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ElP-foWumi 2000 
^ Aluekehitys 
Taloudelliset resurssit icäyttöön 

tulol<sellisesti 
Innovaatio 2000 
-ohjelma pähkinä-
kuoressa 

Nyt kuudennen kerran jär jestet ty 
v u o t u i n e n E lP- foo rumi käs i t te l i 
aluekehitystä, joka on pankin ensisi-
jainen tehtävä. 

Ti laisuus keräsi yh teen no in 300 
ammatt i la ista, jo tka edustivat val-
t i o n h a l l i n t o a ja po l i t i i kkaa , EU:n 
t o i m i e l i m i ä , er i h a l l i n n o n a l o j a , 
teollisuutta ja pankkeja. He pohtivat 
menestystekijöitä ja vajavaisuuksia, 
jo tka ovat j oh tanee t eri a lueiden 
erilaiseen kehitykseen. 

ElP:n pääjohtaja Philippe Maystadt 
perusteli aiheen valintaa seuraavasti: 
- On tärkeää vaihtaa kokemuksia, 
j o t ta vo imme jatkuvast i parantaa 

la inanantoamme tehostamaan ra-
hoitustoimien hyötysuhdetta. Pidäm-
me tätä velvol l isuutenamme ElP:n 
omistaj ia ja EU:n kansalaisia koh-
taan. Varojen sijoittarriinen huonoihin 
hankkeisiin olisi pääoman tuhlausta. 
Se myös merkitsisi koko Euroopan 
taloudelle koituvien kasvuimpulssien 
pilaamista ja vähemmän työpaikkoja. 

Tassa EIP- Tiedotteen 
numerossa käsitellään myös 
rakennerahastoimdistuksen 
vaikutuksia aluekehitykseen 
j a siihen liittyvää EIP:n 
toimintaa. 

Liseä ElP-foorumista sivuilla 6-io 



Noin 90 % εΐΡ:η 
rahoittamista 

sairaailoista ja 
kouluista sijaitsevat 

heikommassa 
asemassa olevilla 

alueilta Aluekehitys EIP:n 
toiminnan keskipisteessä 

Amsterdamin 
sopimuksen mukaan yksi 
yhteisön politiikan 
päätavoitteista on 
vahvistaa taloudellista ja 
sosiaalista yhteen-
kuuluvuutta ja unionin 
eri alueiden tasa-
painoista kehitystä 

Tasapainoisen kehityksen tavoite 
kirjattiin jo Rooman sopimukseen 
vuonna 1958. Siina myös EIP:n 
tärkeimmäksi tehtäväksi määritel-
tiin sellaisten hankkeiden tuke-
minen, jotka edistävät multa 
heikommassa asemassa olevien 
alueiden kehitystä. 

Vaikka pankin toimiala on unionin 
politiikan monipuolistumisen ja 
uusien jäsenvaltioiden myötä 
laajentunut, se ei ole heikentänyt 
tämän päätehtävän merkitystä 
eikä aluekehityksen erityisasemaa. 

Aluekehityksen tärkeyttä korostaa 
myös pankin toimintasuunnitelma 

vuosille 2000-2001. Siinä alueke

hitys ja unionin yhtenäisyys mää-

ritellään kaikkein tärkeimpien 

tavoitteiden joukkoon Agenda 

2000 -ohjelman toimeenpanossa. 

Vuoden 1989 rakennerahasto-

uudistuksen jälkeen EIP on myöntä-

nyt aluekehitystä tukevien hank

keiden rahoittamiseen noin 133 

miljardia euroa. Rahoituksesta 104 

miljardia annettiin yksittäisinä lai-

noina ja 29 miljardia globaalilai-

noista myönnettyinä luottoina pie-

niin ja keskisuuriin infrastruk-

tuurihankkeisiin ja pk-yrityksille. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Aluekehi tys EIP:n to iminnan keskipisteessä 

Kokonaisrahoitus 
1994^1999: 
86 miljardia euroa 

Toisella rakennerahastokaudel la 

aluekehitykseen myönnetyt yksit-

täiset lainat olivat 66,5 mil jardia 

euroa. Se on 70 prosenttia unionin 

alueelle myönnetyistä yksittäisistä 

lainoista. 

Toimialakohtainen erittely osoittaa, 

että EIP on vaikuttanut myönteisesti 

investointeihin, jotka ovat ehtona 

tuotannon ja palvelujen syntyyn ja 

keh i tykseen. A lue iden tasapai 

noisen kehityksen välttämättömänä 

edellytyksenä ovat infrastruktuurit, 

jo tka saivat 84 prosentt ia rahoi

tuksesta. Siitä valtaosa (55 %) 

käytettiin liikenne- ja televiestintä-

verkkoih in, sekä investointeihin, 

j o i t a nä ih in ve rkko ih i n pääsy 

edellyttää. 

Rahoitetut l i ikennehankkeet kos-

kivat ennen kaikkea suuria, koko 

Euroopan kannal ta merk i t täv iä 

moot to r i t ie - ja rautat ieverkkoja. 

Televiestinnän investoinnit puoles-

taan koskivat sekä kansainvälisiä 

et tä kansallisia verkkoja ja pal -

veluita. 

Nopeasti kasvava rahoitusalue oll 

inhimillisen pääoman investoinnit, 

joihin myönnettiin rahoituskauden 

aikana 1,7 miljardia. Kohdentamalla 

rahoitusta sairaaloille, laboratorioil-

le, yliopistoille ja kouluille, joista 91 

prosenttia si joit tui heikoimmassa 

asemassa olevil le alueil le, EIP oll 

omalta osaltaan edistämässä kaik-

kien EU-kansalaisten yhtäläisiä mah-

dollisuuksia alan uusinta kehitystä 

edustaviin palveluihin. 

Tavoi t te iden mukainen jakauma 

osoittaa, että tavoi te 1 -alueiden 

(unionin heikoimmin kehit tyneet 

a lueet) ja t avo i t e 6 -a lue iden 

(pohjoiset, harvaan asutut alueet) 

investointien osuus oli hallitseva: 46 

prosenttia myönnetyistä lainoista eli 

31 miljardia. Näillä alueilla pankin 

tuki suunnataan ennen kaikkea lii-

kenteen, energiahuol lon ja tele

viestinnän infrastruktuurien vahvis-

tamiseen, millä pyritään auttamaan 

näitä alueita selviytymään syrjäisestä 

sijainnista aiheutuvista haitoista. 

Huomattava osa rahoituksesta suun-

tautu i koheesiomaihin eli Espan-

jaan, Irlantiin, Kreikkaan ja Portu-

gal i in . Rahoituskaudella kyseiset 

maat saivat yl i ko lmanneksen 

yksittäisinä lainoina myönnetyistä 

aluekehityslainoista. 

Taloudellisesta rakennemuutoksesta 

kärsiville alueille (tavoitteet 2 ja 5b) 

myönnet t i in 23,3 mil jardia eli 35 

prosenttia aluekehitysrahoituksesta. 

Tämän to im innan lisäksi alueke

hitystä tue t t i i n g lobaal i la inol l la , 

jo i ta myönnet t i in pk-yritysten ja 

pa ika l l i sha l l i nnon p ien i l le ja 

keskisuur i l le hankke i l le (p ienet 

parannushankkeet kaupungeissa, 

vesihuolto, tiestö ja muut paikalliset 

infrastruktuur i t ym.). Globaalilai-

noina vuosittain käytetty tukisum-

ma kasvoi 1994-1999 yli kaksinker-

taiseksi , kun yks i t tä iset la inat 

l isääntyivät samaan aikaan vain 

hieman yli neljänneksellä. Globaa-

li lainoina myönnetyt aluekehitys-

lainat kasvoivat noin 1,9 miljardista 

4,6 mil jardi in vuosina 1994-1999. 

Lainasumma nousi yhteensä 19,5 

mi l ja rd i in . Se on 51 prosent t ia 

EU:hun myönnetyistä globaali lai-

noista. Globaalilainoista myönnet-

tyjä luottoja annettiin enimmäkseen 

ta loudel l isest i ed is tyne immi l le 

kehitysalueille, joiden investointi-

tarpeet ovat suuret. 

Globaali lainatoiminnalla EIP osal-

listui etupäässä pk-yritysten tuotan-

nollisen to iminnan rahoitukseen. 

Pk-yritykset ovat oleellisessa ase

massa vahvistettaessa edellytyksiä 

EU:n kasvulle ja työllisyydelle. 

Suurten hankkeiden rahoituksessa 

käy te t tävä t yksi t tä iset la inat ja 

pieni in investointeihin myönnet-

tävä t g lobaa l i l a ina t t o im i va t 

toistensa täydentä j inä , mikä on 

ollut tärkeä tehokkuustekijä pankin 

rahoitustarjonnassa aluekehitys-

hankkeille. 

Pankin toiminnan vaikutus kohde-

alueiden talouskehitykseen oli mer-

kittävä: rahoitettujen hankkeiden 

kokonaisarvo oll vuosittain noin 8 

prosenttia Euroopan investoinneista 

kiinteän pääoman bruttomuodos-

tuksella arvioituna. 

Lisäksi voidaan laskea, että pankin 

kehitysalueilla rahoittamilla suurilla 

infrastruktuurihankkei l la tue t t i in 

joka vuosi suunn i l leen 300 000 

työpaikan syntymistä. Globaalilai

nol l la osaksi r a h o i t e t t u j e n pk-

yritysten kokonaisinvestoinnei l la 

vaikutettiin 40 000 pysyvän työpai

kan syntymiseen tal vanhan säily-

miseen. 

Valtaosa ElP.n 
aluekehitysrahoi
tuksesta 
suuntautui 
liikenne- ja 
televiestintäverk-
koihin 

EIP:n toiminnan 
kehityssuunnat 

EIP:n a lueel l is ta k e h i t t ä m i s t o i -

mintaa lähivuosi l le ta rk i s te t t i i n 

samalla kun määr i te l t i in kolmas 
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Euroopan unionin rakennetoimet 
2000-2006 

Maaliskuun 24. ja 25. päivänä 1999 kokoontunut Berliinin Eurooppa-neuvosto pääsi lopulliseen 
ratkaisuun Agenda 2000 -kokonaispaketista, joka sisälsi muun muassa asetusluonnoksen rakennetuesta 
vuosille 2000-2006. Rakennerahastojen kokonaiskehykseksi määrättiin 195 miljardia euroa. 
Uudistuksessa tavoitteiden määrä putosi seitsemästä kolmeen, joista kaksi on erityisen tärkeitä EIP:lle: 

• Tavoite 1: kehityksestä jälkeen jääneiden alueiden kehittäminen ja rakennepoliittinen mukauttaminen 
(tukisumma 135,9 miljardia). 

