittenut 

uuden keupunginesen rekentemiste 

IJ-järveltä velloitetulle kuudelle see-

relle Amsterdemin keskusten tun

tumassa. Tällä kaupungin asutustaa-

jamaa voideen laajentaa itään ja 

lievittää kesvevee esuntetarvetta. 

Kokonaisinvesteintiohjelmalla syn

tyy rekennustilaa nein 18 000 esun-

nolle ervielte 45 000 esukkaalle. 

Erityisesti mainitsemisen erveisie 

evet EIP:n raheittemet ohjelmet 

Etelä-Iteliessa, Baleeereille ja Berlii

nissä. Nämä ohjelmat keskevat yhdis-

tettyjä infrestruktuuritöitä (vie-

märöinti, veden je sähkön teimitus, 

tiestön je julkisen liikenteen peren-

nukset, puistejen luominen, jalankul-

kuliikenteelle varatut alueet je esu-

tuskeskusten viihtyisyystekijät). 

EIP en rehoittenut hankeohjelman, 

jenke Itelien kensellinen telous-

suunnitteluste vesteeve kemitee on 

hyväksynyt Etelä-Itelien infrestruk

tuurin kehittämiseksi je laajentami

seksi, millä vai-

kuteteen edul

lisesti moniin 

keupunkieluei

siin. Henkkeille 

edistettiin Eu

roopen unionin 

y m p ä r i s t ö t e -

voitteite (ve

den kierrättä-

minen, maepe-

rän ereesie ja 

k e u p u n k i y m -

päristö) sekä 

päätie- ja pai-

kellistieverkes-

ton perennuk-

sie ja paikallis

ten julkisen lii

kenteen järjes

telmien leejen-

nuksia (Nape-

lisse je muissa 

keupungeisse). 

Beleeereille ympäristöä parannet

ti in takeemeen elämisen leetue see-

ren esukkaille ja myös turisteille, 

jotke ovet seeren teleuden kenteve 

voime. EIP:n toiminte keskittyi keu-

punkien infrestruktuurin uudistemi-

seen ja paleuttemiseen kuntoen 

(tiet, veleistus, esutuskeskusten viih

tyisyystekijät, eukioiden luominen, 

meenelaisten sähköpääkaepeleiden 

esennus jne.) kaikissa asutuskeskuk-

sisse je historiellisten keskusten 

rekennusten - luetteloidut tei yli 20 

vuette venhet rekennukset - julki

sivujen resteurointi. 

Daniela Sacchi 

Tiedotus- ja viestintäosasto 

(•1-352) 4379 3130, s-posti: 

d.saichi@eib.org 
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E n s i m m ä i s e n p a l k i n n o n v o i t t a n e e l l e Ph i l i ppe M a r t i n i l l e , CERAS-ENCP, Pan is i p a l k i n n o n l u o v u t t i ElP.n p ä ä j o h t a j a 

Si r B r i an U n w i n p a l k i n t o s e r e m o n i a s s a , j o k a p i d e t t i i n h e i n ä k u u s s a Schloss Leopo ldsk ron i ssa I t ä v a l l a n Sa lzburg issa . 

on Euroopan investoint ipan

kin to imi t tama kausijul

kaisu, joka ilmestyy saman

aikaisesti 11:llä eri kielellä 

(englanti , espanja, hol lant i , 

Italia, kreikka, portugal i , 

ranska, ruotsi, saksa, suomi 

ja tanska). 

Tämän julkaisun aineisto on 

vapaasti käytettävissä. Läh

de on lainattaessa mainit

tava ja art ikkel l leike to im i 

tet tava julkaisijalle. 

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

Puhel in (+352) 4379 - 1 
Te lekop io (+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 : / / v w v w . e i b . o r g 

Italian osasto 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rooma 

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

Ateenan kon t to r i 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
G R - 1 5 2 33 Halandr i /Ateena 

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

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

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

Lontoo k o n t t o r i 
68, Pali Mal l 
G B - L o n t o o SWIY 5ES 

Puhelin (+44) 171-343 1200 
Telekopio (+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 
Telekopio (+34) 91-431 13 83 

Brysselin edustusto 
Rue de la Loi 227 
B- 1040 Bryssel 

Puhelin (+32) 2-230 98 90 
Telekopio (+32) 2-230 58 27 
H320 Videoneuvottelu 28011 40 

Lay-out: EIB graphie workshop, 
Sabine Tissot 

Valokuvat EIP:n valokuva-arkisto, CE, 
Isopress Sénépart, Benelux 
Press, Tony Stone (Roger 
Tully), Fotostock, Perniile 
Sœrensen, Marcel Minnée, 
Alain Sève, Vincent Mosch. 

Painettu Arctic Silk-paperille 
("Nordic Swan") 
Ceuterick B-3000 Leuven 

Wim 

Viime vuonna avattuun ElP-pal-

kinto 1999 -kilpailuun (ElP Tie

dote N:o 99) jâtett i in kaikkiaan 

80 työtä 22 maasta. Riippuma-

ton palkintolautakunta valitsi 

seitsemän voittajaesseetä. 