Ykköstukea saavat: 
- alueet, joiden bruttokansantuote asukasta kohti on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta 
- erittäin syrjäiset alueet sekä entiset tavoite 6 -alueet (pohjoiset, harvaan asutut alueet). 

Lucitelo tavoite 1 -tukialueista julkaistiin 1. heinäkuuta 1999. 

• Tavoite 2: rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen ra-
kennemuutoksen tukeminen (tukisumma 22,5 miljardia). 

Kakkostukea saavat: 
- taantuvat maaseutualueet 
- rakennemuutoksesta kärsivät, 

tiheästi asutut kaupunkialueet 
- kalataloudesta riippuvaiset alueet 
- vakavista rakenteellisista ongel-

mista tai korkeasta työttö-
myydestä kärsivät alueet. 

Luettelo tavoite 2 -tukialueista 
lyötiin lukkoon vasta toukokuussa 
2000. 

• edellisten lisäksi rakennerahas-
totukea voivat saada siirtymä-
kausien tukena myös eräät muut 
alueet. Näitä ovat entiset tavoite 
1 -alueet sekä entiset tavoite 2- ja 
5b -alueet. Siirtymäkausien tukea 
maksetaan ajanjaksolla 1.1.2000-
31.12.2005 tai 2006. 

Tavoite 1 

^ 1 tavoite 1 
I Siirtymäkauden tuki 

. Ĵ Erityisohjelma 

Tavoite 2 

^ B Tavoite 2 
^ H Tavoite 2 (osittaln) 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

Aluekehitys EIP:n toiminnan keskipisteessä 

rakennerahasto-ohjelma vuosille 
2000-2006. 

Aluepoliittista toimintaa toteute-
taan unionin rakenne- ja koheesio-
poliittisen toiminnan pohjalta. 
EIP toimii tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa, mutta samalla 
komission tukea täydentävästi. Se 
toimii jatkossakin sellaisilla maan-
tieteellisillä alueilla ja toimialoilla, 
joilta tuet on poistettu tai pois-
tetaan. 

Aluekehitystoiminnan tehosta-
minen on täysin linjassa Innovaatio 
2000 -ohjelman kanssa. Se on konk-
reettinen tavoiteohjelma, jonka 
päämääränä on innovaation sekä 
tietojen ja taitojen Euroopan raken-
taminen. 

Pankin tarkoituksena on erityisesti 
lisätä toimintaa seuraavilla paino-
aloilla: 

• rahoittaa perusinfrastruktuureja, 
jotka ovat välttämättömiä tuotan-

Kesici- ja Itä-Euroopan hal<ijamaille 
varattu tuki 

Laajentumista edeltävällä rakennepoli i t t isel la ISPA-tuella 
myötävaikutetaan liittymiskumppanuusohjelmassa määriteltyjen 
tavoitteiden saavuttamiseen rahoittamalla hakijamaiden liikenne-
ja ympäristöinfrastruktuurin parannuksia. ISPA-tukeen on varattu 
rahoituskaudella yhteensä 7,28 miljardia euroa. 

EIP on luonnollisesti tiiviisti mukana hakijamaiden jäsenyyden 
valmistelussa. Se on lisännyt suoraa rahoitusta samansuuntaisesti 
kuin jäsenvaltioissa ja avustaa yhteisön toimielimiä määrittelemään 
kaikkein tärkeimmät, kiireisimmät ja taloudellisesti perustelluimmat 
hankkeet yhteisön budjettituelle. 

EIP on ollut vuodesta 1990 asti suurin kansainvälinen rahoituslähde 
Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Se on lainannut näihin maihin 11 
miljardia euroa. Kolmen viime vuoden aikana vuotuinen laina
summa on ollut keskimäärin 2 miljardia. 

Uusien jäsenmaiden rahoituksen määrä tulee lähivuosina kasvamaan. 
Lainoilla tuetaan ensisijaisesti: 

• Euroopan laajuisia liikenne-, viestintä- ja energiaverkkoja ja 
niiden liittämistä yhteisön verkkoihin 

• ympäristönsuojeluun liittyviä investointeja 

• teollisuuden toimintaa ja pk-yritystoimintaa, millä edistetään 
työllisyyttä ja vaikutetaan myönteisesti kohdealueiden 
talouskehitykseen. 

EIP toimii jatkossakin tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. 
Tavoitteena on maksimoida unionin rahoitusvälineiden avalla 
saatavat synergiaedut sekä tehostaa mahdollisimman suuressa 
määrin niiden vaikutusta. Jo nyt useimmat pankin lainoittamista 
Euroopan laajuisista verkkohankkeista on toteutettu EIP:n ja 
komission yhteistoimin. 

noilisen toiminnan sijoittumiselle 
alikehittyneille alueille 

•tehostaa tukea innovatiivisille 
yrityksille ja etenkin pk-yrityksille 
globaalilainasopimuksia lisäämällä 

• kehittää tietoyhteiskunnan infra-
struktuureja ja palveluita, erityi
sesti rakentamalla tiedonlevi-
tyksessä tarvittavaa verkkoinfra-
struktuuria sekä verkkopalveluita 

• edistää kaupunkiympäristön pa-
rantamista ja ympäristönsuojelua 
yleensä 

• tukea opetus- ja ammattikoulutus-
toimintaa sekä turvata koko väes-
tölle mahdollisuudet terveyden-
huoltopalveluihin; näin lisätään 
pätevän työvoiman määrää 

• edistää alikehittyneiden ja syr-
jäisten alueiden yhdentymistä 
parantamalla Euroopan laajuisia 
verkkoja ja pääsyä niihin. • 

Jacqueline RALET 
Tiedotus- ja viestintä-

osasto 
Puh. : (+352) 4379-3119 

S-posti j . ralet®eib. org 
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EIP foorumi 2000 (Sivulta V 

ElP-foorumi 
2000 aiheena 

lokakuun 
lopulla oli 

alueellinen 
kehitys ja 

rahoitusresurs-
sien tehokas 

käyttö. 
Oheisena 

muutamia 
otteita 

Foorumissa 
pidetyistä 

esityksistä, 
täydelliset 

versiot 
saatavilla 

www.eib.org/ 
Forum 2000 

Philippe Maystadt, 
E IP: η pääjohtaja 

Laajentuminen 
suuhmpana 
haasteena 
Aluekehitykseen käytettävä raha-

summa on huomattava. Euroopan 

unionin aluekehitysrahastosta sekä 

rakenne- ja koheesiorahastoista 

maksettiin noin 34 miljardia euroa 

yksistään viime vuonna. Tähän on 

lisäksi yhd is te t tävä merk i t t ävä t 

kansalliset tuet ja verohelpotukset, 

joiden määrää on vaikea arvioida 

edes suunnil leen. Näihin on viela 

lisättävä Euroopan investointipan-

kin EU:n tukialueiden hankkeisiin 

myöntämät lainat, kaikkiaan noin 

17 miljardia euroa 1999. 

Vaikka aluekehityksen edistämiseen 

käytettävät taloudell iset resurssit 

ovat huomattavat, tuloksiin ei vielä 

voida olla tyytyväisiä. Alueellisilla 

ero i l la on i lmeisesti syvemmät 

juuret, kuin mitä oletimme. Erot EU-

maiden talouskehityksessä ovat 

kyllä kiistatta pienentymässä. Toi-

saalta vaikka jäsenmaa on menes-

tynyt, alueiden väliset kehityskuilut 

maan sisällä eivät välttämättä ole 

kaventuneet. 

Euroopan aluepolitiikan suurin haa-

ste tulevina vuosina on EU:n laa

jentuminen. Erityisesti Keski- ja Itä-

Euroopan maiden liittyminen unio-

ni in nostaa EU:n alueell iset erot 

uudenlaiselle tasolle. Silloin on myös 

pohdittava, missä määrin alueellista 

er iarvoisuutta unioni voi laajen-

tumisen jälkeen sietää taloudellisen 

ja sosiaalisen yhtenäisyyden vaaran-

tumatta. Itse epäilen, että uusille 

jäsenmaille jaettava tukimäärä ei 

voi jatkossa pysyä samalla tasolla 

kuin nykyisille koheesiomaille on 

annettu, ja annetaan edelleen. 

Agenda 2000, joka määr i t te lee 

rahoituskehyksen EU:n budjet i l le 

vuoteen 2006 asti, ei sisällä merkit

täviä korotuksia a luekehi tyksen 

rahoitukseen. Tämä merkitsee sita, 

että Jos aluepolitiikassa halutaan 

lähivuosina päästä parempi in 

tu loks i i n , nykyisiä ta loude l l i s ia 

resursseja on käytet tävä entistä 

tehokkaammin. • 

Hans Eichel, 
Saksan va It io varainministeri 

Politiikan on muututtava 

Nykymuotoinen EU-politiikka tulee 

monessa suhteessa muut tumaan 

itälaajentumisen jälkeen. On esi-

merk iks i vaikea kuv i te l la , et tä 

unionin maatalouspolitiikkaa sovel-

lettaisiin sellaisenaan Itä-Euroopan 

ma ih in . Sama koskee koheesio-

po l i t i i kkaa. Käytettävissä olevat 

rahavarat ovat rajall isia kaiki l la 

po l i t i i kan osa-aluei l la. Jäsenval

t i o i den ta louksiensa vakau t ta -

miseen tähtäävä t o im in ta si too 

myös koko unionia: budjettikattoja 

ei pidä ylittää. 

Saksassa on käynnissä tulonjakojär-

jestelyjen uudistus keskushallinnon 

ja osavaltioiden vallila. Uudistuksen 

per iaa t te i ta voisi ehkä hark i ta 

sovel let tavaksi myös Euroopan 

a luepol i t i i kkaan. Ennen kaikkea 

pidämme tärkeänä yhteisvastuul-

lisuutta: vahvat auttavat heikompia. 

Periaatteen s i i r täminen union in 

tasolle merkitsee myös sita, että 

vahvojen jäsenvalt ioiden on rat-

kaistava sisäiset aluekehitysongel-

mansa itse. Italaajentuminen kui-

tenk in vaati i tällaisia rajoituksia 

Euroopan aluepolitiikkaan. 

On tärkeää v i r i t tää vilkasta kes-

kustelua siitä, miten yhteisön raken-

nepolitiikan kustannuksissa voidaan 

saavuttaa säästöjä. Yksi mahdol-

lisuus olisi keskittyä eniten apua 

tarvitseviin jasenvaltioihin ja nulle 

aloi l le, jotka ovat yhteisen edun 

kannal ta o lennaisen tä rke i tä . 

Tällaisia aloja voisivat olla liikenne 

ja ympäristö. Ölen myös sita mieltä, 

että tukitasojen leikkaaminen olisi 

järkevää. Mielestäni riittävä taso on 

50 prosenttia EU-rahoitusta. Uusien 

rahoitusvälineiden, kuten lainojen 

ja takausten käy t tö avustusten 

sijasta karsisi kustannuksia ja 

tehostaisi samalla varainkäyttöä. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 
ElP-foorumi 2000 

Myös raho i tusvaro jen kohden-

taminen vääriin tarkoituksiin tulisi 

siten vaikeammaksi. 

Politiikan yleistä hyväksyntää edis

tävät yksinkertaiset säännöt ja avoi-

muus. Nämä periaatteet ovat tär

keitä myös Euroopan aluepolitiikassa. 

Euroopan inves to in t i pank in ja 

Euroopan komission tiiviillä yhteis-

työllä on vältetty kehitystukitoimien 

päällekkäisyyttä. Lisäksi yhteistyö en 

maiden pankkien kanssa on paran-

tanut niiden kilpailukykyä ja aut-

t anu t n i i tä au t tamaan i tseään. 

Kummastakin saavutuksesta haluan 

kiittää Euroopan investointipankkia. 

Jaroslaw Baue, 
Puolan 
va Iti ο varainministeri 

Aluekehityksen 
ensivaiheet 

Puolan itäosat ovat yleisesti ottaen 

paljon köyhempiä kuin muu Puola. 

Tähän ovat syynä teho ton maa-

talous sekä al ikehi t tynyt palvelu-

sektori ja teollisuus. Tänä päivänä 

olemme vasta käynnistämässä jär-

jestel mal lista aluekehitystoimintaa. 

Uudistukset ovat toistaiseksi keskit-

tyneet pääasiallisesti makrotalou-

dell iseen vakauteen ja to imivan 

markkinatalouden kehittämiseen; 

aluekysymyksiin on kiinnitetty vain 

vähän huomiota. 

Työmarkkinoiden jähmeyttä pitää 

vähentää, että päästään tasapainoi-

sempaan aluekehitykseen. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä seuraa-

vanlaisiin tekijöihin, joilla työmark-

k inoih in saadaan lisää joustoa ja 

työvoiman liikkuvuutta paranetaan: 

asuntopolit i ikka, koulutus- ja am-

mattikoulutustoiminta, sosiaalitur-

vajärjestelmä ja liikenteen infrastruk

tuurit. 

Muih in to imenpi te is i in kuuluvat 

ni iden teol l isuudenalojen uudel-

leenjärjestelyt, joiden kyky sietää 

ulkopuolelta tulevia kilpailupaineita 

on heikoin. Tällaisia ovat esimerkiksi 

hüll- ja terästeollisuus sekä puolus-

tusteollisuus. • 

M o n i k a W u l f - M a t h i e s , Saksan lattokansleri Gerhard 

Schröderin Eurooppa-polüttinen neuvonantaja, EU:n 
entinen aluekomissaari 

ElP.Hä on tärkeä tehtävä hankkeiden laadun 
parantamisessa 

Euroopan aluepolitiikassa on vielä 

paljon kirittävää. Edelleen melkein 

20 prosenttia EU:n väestöstä asuu 

alueilla, joiden BKT asukasta kohti 

on al le 75 prosent t ia un ion in 

keskiarvosta. Yhdysvaltain väestöstä 

tällaisessa tilanteessa on vain vajaat 

2 prosenttia, ja keskimääräiset erot 

USA:n eri osavaltioiden vallila ovat 

yli puolta pienemmät kuin erot EU:n 

vastaavilla alueilla. Tulevaisuudessa 

aluepoliti ikan haasteita lisää myös 

Keski- ja Itä-Euroopan maiden sekä 

Kyproksen ja Mal tan l i i t tyminen 

jäseniksi. 

EIP harjoittaa alueellista kehit tä-

mistoimintaa tiiviissä yhteistyössä 

Euroopan komission kanssa ja sen 

toimintaa täydentäen. Tämä on ol

lut unionin toimiel inten johtaj ien 

po l i i t t i nen tah to , joka k i r ja t t i in 

komission ja pankin vall i la tam-

mikuussa 2000 a l l ek i r j o i te t tuun 

yhteistyösopimukseen. 

Yhteistyön luj i t taminen merkitsee 

pankin osallistumista rakennetoi-

mien va lmis te lu- ja neuvo t te lu -

va ihe is i in , t o i m i e l i n t e n välisiä 

yhteisrahoitusta koskevia neuvot-

te lu ja sekä pank in komissio l le 

an tamia as ian tun t i j apa lve lu i ta 

(hankkeiden arviointi). 

EIP:n toiminta neuvojapankkina ja 

sen tarjoamat asiantuntijapalvelut 

voivat tukea säästöjen syntymistä 

niukkojen julkisten varojen käytössä 

ja parantaa rahoi tet tavien hank

keiden laatua. • 
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Charlie McCreevy, Irlannin 
valtio varainministeri 

Opetuksia "talousihmeestä" 

I r lannin ta louden v i imeaikainen 

kehitys, j ohon on ehd i t ty lyödä 

" ta lous ihmeen" leima, ei tapah-

tunut yhdessä yössä. Se on tulosta 

pitkällisestä ja usein myös raskaasta 

työstä, jolla luotiin kestävän kehi

tyksen edellytykset. 

Ta louden menestys ede l ly t tää 

yhtenäisiä ja johdonmukaisia to i -

mintalinjoja, joita sovelletaan pitkä-

kestoisesti, synnyttämään kestävää 

talouskasvua ja yhteiskunnall ista 

kehitystä. 

Ensinnäkin resurssit on luotava, 

ennen kuin ni i tä voidaan jakaa. 

Vaurautta tuottavasta politiikasta 

pitäisi valuta yksimielisyys. Irlannin 

kokemusten mukaan siihen pääs

tään paremmin silloin, kun kaikki 

ovat ensin yhtä mieltä siitä, miten 

syntyvän vaurauden tulisi jakautua. 

ulospäin suuntautuvaa ja yritys-

ystävällistä. Sen on rakennuttava 

vapaan kilpailun periaatteen poh-

jalle, ja to imeenpanon on oltava 

tasapuolista ja avointa. Samaa poli

tiikkaa on noudatettava johdonmu-

kaisesti pitkäjänteisesti. Näin talou

dell iset to im i ja t voivat rauhassa 

suunnitella tulevaisuutta luottaen 

siihen, ettei politiikassa tapahdu 

äkillisiä tai mielivaltaisia muutok-

sia, jotka voisivat vaarantaa suun-

nittelun pohjana pidetyt oletukset. 

Kolmanneksi inhimil l isten voima-

varojen kehittäminen on tärkeä osa 

talouden ja yhteiskunnan kestävää 

kehitystä. Siihen sisältyvät paitsi 

uuden t ietoyhteiskunnan edellyt-

tämät t iedot ja taidot, myös hyvä 

peruskoulutus sekä perinteisemmät 

ammatit ja toimialat, joiden osaajia 

edelleen tarvitaan. 

resurssien runsas käyt tö opetus-

toimintaan kohtaa vastustusta. Kun 

tarjolla ei ole tarpeeksi koulutusta 

vastaavia työpaikkoja kotiseudulla, 

monet pitkäl le kou lu te tu t muut-

tavat helpost i u lkomai l le . Tasta 

nimenomaan Ir lannil la on koke-

musta jo monen sukupolven ajalta. 

Tilanne oli erityisen vaikea 1980-

luvulla ja 1990-luvun alussa, kun 

kalliisti koulutetun nuorison par-

haimmisto lähti työn perässä ulko

maille. Tämä muuttoaalto on kui-

tenkin myöhemmin kääntynyt voi-

toksemme, siila monet pois muut-

taneista ovat nyt palanneet ja tuo-

neet mukanaan ulkomail la hank-

kimansa kokemuksen. • 

Koska ministeri ol i estynyt 
osallistumasta foorumiin, 
puheenvuoron esitti Irlannin Saksan 
suurlähettiläs Noel Fahey. 

Toiseksi resurssien luomiseen On ymmärrettävää että, alikehit-

käytet tävän pol i t i ikan on oltava tyneessä taloudessa vähäisten 

Günter 
Grass 

Vuoden 1999 kirjallisuuden 
Nobel-palkinnon voittanut 
Ciiinter Grass käsitteli illallis-
puheessaan pankin roolia myös 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukijana. Hän vertasi ElPitä 
Monte dei Paschi di Siena -luot-
tolaitokseen, joka perustettiin 
1400-luvun lopulla Toscanassa. 
Viitatessaan tähän laitokseen, joka 
nykyään toimii osin pankkina ja 
osin julkisoikeudellisena säätiönä 
keskittyen tieteen, koulutuksen, 

terveydenhuollon ja taiteiden 
edistämiseen, Grass toivoi myös 
ElP:n laajentavan toimintaansa 
"inhimillisen pääoman" hyväksi. 

Pankin toiminnalla on muu 
tarkoitus kuin voiton tuotta-
minen ja toiminta on pitkäjän-
teistä. Se sijoittaa pääomia sinne, 
missä tarve on suurin. Tämän 
päivän Eurooppa, jossa rikkaidcn 
ja köyhien välinen elintasokuilti 
on vallava, tarjoaa rotta totisesti 

monia mahdollisuuksia alikehit-
t}'neiden alueiden tukemiseen. 

Grass nosti puhecssaan esiin myös 
Euroopan suurimman vähemmis-
tön, romaanit, ja heidän kielensä, 
romaanin kielen. Hän kehotti 
EIP:tä rahoittamaan kotilutusohjcl-
mia, jütta tämän eri puolilla Eu-
rooppaa elävän vähemmistökansan 
kieli säilyisi känössä myös kirjoitet-
tuna. - Kansakunta on olemassa vain, 
kun se kirjoittaa, Grass kiteytti. 