Peikinteleutakuntaan kuuluivet 

Edmond Malinvaud Collège de 

Frenceste (reedin puheenjohte

je), INSEADin dekeeni Antonio 

Borges, The Economist -lehden 

pââtoimitteje Bill Emmott, 

Euroopen rehepoliittisen insti-

tuut in EMI:n entinen pââjohte-

je Alexendre Lemfelussy, Al

berto Quedrio-Curzio Milenon 

katolisesta yliopisteste, Bundes-

benkin entinen pââjehteje 

Helmut Schlesinger, Jecques-

Frençois Thisse Leuveinin keto-

lisesta yliepistosta ja EIP:n pää

ekonomisti Alfred Steinherr. 

1. palkinto: "A quoi servent les 

politiques régionales européen

nes?" - Philippe Martin, CERAS-

ENCP, Periisi. Tutkielmesse ter-

kestellean kriittisesti Euroopan 

aluepeliti ikan monisàikeisiâ ja 

usein paradeksealisia vaikutuk-

sie ja osoitetean velinte oikeu-

denmukeisuuden je tehekkuu

den välillä meentieteellisesti. 

2. palkinto: "Hard currency and 

sound credit: A financial agen

da for Central Europe" - Fran

cesco Giavazzi, Università Com

merciele Luigi Bocconi huomieen ne vaikeudet (kuten 

je Rudi Dornbusch, "käyttäjä meksee" -perieetteen 

MIT Tässä esseessà esi- hyväksyminen) je henkeluudet, 

tetään veluuttekete- jotke kuuiuvet luennestaan 

järjestelmät {currency säännösympäristön parentemi-

board) mehdollisene seen je leinsäädännön yhden-

mukeistemiseen. keinene päästä veh-

vempiin raheitusra-

kenteisiin sekä veluut-

tejerjestelyissä että 

penkkien teseissa. 

"The credibility and growth 

effects o f EU institutions for 

Eastern Europe " - Daniel Piazo

lo, Kielin Maeilmenteleuden 

instituutti. Tässä esseessà tuo-

tion, integration and daen nakökulme, joke ylittää 

market structure in pääemien ja taitetiedon siirron 

3. palkinto: "Deregula-

European banking" -

Jordi Guai, lESE, Universided de 

Navarre. Tutkielmesse terkes-

teliaen sääntelyn peistemisen je 

markkinoiden sääntelyn yhtei

sen prosessin seurauksie Euroo

pen pankkimarkkineiden raken-

teeseen kerestamalla erityisesti 

kilpailun veikutuksie. 

Teemapalkinto: "Solving the 

unemployment puzzle in 

Europe" - veltiovereinministeri 

Jörn Henrik Rasmussen ja Jens 

Verner Andersen, Danmarks 

Netionelbenk, Kööpenhamina. 

Tässä tutkielmesse esitetään, 

että Euroopen työllisyyskysy-

myksen ratkaiseminen veetii 

työmerkkinoiden sekä veretuk-

sen je etuuksien rekenteellisie 

uudistuksie je osoitetean, että 

Tanske on suureksi oseksi 

onnistunut poistemeen työttö-

myyttä toteuttemelle monen-

leisie rakenneinstrumentteje 

vakaan talouspolitiikan puitte

issa. 

Alle 30-vuotiaiden palkinnot 

"Privatwirtschaftliches Engage

ment als Mi t te l zur Finan

zierung transeuropäischer Ver

kehrsnetze" - Hendrik Hass

heider, Münsterin yliopisto. 

Analyysi yksityisen sekterin lei-

narehen kennettavuudesta yleis-

euroeppalaisten liikenneverk-

ko|en raheituksessa ottamalla 

välittömät hyödyt, kauppeestei-

den peistemisen je turvatun 

markkinoille pääsyn, jotke EU-

jäsenyys entaisi Itä-Euroepan 

maille pehtimalla institutionae-

lisen integraetien hyötyjä ja 

arvieimalle perentuneille insti-

tuutieil le seavutettavae meh-

dollista ylimääräistä kasvue. 

"Direktinvestitionen in den mit

tel- und osteuropäischen Län

dern und die Osterweiterung 

der EU" - Carsten Sprenger, 

Berliinin Humbeldt-yliepisto. 

Tutkimus esoittaa, että kesvu-

mehdollisuudet omaevien merk-

kineiden kehittymisellä on suu

rempi kennusteva vaikutus Itä-

Euroopan meiden investeintei

hin kuin eleven infrastruk

tuurin eroille je elheisemmille 

työvoimakustannuksilla. 

ElP-palkinte perustettiin penkin 

25-vuotisjuhlen kunniaksi, ja se 

on jaettu joka toinen vuesi vue

desta 1985 lähtien. Kilpailun 

tarkoituksene on rohkeiste 

uusie mehdellisuuksia aveevae 

tutkimuste, joke edistää voi

makkaasti käynnissä elevee 

pohdintee siitä, mihin suuntaan 

Eurooppee helutaen kehittää. 

ElP-pelkinto 1999 -kilpailun voit-

taneet esseet on julkaistu EIP 

Papers -serjen erikeisnumeresse, 

jote voi tilata pääekonemistilte, 

feksi (+352) 4379 3492. • 

IX-AA-99003-FI-C 

http://vwvw.eib.org