Sivu 8 I EIP TIEDOTE 3-2OOO 
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Johtopäätökset 

Wolfgang Roth, 
ElP.n 
varapääjohtaja 

Koordinaatiota 
tarvitaan eniten 

Menestykseen tarvitaan aina selva 

päämäärä ja tehokas organisaatio. 

Sama pätee myös onnistuneeseen 

aluekehitystoimintaan; to iminnan 

on oltava organisoitua. 

Pierre Mayet havainnollisti onnis-

tuneen hankkeen edellytyksiä esi-

merkkinään Sofia Antipolisin tiede-

puisto. Sen rakentamiseen tarvittiin 

selkeä visio, strategia sen to teut -

tamiseksi, kaikki käytettävissä ole

vat vo imavara t edel l isen palve-

lukseen sekä kaikkien osapuolten 

ta rko i tuksenmuka is ta yh te is to i -

mintaa. 

Koordinaatiota tarvitaan eniten. 

A luekehi tyshankkeen taakse on 

saatava kaikki paikalliset toimijat, 

jotka voivat edistää onnistumista. 

Heidän on vedettävä yhtä köyttä, 

ku ten Sofia An t i po l i s i n t o t e u -

tuksessa selvästi tapahtu i . Kaikki 

alueet eivät kuitenkaan voi jäljitellä 

Sofia Antipolista. Jokaisella on omat 

vahvuutensa ja heikkoutensa. Tämä 

tul i esiin myös Al f red Steinherrin 

puheenvuorossa: kaikilla alueilla ei 

esimerkiksi tarvita samoja infrastruk-

tuureja. 

Noel Fahey puolestaan korost i 

Irlannin esimerkkiä käyttäen, että 

kaikille alueille on tärkeää toimiva 

mutta joustava hallinto, joka ottaa 

huomioon elinkeinoelämän tarpeet 

ja jonka päätökset ovat ennustetta-

vissa. Eli nykytermein, "hyvä hallin-

nointitapa" tekee hyvää alueille. 

Georg M i l b r a d t selvensi asiaa 

kuvaamal la Saksin t i l a n n e t t a . 

Kaikkien Saksan uusien osavaltioi

den perusinfrastruktuuri t ovat jo 

erinomaisessa kunnossa, ja onnistu-

minen edellyttää nyt t ie to ta idon 

houkut te lemis ta alueel le. Osaa-

misen tasoa alueella on jatkuvasti 

kehitettävä ja laajennettava, mutta 

ennen kaikkea t i e t o t a i t o - eli 

ammatt i tai toiset työnteki jät - on 

saatava pysymään alueel la. A lu

eiden olisi myös unohdettava by-

rokraatt iset hal l in tomal l i t ja to i -

mittava enemmänkin yritysten ta-

voin eli osaajia pitää aktiivisesti ko-

siskella. 

Koo rd inaa t i o ta ta rv i taan myös 

alueiden ja keskushallinnon vallila. 

Kansallisten edustajien on lähestyt-

tävä Brysseliä ryhmänä, ja Bryssel 

tarv i tsee keskuste lukumppanin . 

Ricardo Segura selvitti, miten täl-

lainen koordinaatio on järjestetty 

Espanjassa. 

Colin Imrie osoitti Skotlannin esi-

merkillä, että itsehall into-oikeuk-

sien myöntäminen (vallan si i r to 

keskushallinnolta aluehall innolle) 

on avannut Skotlannille uusia mah

dol l isuuksia ja l isännyt skot lan-

tilaisten poli i t ikkojen vastuuntun-

toa. Vastuun lisääminen on selvästi 

tehos tanut a luepol i t i i kkaa juur i 

siksi, että vastuuseen li ittyy myös 

tilivelvollisuus äänestäjille. 

Jean-Charles Leygues puo l taa 

vahvaa ja tehokasta aluehallintoa, 

koska se tolsi Brysselille lisävar-

muutta siitä, että rakennerahastojen 

tukia käytetään vastuuntuntoisesti. 

Pierre Mayet 

Al f red Steinherr 

Ewald Nowotny, 
Georg Milbradt 

Ricardo Segura 

Colin Imrle 

Jean-Charles 
Leygues 

Jacques Guerber 

Ingrid 
Matthäus-Maier 

Péter Medgyessy 

Ar i Tolppanen 
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Foorumin ohjelma 

19.10.2000 
FOORUMIN AVAUS 
Philippe Maystadt, EIP:n pääjohtaja 

F O R U M 
2 0 0 0 Β R E M C Ν 

ISTUNTO I : "Aluekehityspoiitiikka - menestystekijät" 
Puheenjohtaja 
Chairman: Ewald Nowotny, EIP:n varapääjohtaja 

• Georg Milbradt, Saksin osavaltion valtiovarainministeri, Saksa 

• Noel Fahey, Irlannin Saksan suurlähettiläs 
• Jaroslaw Baue, valtiovarainministeri, Puola 

• Colin Imrie, Rakennerahasto-osaston päällikkö, Skotlannin 
maakuntahallitus 

• Monika Wulf-Mathies, Saksan liittokanslerin Eurooppa-
polüttinen neuvonantaja 

ILLALLINEN, jolla puhujavieraana 

Günter Grass, vuoden 1999 kirjallisuuden Nobel-palkinnon 
voittaja 

20.10.2000 
ISTUNTO II : "Kokemuksia aluepolitiikasta ja aluekehitysrahoi
tuksesta " 
Alustus: Alfred Steinherr, EIP:n pääekonomisti 

A\HΈ •̂. Aluepolit i ikan antamia kokemuksia ' , : 

• Rudolf Schicker, Wienin kaupunginvaltuuston jäsen, Itävalta 

• Pierre Mayet, ministeriöiden välisen koordinaatioryhmän 
puheenjohtaja, Sofia Antipolis, Ranska 

• Pawel Samecki, ministeri, Euroopan integraation i; 
komiteatoimisto, Puola 

• Jean-Charles Leygues, Euroopan komission aluepolitiikan 
pääosaston johtaja 

• Ricardo Segura, ympäristöministeriön neuvonantaja, Espanja 

AIHE 2 : Aluekehityksen rahoitus 

• Jacques Guerber, johtokunnan puheenjohtaja, Dexia - Public 
Finance Bank, Ranska 

• Ingrid Matthäus-Maier, johtokunnan jäsen, Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, Saksa 

• Péter Medgyessy, hallituksen puheenjohtaja, Inter-Europa 
Bank, Unkari 

• Ari Tolppanen, toimitusjohtaja ja partneri, CapMan Oyj, Suomi; 
Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen (EVCA) puheenjohtaja 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
Wolfgang Roth, EIP:n varapääjohtaja 

FOORUMIN PÄÄTTÄMINEN 
Hans Eichel, Saksan valtiovarainministeri ja EIP:n valtuuston jäsen 

Tähän kohtaan haluaisin esittää 

Oman kommenttini: tehokkaan 

aluehallinnon vaatimus voidaan 

tulkita Brysselin puuttumiseksi 

maan sisäisiin asioihin ja valtion 

sisäiseen vallan tasapainoon. 

Toisaalta t i edämme, et tä 

jonkinasteinen hal l innol l inen 

i tsemääräämisoikeus lisää 

tehokasta toimintaa - j a nimen

omaan tehokkuutta tarvitaan, 

j o t t a a luekeh i tyksen suuret 

rahamäärät tulevat vastuun

tuntoisesti käytetyiksi. 

A luekeh i tyksen la inaraho i -

tuksessa ei nykyisissä jäsenval

tioissa enää ole pahoja pullon-

kauloja. Kuten Jacques Guerber 

mainitsi, hidasteita kohdataan 

pikemminkin investointihank-

keissa. Me EIP:ssä olemme sa

maa mieltä. Mahdolliset rahoi-

tusvaikeudet voidaan ratkaista 

julkisen ja yksityisen sektorin 

yhteisto iminnal la. Hankkeen 

toteutusvauhdin määrää t ie-

tenk in hi tain osapuoli, jo ten 

tässäkin suhteessa onn is tu -

minen riippuu paljolti hallinnon 

tehokkuudesta. 

Näkemykseni mukaan Keski- ja 

Itä-Euroopan maissa on tärkeää 

parantaa huomattavasti pien-

ten ja keskisuurten yritysten 

pääoman saantia, kuten Ingrid 

Mä t thaus -Ma ie r ja Péter 

Medgyessy arv io ivat . Pk-

yritysten tukeminen on tarpeen 

myös siksi, et tä täl laiset yr i -

tykset muodostavat yhteiskun-

taan uuden kerroksen, jolla on 

myönteinen vaikutus maiden 

poliittiseen vakauteen. 

Ar i To lppanen se l i t t i , miksi 

kasvualojen yrityksiä (Internet, 

teknologia, viestintä) kannattaa 

rahoittaa pääomasijoitusrahas-

to ista myös Itä-Euroopassa. 

Tällä tavalla paikallinen osaa-

minen voidaan muuttaa suo-

raan tuot te iks i , ja näin ollen 

edistetään uusien yritysten ja 

työpaikkojen syntymistä. Tästä 

syystä myös EIP on päättänyt 

ulottaa pääomarahoituksensa 

Euroopan investointirahaston 

kautta Keski- ja Itä-Euroopan 

maihin. 

EIP:n perustajat uskoivat, että 

lainat ovat suoria avustuksia 

parempi valine aluekehityksen 

tukemisessa. Lainoille juoksee 

korko ja ne on maksettava 

takaisin. Tämä voi olla voima-

kas kannuste resurssien tehok-

kaaseen käyttöön ja läheisen 

yhteistyön edistämiseen alue

politiikan eri osapuolten kesken. 

Pääjohtaja Mays tad t sanoi 

epäilevänsä, ettei Keski- ja Itä-

Euroopan uusille jäsenmaille 

jaettava tukimäärä voi jatkossa 

pysyä samalla tasol la kuin 

nykyisil le koheesiomail le on 

annettu, ja annetaan edelleen. 

Ministeri Eichel totesi varsin 

selvästi, ettei se olekaan mah-

doll ista. Tämä merkitsee kui-

tenkin vain sita, että EIP:n on 

unionin lainarahoittajana otet-

tava entistä keskeisempi rooli 

aluekehityksessä. • 

Lisätietoja ElP-foorumlsta 2000 saa pankin Internet-sivuilta www.eib.org/Forum 2000, tai ottamalla yhteyttä EIP:n tiedotus-ja 

viestintäosastolle: Yvonne Berghorst, puh. (+352) 4379 3154, s-posti y.berghorst@eib.org 

Vuoden 2001 ElP-foorumi pidetään Italian Sorrentossa lokakuun lopulla. Sen aiheena on Välimeren alueen yhteistyö. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 
EIP isännöi TEN-konferenssia 

EIP on yksi suurimmista 
Euroopan laajuisten 
liikenneverkostojen 
rahoittajista. Sen 
tähden se haluaa 
viedä omalta osaltaan 
keskustelua eteenpäin 
liikennealan uusista 
kehityslinjoista 
kutsumalla kokoon 
Euroopan laajuisia 
verkkoja (TEN) 
käsittelevän 
konferenssin, joka 
pidetään Strasbourg issa 
14. helmikuuta 2001. 

Euroopan komissio ja jäsenmaat 

laativat parhail laan suunnitelmia 

uusista tärkeimmistä liikennehank-

keista. Nykyisistä TEN-hankkeista 

sov i t t i in Essenin Eurooppa-neu-

voston kokouksessa 1994 nopeut-

tamaan Euroopan laajuisten verk-

kojen rakentamista. 

EU:n liikennepolitiikan suuntaviivoja 

tarkistetaan seuraavan kerran vuon

na 2005. Euroopan komissio on val-

mistautunut tähän perusteelliseen 

uudistukseen käynnistämällä tutk i -

mushankkeen, jolla selvitetään liiken

nealan kehitystarpeita vuoteen 2020 

asti. 

L i i kenne inves to in te ja ta rv i taan 

lisää, jotta voidaan poistaa unionin 

liikennettä tällä hetkellä haittaavat 

pu l l onkau la t , vastata ku l je tus-

tarpeiden kasvavaan kysyntään ja 

energian hintakehityksen synnyt-

tämiin haasteisiin. Lisäksi halutaan 

parantaa Keski- ja I tä-Euroopan 

maiden yhteyksiä sisämarkkinoille. 

Tehokkaan eri kul jetusmuotoihin 

perustuvan Euroopan laajuisen 

verkon rakentaminen on ensiar-

voisen tärkeää unionin ja lähialueen 

maiden taloudelliselle yhdentymi-

selle sekä unionin multa heikom

massa asemassa olevien alueiden 

kehitykselle. 

Myös kuljetusalan hintapol i t i ikka 

kaipaa tarkistusta. Erityisen tärkeää 

olisi tukea tavaran rau ta t i eku l -

jetuksia maantiekuljetusten sijasta. 

Pitemmällä aikaväl i l lä ta rv i taan 

myös investointeja uudentyyppisiin 

infrastruktuureihin. 
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EIP:n TEN-konferenssissa käsitel

lään alan keskeisiä kysymyksiä, 

kuten: 

• Mitä tähän mennessä on saatu 
aikaan ja mitä ongelmia on tul lut 
vastaan? 

• Mihin asioihin tulevaisuudessa on 

tärkeintä keskittyä? 

• Mitä talouspoli i t t isia muutoksia 

tarvitaan investointien rohkaise-

miseksi vaihtoehtoisi in kuljetus

muotoihin? 

• Mitä uusien investointihankkei-

den nopea toteutus edellyttää? 

Tilaisuudessa on puhujina Euroopan 

komission, Euroopan parlamentin ja 

EIP:n edustajia sekä liikenneviran-

omaisten edustajia EU:sta ja EU:n 

ulkopuolisista maista. Lisäksi kuul-

laan kuljetusyrityksiä ja rahoittajia. 

Konferenssiin odotetaan nom 200 

osallistujaa. He edustavat unionin ja 

kansall isen tason l i i kennev i ran-

omaisia, hankkeiden to teut ta j ia , 

suuria rakennusl i ikke i tä , l i iken

nepol i t i i kan tu tk i j o i ta , l i ikenne-

hankkeisiin erikoistuneita rahoit

tajia, europarlamenttia, valtionhal-

lintoa sekä kansalaisjärjestöjä. 

EIP:n TEN-konferenssiin Strasbour-

gissa 14. helmikuuta 2001 voivat 

osallistua vain kutsun saaneet. Lisä

tietoja tilaisuudesta saa sähköpo-

stitse: info@eib.org • 

Uusi TEN-yhteys avattu liikenteelle 

EIP oli Jutit inrauman siltahankkeen tärkeä 
rahoittaja. Juutinrauman projektilla rakennettiin 
Malmön ja Kööpenhaminan välinen kiinteä 
maantie- ja rautatieyhteys, joka liittää Ruotsin ja 
Tanskan toisiinsa. Pankki rahoitti tämän vuoden 
heinäkuu.ssa liikenteelle avattua siltaa yhteensä noin 
1,2 miljardilla eurolla. 

Juutinrauman liittymä on paitsi TEN-hanke, myös 
esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteis-
hankkeesta. EIP onkin voimakkaasti tukenut 
tällaista yhteistoimintaa kaikissa Euroopan liikenne-
ja viestintäinlrastruktuuriin liittyvissä hankkeissa. 

EIP:n vuosien varrella hankkima kokemus on siile 
lisäansio erityisesti liikenteen alalia. HU:n 
liikennepoliittisena päätavoitteena on yhdistää 
jäsenmaat entistä tiiviimmin toisiinsa ja parantaa 
yhteyksiä EUm ulkopuolisiin maihin, erityisesti 
hakijamaihin. 

Muita merkittäviä ElP-rahoitteisia yhteistoimin-
tahankkeita ovat olleet mm. Atecnan lentokenttä, 
Lontoon ja Kanaalin tunnclin välinen suurnopeus-
junayhteys, Elbe-joen alittava tunneli Hampurissa, 
El 8-moottoritie Norjassa sekä useat moottori-
tieosuudet Isossa-Britanniassa ja Portugalissa. 

iìiiiiHiifniiiii^^AHi^ 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 
EIP isännöi TEN-konferenssia 

ElP-.n rahoitus 
Euroopan laajuiset 
verkot 
1995-1999: 
41 miljardia 

(miljoonaa euroa) 

I 

2 000 4 000 6000 8000 10000 

Liikenne 

Tietoliikenne 
Energia 

Komission jäsen Christo-
phersenin johtaman kor-
kean tason asiantuntijaryh-
män antamien suositusten 
ja Essenin E u r o o p p a -
neuvoston 1994 verkkojen 
määrittelyä koskevan pää-
töksen perusteella EIP:n 
rahoitusta on lisätty vuo
desta 1993 alkaen Eu
roopan laajuisille liikenne-, 
energia- ja tietoliikenne-
verkoille ja n i iden laaj-
entamiseksi lähialueille, 
erityisesti jäsenyyttä hake-
neisiin maihin. 

EIP on hyväksynyt unio
nin alueelle ja ulkopuolelle 
65 miljardin lainat vuo
desta 1993 lähtien T E N -
verkkojen rakentamiseen. 
H a n k k e i d e n k o k o n a i s -
kus tannuks iks i voidaan 
arvioida suunnilleen 206 
miljardia. 

Uusi näkökulma TEN-
verkkoihin 

"Going trans-European. Planning and financing 
transport networks for Europe", Pergamon, 
Elsevier Science, Oxford 1999 (374 sivua) on 
EIP:n hankkeet-osaston talousasiantuntija 
Mateu Turrón kirjoittama kirja. Se on ensim-
mäinen teos, joka antaa hyvän yleiskuvan 
Euroopan liikenteen infrastruktuuripolitiikasta. 

Nyt kun TEN-suuntaviivoja pian tarkistetaan ia verkkoja 
on laajennettava hakijamaihin, on Turrón mielestä sopiva 
tilaisuus määritellä uudelleen koko Euroopan laajuinen 
liikennepolitiikka. Hän ehdottaa kirjassaan toimenpiteitä, 
joilla eri toimielimct voisivat edistää tehokkaamman, eri 
liikennemuotoihin perustuvan TEN-verkon rakentamista 
unionin eri alueiden vallile ja naapurimaihin. 

Turró korostaa uutta kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jolla eri kuljetusmuodoissa ja eri tasoilla (kansallisella, 
alueellisella ja paikallIsella) toteutettavat toimet sovitettaisiin 
yhteen. 

Eri liikennemuotoihin perustuvan TEN-verkon arvioidaan 
vaativan noin 200-30Ö miljardin euron investoinnit seu-
raavien 20 vuoden aikana. Ainoa TEN-verkoille erityisesti 
myönnettävä EU:n rahallinen apu on talousarvioon 
sisältyvä TEN-määräraha, jonka otaksutaan olevan 4,6 
miljardia euroa vuosina 2000-2006. Selvästi enemmän EU-
rahaa on käytettävissä koheesiorahastosta ja aluekehitys
rahastosta - vain tietyille alueille - ja EIP:ltä yleisesti unio-
niin myönnettävinä lainoina. 

Mateu Turrón mukaan TEN-politiikan vauhdittaminen 
vaatii nykyistä selvästi enemmän rahoitusta, joka tulisi antaa 
erityisesti avustuksina. Useimmat liikenneinfrastruktuurit 
ovat vielä julkisrahoitteista. Rahoitusolot tosin muuttuvat 
nopeasti, kun globaalistuminen edellyttää valtion roolin 
vähentämistä ja markkinavoimien tehostunutta käyttöä. 
Mateu Turrón kirjassa pohditaan eri liikennemuotoihin 
perustuvan TEN-verkon rahoitushaasteita sekä lii-
kenneinfrastruktuurien yksityisrahoituksen esteitä ja 
mahdollisuuksia. 

Turró on Barcelonassa sijaitsevan Katalonian teknillisen 
korkeakoulun (Universität Politècnica de Catalunya) 
liikennetalouden professori. Lisäksi hänellä on käytännön 
kokemusta EIP:stä, missä hän on työskennellyt vuodesta 
1988. EIP myös tuki Turrón kirjahanketta myöntämällä 
hänelle vierailustipendin St. Anthony Collegeen Oxfordiin. 
Kirja on siiti tekijänsä yksiryinen teos ja kuvastaa hänen 
omia mielipiteitään. ElP pitää kirjaa kuitenkin oivallisena 
lähdeteoksena, kun pohditaan Euroopan liikenneinfra-
struktuuripolitiikan rulevaa kehitystä. 

Lisätietoja saa Internet-sivulta: 
http://vwvw.goingTENs.homepage.com 
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Kaksi uutta jäsentä EIP:n 
hallitukseen 

lsabel 
Martin Castella 

Isabel Martin Castella on kutsuttu 

EIP:n hal l i tuksen jäseneksi syys-

kuusta alkaen. Hänen vastuualuee-

seensa varapääjohtajana kuuluvat 

strukturoidun rahoituksen koordi-

nointi ja uusien rahoituspalvelujen 

keh i t t äm inen , Iakiasiainosaston 

operaatiot sekä rahoitus Espanjassa, 

Portugalissa, Belgiassa, Luxembur-

gissa, Alankomaissa sekä Aasiassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa. Hän vas-

taa myös EIP:n suhteista Latinalaisen 

Amerikan kehityspankkiin ja Aasian 

kehityspankkiin. 

Isabel Mart in Castella on Tecnico 

Comercial y Economista dei Esta-

dosta, joka on yksi Espanjan 

va l t i onha l l i nnon er ikoistuneista 

korkean tason pää töksen teko-

elimistä. Hän tuo siiti mukanaan 

mittavan kokemuksen myös pank-

kialalta, jolla hänellä on takanaan 

16 vuoden työura. Martin Castella 

tuli 1987 Banco Hispanoamericanon 

palvelukseen kansainvälisen rahoi-

tusosaston apulaisjohtajaksi, jossa 

asemassa hän to imi myöhemmin 

Banco Central Hispanossa (BCH) ja 

Banco Santander Central Hispanossa 

(BSCH) näiden rahoi tus la i tosten 

yhdistyttyä. Tassa ominaisuudessa 

hän osall istui akti ivisesti moni in 

kansainväl isten raho i tusmarkk i -

noiden viimeaikaisiin tapahtumiin 

sekä yksityistämistoimiin, joita to-

teutet t i in varsinkin Latinalaisessa 

Amerikassa. 

Saatuaan päätökseen taloustieteen 

op inno t Madr id in Complutense-

yliopistossa Mart in Castella to imi 

useissa eri tehtävissä kauppa- ja 

teollisuusministeriössä. Hän siirtyi 

Espanjan kansalliseen teollisuusinsti-

t u u t t i i n ( Ins t i tu to Nacional de 

Industr ia - INI) 1985, missä hän 

vastasi suhteista Euroopan yhtei-

söön. Mart in Castella oli julkisen 

sektorin edustaja Euroopan unionin 

talous- ja sosiaalikomiteassa 1986-

1988. Hänellä on lisäksi ollut monia 

ha l l i tuspa ikko ja INI-konsernin 

teollisuusyrityksissa sekä Compania 

Espanola de Financiación del Desar-

rollossa (COFIDES) ja Compania 

Espanola de Seguro de Crédito a la 

Exportaciónissa (CESCE). • 

Irlantilainen Michael G. Tutty aloitti 

EIP:n hallituksessa varapääjohtajana 

lokakuussa. 

EIP:ssä Tutty vastaa rahoituksen 

valvonnasta Irlannin ja Tanskan sekä 

Afr ikan, Karibian ja Tyynenmeren 

maiden (Cotonoun sopimukseen 

perustuva rahoitus) osalta. Hänen 

toimialaansa kuu iuu myös alue

kehi tys sekä hankearv io in t i ja 

rahoi tet tujen hankkeiden jälkiar-

viointi. 

Ennen EIP:n tehtäväänsä Tutty toimi 

valtiovarainministeriön budjetti- ja 

talousosaston pääll ikkönä Dubli-

nissa vuodesta 1994 alkaen. Hän 

vastasi yleisestä budjettistrategiasta 

ja ta lousarvion koord ino inn is ta , 

veropolitiikasta, talouspolitiikasta ja 

talousennusteista. Hän oli lisäksi 

Euroopan unionin veropol i t i ikka-

ryhmän, yritysverotukseen sovel-

lettavia menettelysääntöjä käsit

televän työryhmän sekä talous- ja 

rahoituskomitean jäsen. 

Tutty suoritt i kauppatieteen kan-

didaatin (Bachelor) ja taloustieteen 

maisterin (Master) tu tk inno t Du

blinin University Collegessa. Myö

hemmin hän suoritti vielä ylemmän 

k o r k e a k o u l u t u t k i n n o n ju lk isen 

sektorin strategisesta hallinnosta 

Dub l in in y l iop is ton Tr in i ty Col

legessa. Hän tu l i Ir lannin val t io

varainministeriön hallinto-osastolle 

1968, missä hän nousi jaostopääl-

liköksi 1973. Hän siirtyi ministeriön 

budjettiosastolle 1981, missä hänen 

vastuul laan oli bud je t in koord i -

noint i sekä ALV- ja valmistevero-
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Kaksi Uutta Jäsentä EIP:n Hal l i tukseen 

politiikka. Vuonna 1985 Tutty siirtyi 

raho i tusosasto l le ho i t amaan 

kansainvälisiä rahoi tuspo lüt t isla 

kysymyksiä. Tehtävä sisälsi valuut-

takurss ipo l i t i i kan , pääomanl i ik -

keiden vapauttamisen sekä IMF:ään 

ja Maailmanpankkiin liittyvät asiat. 

M y ö h e m m i n Tut ty n i m i t e t t i i n 

ministeriön rahoitusosaston apulais-

pääl l iköksi, jossa tehtävässä hän 

t o i m i 1987-1994. Hänen vas-

tuua lue inaan ol ivat EU-asioiden 

k o o r d i n o i n t i (mm. Ecof in, EU:n 

bud je t t i ja EU:n sop imusneu-

vottelut, kuten Maastrichtin sopi

muksen Emu-asiat), aluepolit i ikka 

(mm. rakennerahasto t , I r lann in 

kansallisten kehityssuunnitelmien 

valmistelu ja yhteisön tukiohjelma-

neuvot te lu t ) , vaIuuttakurssipol i 

t i ikka, pankkilainsäädäntö, rahoi

tus la i tosten valvontaa koskevat 

t o i m e n p i t e e t sekä min is te r iön 

tiliosasto. Lisäksi hän oli EU:n raha-

asiain komitean varajäsen ja vara-

jäsenten puheen joh ta ja (1993-

1994). • 

Uusiin tehtävin 

Francisco 
de Paula Coelho 

Antonio PUGLIESE on nimitetty Välimeren ja Balkanin maiden maajohtajaksi, unionin ulkopuolisen 
rahoituksen yksikköön lainanantotoiminnon johto -osastolle. Hän siirtyi tähän tehtävään Roomassa 
vietetyn välivaiheen jälkeen, jonka aikana hän koordinoi pankin Kreikan lainasalkun siirtoa Italian, 
Kreikan, Maltan ja Kyproksen yksikköön. 

Pugliese tul i pankin palvelukseen 1977 ekonomistiksi. Aluksi hän vastasi energia-ja teollisuushankkeista. 
Vuonna 1982 hän siirtyi luottovirkaili jaksi pankin Italian yksikköön Roomaan. Hän palasi Luxemburgiin 
1990 vastaamaan luotonannosta Espanjan autonomisille alueille. Pugliese nimitett i in jaostopäälliköksi 
Kreikan ja Suomen jaostoon 1995, ja edelleen Italian yksikön infrastruktuurijaoston päälliköksi. Vuonna 
1999 hänet nimitett i in pankin ylimpään joh toon Kreikan, Suomen, Tanskan ja Ruotsin yksikön johtajaksi. 

Pier Luigi GILIBERT on nimitetty ylijohtajaksi pankin luottoriskit-yksikköön. 

Gilibert tul i pankin rahoitustutkimusosastolle 1984. Hän on työskennellyt luottoriskit-yksikössä vuodesta 
1996 alkaen. Hänellä on taloustieteen tutk innot Torinon (Italia) ja Rochesterin (N.Y., USA) yliopistoista. 
Gilibert on työskennellyt aiemmin Milanossa Banca Commerciale Italianan tutkimusosastolla ja 
kansainvälisellä osastolla. 

Per JEDEFORS on nimitetty luottoriskit-yksikön operaatioista vastaavaksi johtajaksi. 

Per Jedefors tul i EIP:n palvelukseen tämän vuoden maaliskuussa. Sita ennen hän veti Maailmanpankin 
Korean ohjelmatoimintaa Washingtonissa. Jedefors sai siirron Maailmanpankkiin Skandinaviska Enskilda 
Bankenista (SEB), missä hän toimi Emu-ryhmän päällikkönä, luottopääll ikkönä, asiakassuhdepäällikkönä 
sekä talouspäällikkönä ja controllerina. Lisäksi hän toimi SEB:n Singaporen, Hong Kongin, Tokion, 
Sydneyn ja Luxemburgin sivukonttorien ja tytärpankkien hallitusten puheenjohtajana. Ennen SEB:iin 
tuloaan hän ol i Skandinavian Senior Engagement Manager McKinsey & Companyssa ja työskenteli 
yksityisyrityksessä New Yorkissa. 

Alfonso QUEREJETA on nimitetty Espanjan ja Portugalin maajohtajaksi Länsi-Euroopan yksikköön 
lainanantotoiminnon johto -osastolle. 

Juristin koulutuksen saanut Querejeta on oikeustieteen tohtor i Bolognan yliopistosta. Hän on toiminut 
pankin lakiasiainosastolla eri tehtävissä vuodesta 1986 alkaen. Querejeta siirtyi uuteen tehtäväänsä 
lakiasiainosastolta Espanjan ja Portugalin operaatioista vastaavan jaostopäällikön paikalta. 

Francisco de Paula COELHO on nimitetty toimintojen suunnittelu ja toimeenpano -yksikön johtajaksi 
pankin rahoitus ja varainhoito -osastolle. 

Francisco de Paula Coelho tul i EIP:n palvelukseen 1987 esittelijäksi AKT-maiden osastolle. Hän 
työskenteli varainhallintayksikön salkunhoitoryhmässä 1989-1996. Hän on ollut jaostopäällikkönä 
lainanannon Backofficessa toimintojen suunnittelu ja toimeenpano -yksikössä vuodesta 1996 alkaen. De 
Paula Coelho on työskennellyt aiemmin Maailmanpankissa Washingtonissa. 

Joachim LINK on nimitetty Saksan ja Itävallan maajohtajaksi Keski-Euroopan yksikköön 
lainanantotoiminnon johto -osastolle. 

Joachim Link ol l kehittämässä Euroopan unioniin suuntautuvaa EIP:n rahoitusta vuodesta 1982 alkaen. 
Ensin hänen toimialueenaan ol l Ranska, Sitten Saksa ja Tanska. Vuonna 1990 Linkin vastuulle tulivat 
Saksan itäiset osavaltiot (entinen Itä-Saksa) ja myöhemmin ehdokasmaista erityisesti Itävalta, Norja ja 
Ruotsi näiden valmistautuessa EU-jäsenyyteen. Vuonna 1994 hänestä tul i jaostopäällikkö uuteen Saksan 
(eteläiset osavaltiot) ja Itävallan jaostoon. 

A l fonso 
Querejeta 
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ElP-ryhmä panosti 
uuteen teknologiaan 

ja innovatioihin 
myöntämällä 

riskipääomaa ja 
pitkäaikaiset lainat EIR - ElP-ryhmän 

pääomasijoitusyksikkö 

Amsterdamin Eurooppa-neuvosto antoi 1997 pankin 
tehtäväksi paneutua r iskipääomamarkkinoiden 
kehit tämiseen laajentaakseen toimival ikoimaa 
Euroopan kasvun ja työllisyyden tueksi. 

Lissabonin Eurooppa-neuvosto 

vahvist i tämän tehtävän maalis

kuussa 2000. Se esitti EIP:lle vaati-

muksen erityisestä panostuksesta 

uusien tekn i iko iden ja innovat i i -

visen toiminnan hyväksi, joka tulisi 

to teut taa riskipääomina ja pitkä-

aikaisina lainoina. Näin toimitaan 

riskipääomamarkkinoilla: 

• Loppuvuodes ta 1997 l äh t i en 

ryhmä on sijoittanut pääomia yli 

sataan rahastoon yhteensä 1,2 

miljardia euroa. Kyseiset rahastot 

toimiviat yleisesti EU-maissa. 

• Ryhmän sijoitustoiminnassa ko-

rostuvat monipuoliset ratkaisut ja 

to imintamuodot: sijoituksia teh-

dään pääsääntöisest! teknorahas-

to ih in ja yleisrahastoihin, mut ta 

val ikoidust i myös rahastojen ra-

hastoihin, kuten Ranskassa ja Britan-

niassa. Sijoittajat voivat olla joko 

julkisia tai yksityisiä. Muotoseikat 

ovat vähemmän tärkeitä kuin ta

vo i t t ee t ja t o im ia l a t . Va l innan 

kannalta oleellisinta on salkunhoi-

tajien pätevyys. 

• Ryhmässä on pantu painoa yleis-

eurooppalaisille rahastoille, joissa 

se on merkittävä sijoittaja. Hyviä 

esimerkkejä ovat mm. Mer l in 

(biotekni ikka), Gilde Agri foods 

(elintarviketeollisuus) ja Barings 

European (moniala), jotka ovat 

Oman alansa markkinajohta j ia . 

EIR-uudistus 
kesäkuussa 2000 

EIP on tehostanut ja parantanut 

rahoitusorganisaatiotaan, jotta siila 

olisi mahdoll isimman hyvät edel

lytykset vastata Eurooppa-neu-

vostolta saamaansa käskyyn toimin-

tansa lisäämiseksi pääomasi joi t -

tamisen alalia. Aikaisemmin sekä EIP 

että Euroopan investointirahasto 

EIR osallistuivat pääomasijoituksiin. 

EIR hoit i osaa EIP:n sijoitettavista 

varoista (Euroopan tekno log ian 

rahoitusjärjestelmä ETF) sekä yh

teisön varoja teknologiayr i tysten 

käynnistysrahoitusohjelman (ETF-

Start-up) puit teissa. Kesäkuussa 

2000 EIR:stä t u l i ElP-ryhmän 

tytäryht iö. Rahaston kolmikanta-

yhteistyö säilyy - sen omistaj ina 

ovat Euroopan komissio, j oukko 

liikepankkeja ja EIP. EIR:n tehtävänä 

on toteuttaa kaikki vastikään pe-

rustetun ryhmän pääomasijoitukset. 

Uudistus oli tervetul lut , jolla to i -
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EIR - ElP-ryhmän pääomasi jo i tusyksikkö 

mintaa v i r tav i iva is te t t i in ja jo ta 

myös m a r k k i n a t o i m i j a t p i t i vä t 

erittäin hyvänä. 

Uudistuksesta ol l seurauksena 
rahoitusvarojen siirto, joka toteu-
te t t i i n kahdella tasolla. Yhtäältä 
EIP:n koko pääomasijoitussalkku 
s i i r ret t i in vuosil ta 1997-2000 eli 
ajanjaksolta, jol loin se itse vastasi 
sijoitustoiminnasta. Toisaalta siirto 
koski miljardin euron lisäsummaa, 
jonka EIP:n valtuusto eil EU-maiden 
valt iovarainminister i t , kehot t ivat 
pankkia v i ime kesäkuussa i r ro t -
t amaan sen omista varauksista 
takaamaan EIR:n vuoden 2003 
loppuun mennessä tekemiä uusia 
pääomasijoituksia niihin l i i ttyvien 
riskien varalta. Näihin varoihin on 
vielä lisättävä Euroopan komission 
budjett ivaroista osoit tamat riski-
pääomat, joiden hoidosta vastaa EIR. 

Kyseisillä rahoitusvaroi l la EIR on 
Euroopan pääomasl joi tusmarkki-
noiden oleellinen toimija. Vuonna 
1999 r i sk ipääomamarkk ino iden 
arvo Euroopassa oli 25 mil jardia 
euroa, kun Yhdysvalloissa vastaava 
luku oli 45 miljardia. Pääomasijoi-
tusto iminnan volyymi pelkästään 
Kalifornian Silicon Valleyssä oli yhtä 
suuri kuin 15 EU-maan markkinat 
yhteensä. Rahaston ennustetaan 
tekevän 3 mi l ja rd in euron si joi-
tukset vuoteen 2003 mennessä. 

EIR:n toiminnan 
puitteet, rooli ja 
lisäarvo 

EIR on edelleen kevytrakenteinen, 
oma-aloitteinen ja jatkuvassa kos-
ketuksessa yks i ty iss i jo i t ta j i in ja 
markkinoiden kehitykseen. Se on 
myösk in r a h o i t u s l a i t o s , j o n k a 
t a v o i t t e e t ovat yhdenmuka ise t 
u n i o n i n t a v o i t t e i d e n kanssa: 
yr i tyksistä e tenk in pk-yr i tys ten 
k i l p a i l u k y v y n p a r a n t a m i n e n , 
i n n o v a t i i v i s e n t o i m i n n a n ja 
teknologian edistäminen, kasvun 
ja parempien t yöpa ikko jen luo-
minen, tasapainoinen aluekehitys. 
Rahaston yhteistyö Euroopan ko
mission ja jäsenvaltioiden kanssa on 
siten luonnollista ja jatkuvaa. 

Rahasto pitää toimintapoli i t t isena 
ohjenuoranaan Euroopan pääoma-
sijoitusmarkkinoilla seuraavaa: 

• Koska EIR on julkinen sijoittaja, se 
pyrkii toimimaan katalysaattorina 
l isäämällä oman raho i tuksen 
vaikutuksella muiden sijoittajien 
luottamusta siten, että se tekee 
s i jo i tuks ia rahasto ih in ja t o i -
mialoille, jotka ilman sen osallis
tumista eivät olisi voineet käyn-
nistyä yhtä nopeast i , samassa 
mittakaavassa tai yhtä menes-
tyksekkäästi. 

• Se myös pyrk i i j o u d u t t a m a a n 

markk i no iden kehi tys tä. Sen 

tavo i t teena on to imia aluei l la, 

j o i l l a Oman pääoman p u u t t u -

minen on esteenä to imiv ien ja 

yh tenä is ten eurooppa la is ten 

pääomasijoitusmarkkinoiden ke-

hittymiselle. Pääomien niukkuus 

voi i lmetä s i jo i tus ten koossa, 

ni iden sijoittumisessa tal to imi 

aloissa. Tässä suhteessa muutokset 

ovat nopeita. 

Tällä hetkellä tarjontaa onkin ylen-

palttisesti "nettotalouden" puolella 

eli business-to-consumer-toimin-

nassa sekä business-to-business-

toiminnassa. 

Rahaston tulee siten suuntautua 
teknologian muille lohkoille, joita 
voivat olla mm. televiestintä, bio
t ekn i i k ka , e l in tarv ike teo l l i suus, 
sisältötuotanto, kestävä kehitys ja 
nanoteknolog ia eli äärimmäisen 
pienikokoiset tuotteet ja prosessit. 
Nämä sek tor i t ta r joava t varsin 
huomattavia kasvunäkymiä ja ovat 
samalla uuden talouden avainaloja. 
EIR on ottanut tähtäimeensä myös 
kehi tysvaiheen pääoman ja alu

eelliset rahastot, jotka ovat pääasial-

lisia keinoja levittää innovaatioita 

koko talouden alalia. Tästä käyte

tään termiä "e-migraatio". 

Tämän ohella EIR korostaa paino-

piste inä t u t k i m u k s e n , inno-

vaatioiden levittämisen ja yritysten 

perustamisen välisen vuorova i -

kutuksen kehittämistä sekä yhteyttä 

y l i op is to jen ja uusien yr i tys ten 

va l l i la . Pyrkimyksenä on tukea 

y r i t yshau tomo iden ja t iedekes-

kusten tyyppisiä rakenteita. 

Lisäksi pyritään kehittämään yleis-
eurooppalaisia rahastoja, joilla on 
edel ly tykset t o im ia m o o t t o r i n a 
koko mantereen tasolla. Rahaston 
koko on todellakin määräävä pää-
omasijoitustoimialan muuttuj ista. 
Tässä suhteessa on pakko todeta, 
että amerikkalaisilla salkunhoitajilla 
on käytössään usein huomattavasti 
suurempi s i jo i tussäkki ku in Eu
roopassa. 

EIR:n toiminta ei rajoitu ainoastaan 
Euroopan unionin jasenvaltioihin. 
Kesäkuusta 2000 läht ien siila on 
ollut mahdollisuudet toimia 13:ssa 
jäsenyyt tä hakeneessa maassa. 
Tämän perusteella siila on näiden 
maiden rahoitussektoreiden kan
nalta puhtaan s i jo i tus to iminnan 
lisäksi myös erittäin kiintoisa rooli 
a s i a n t u n t e m u k s e n t u o j a n a ja 
käynnis tävänä vo imana pa ika l -
l is i l la m a r k k i n o i l l a , j o t k a ovat 
vasta kehittymässä. • 

Marc SCHUBLIN, EIR 

Puh. : (+352) 42 66 88 315 

S-posti : m.schublin@eif.org 

Lisätietoja 
www.eif.orq 
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ElP:n toiminta 

Länsi-Balkanilla 

kasvaa 

huomattavasti 

lähitulevai-

suudessa. 

EIP rahoittaa 
Balkanin maita 

*EIP:n 
valtuutuksesta 
neuvotellaan 

EIP on varautunut rahoittamaan kohteita Jugoslavian 
liittotasavallassa 

Euroopan investointipankki on valmis aloittamaan toiminnan Jugoslavian liittotasavallassa 
Euroopan unionin antaman hyväksynnän jälkeen. 

Viimeaikaiset demokraattiset muutokset Jugoslavian 
liittotasavallassa ja opposition nousu valtaan V. 
Kostunican valinnalla liittovaltion presidentiksi ovat 
saaneet Euroopan unionin ratkaisevalla tavalla 
tarkistamaan suhtautumisensa Jugoslaviaan. 
Ministerineuvoston kokouksessa (yleisten asiain 
neuvosto) viime lokakuun 9. päivänä ministerit 
päättivät luopua Jugoslaviaa koskeneista pakotteista 
ja liittää maa niin sanottuun "vakauttamis- ja 
yhdentymisprosessiin". Samalla päätettiin, että 
Jugoslavia tulee saamaan apua CARDS-avus-
tusohjelmasta, mikä tulee olemaan lisänä nulle 
humanitaarisille avustusohjelmille, joita on sovel-
lettu viime vuosina Jugoslaviasta kotoisin oleviin 
ihmisiin. 

Kaksi alueellista hanketta, jotka sisältyvät Balkanin 
alueen sodanjälkeistä jälleenrakentamistyötä varten 
perustettuun niin sanottuun Quick-Start-pakettiin, 
liittyvät Jugoslavian liittotasavaltaan: Tonavan 
avaaminen liikenteelle siirtämällä pois kolme 
keväällä 1999 tuhottua siltaa Novi Sadissa, 
kokonaiskustannuksiltaan 24 miljoonaa euroa; ja 
alueellinen liikenneinlrastruktuuriselvitys, jolla 
pyritään kartoittamaan ensisijaiset liikennein-
vestoinnit Kaakkois-Euroopassa, noin 2,3 miljoonaa 
euroa. 

EIP:llä on hyvät lähtökohdat infrastruktuuri-
investointien rahoittamiseen Jugoslavian liittotasa
vallassa, koska pankilla on pitkä ja menestyksekäs 
kokemus lainanannosta tähän maahan. 

Pankki aloitti tärkeidcn liikenne- ja energiahank-
keiden rahoittamisen entisessä Jugoslavian 
sosialistisessa liittotasavallassa 1977 EU:n ja 
Jugoslavian yhteistyötä koskevan "Belgradin 
julistuksen" jälkeen. 

EIP:n Jugoslavian rahoitusta vuosina 1977-1990 
kertyi 760 miljoonaa euroa. Lainasummasta 668 
miljoonalla eurolla rahoitettiin pääasiassa 
Jugoslavian poikki kulkevaa moottoriticta ja 
rautatietä, jotka yhdistävät Slovenian, Kroatian, 
Vojvodinan autonomisen alueen, Serbian ja 
Makedonian sekä naapurimaat Itävallan, Italian ja 
Kreikan. Yhteensä 92 miljoonaa euroa käytettiin 
sähköverkon parantamiseen ja rakentamiseen 
liittyviin hankkeisiin .sekä voimaverkon liittämiseen 
Kreikkaan ja Italiaan. 

Suurin osa rahoituksesta järjestettiin kolnien 
rahoituspöytäkirjan puitteissa (yhteensä enintään 1 
miljardi euroa), jotka perustuvat EU:n ja 
Jugoslavian yhteistyösopimukseen. lama sopimus 
vahvisti EU:n ja Jugoslavian aikomuksen lujittaa 
taloudellisia ja kauppasuhteita osana laajempaa 
EU:n ja kolmansien maiden yhteistyöpolitiikkaa 
Välimeren alueella. 

Jugoslavian hajoamisen jälkeen EIP käynnisti 
rahoituksen uudelleen alueella entiseen Jugoslavian 
tasavaltaan kuuluneessa Makedoniassa 1998 ja 
Bosnia-Hertsegovinassa 1999. Pankki lähtee 
piakkoin liikkeelle myös Kroatiassa sekä Jugoslavian 
liittotasavallassa kohdentamalla toimintansa 
liikenne- ja energiasektorille. 
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 
EIP rahoittaa Balkanin maita 

Korostaakseen 
sitoutumistaan Balkanin 
alueen sodanjälkeiseen 
jälleenrakentamiseen EIP 
oli mukana luomassa 
Kaakkois-Euroopan 
vakaussopimusta 
Kölnissä kokoontuneessa 
ministeritason kokouk
sessa kesäkuussa 1999. 

Välittömänä vastauksena jälleenra-

kentamista ohjaavan korkean tason 

työryhmän ja vakaussopimuksen 

pank i l le an tamaan joh tavaan 

asemaan alueen inf rastruktuur in 

investo!ntiohjelmien suunnittelussa 

ja koordinoinnissa EIP perusti Bal

kan in t yö r yhmän arv io imaan 

investointitarpeita ja kartoittamaan 

ensisijaisia kohteita sodanjälkeisessä 

Kaakkois-Euroopassa. Alue käsittää 

Albanian, Bosnia-Hertsegovinan, 

Kroatian Jugoslavian liittotasavallan 

(käsittäen Serbian ja Montenegron), 

Makedon ian sekä Bulgar ian ja 

Romanian. 

Syyskuussa 1999 EIP julkisti ensim-

mäisen raportt insa jä l leenraken-

nustarpeista yhteistyössä Euroopan 

komission ja muiden monenkes-

kisten rahoituslaitosten kanssa. 

Hankkeet on ryhmitelty pääoma-

investointien Quick-Start-pakettiin, 

jonka to imeenpano on a jo i te t tu 

alkavaksi tai tarjoukset annettavaksi 

maal iskuuhun 2001 mennessä ja 

Near-Term-paketin investointeihin, 

jotka näyttävät ensi näkemältä ta

loudellisesti perustelluilta eivätkä 

aiheuta suurempia sektori- tai pro-

jektikohtaisia kysymyksiä. 

Listalla on kaikkiaan 85 hanketta, 

yhteismäärältään noin 4 miljardia 

euroa. Näistä 35 on Quick-Start-

hankkeita, arvoltaan 1,1 miljardia 

euroa. EIP:llä on johtava asema 14 

hankkeessa, jo iden kustannukset 

ovat noin 800 miljoonaa euroa. Se 

on 72 prosenttia kokonaismäärästä. 

Muiden 50:n Near-Term-hankkeen 

yhteenlaskettu arvo on noin 3 mil

jardia euroa. EIP on mahdollisesti 

mukana 18 hankkeessa, joiden mää

rä on noin 1 miljardi euroa eli 33 

prosenttia kokonaismäärästä. 

Ne 14 Quick-Start-hanketta, joissa 

EIP on johta jana, ovat edenneet 

merki t täväst i . EIP:n pitkäaikaisia 

la ino ja , yh te ismäärä l tään 548 

miljoonaa euroa (69 % EIP:n joh-

tamista Quick-Start-hankkeista), on 

al lekir joi tettu 5 l i ikennehankkee-

seen, yksi Bosnia-Hertsegovi 

nassa (tieliikenne/väylä V, 57 milj. eu

roa), kaksi Makedoniassa (Skopjen 

ohitust ie ja rajanylitys Kreikkaan 

Gevgelijan kautta, 70 milj. euroa) 

sekä Bulgariassa (Sofian len to -

kentän kehittämishanke, 150 milj. 

euroa) ja Romaniassa (t ieosuus 

Bukares t -Cernavoda, 270 mi l j . 

euroa). 

Jälleenrakennusohjelman lisäksi EIP 

raho i t t aa hankke i ta Balkani l la 

alueen normaalin antolainaustoi-

minnan puitteissa. 

Albaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa 

ja Makedoniassa pankk i t o i m i i 

minister ineuvoston vuosia 2000-

2007 koskevien Keski- ja Itä-

Euroopan maiden lainavaltuuksien 

puitteissa. Valtuudet antavat mah

dollisuudet EIP:n lainanantoon 8,7 

miljardiin euroon asti kymmeneen 

union in jäsenyyttä hakeneeseen 

maahan ja kol

meen Balkanin maa

han, joilla ei vielä 

ole jäsenehdo-

kasasemaa. Maat 

ovat Albania, Bos-

nia-Hertsegovina ja 

Makedonia. Nyky-

iset lainavaltuudet 

ulotetaan pian kos-

kemaan myös Kroat iaa sekä Ju

goslavian liittotasavaltaa (käsittäen 

Serbian ja Mon teneg ron ) . Bul

gariassa ja Romaniassa näiden 

lainavaltuuksien lisäksi rahoitusta 

myönnetään EIP:n valtuuston päät-

tämän toisen jäsenyyteen valmis-

tavan rahoitusjär jestelmän pu i t 

teissa. Tämä mahdollistaa ElP-rahoi-

tuksen antamisen 8,5 mi l ja rd i in 

euroon asti Keski- ja Itä-Euroopan 

jäsenyyttä hakeneil le maille sekä 

Kyproksel le ja Mal fa l le vuosina 

2000-2003. 

EIP:n lainananto Länsi-Balkanille 

nousee 323 mi l joonaan euroon. 

Albanial le on myönnet ty 68 mi l 

joonaa euroa liikenne- ja energia-

hankkeita sekä pk-yrityksiä varten 

vuodesta 1995, Bosnia-Hertse-

gov ina l le 125 mi l joonaa euroa 

liikenne- ja energiahankkeita varten 

vuodesta 1999 ja Makedonialle 130 

miljoonaa euroa liikennehankkeita 

varten vuodesta 1998 lähtien. 

EIP:n toiminta Länsi-Balkanilla tulee 

lähia ikoina kasvamaan huomat

tavasti, kun hankkeiden valmiste-

luun saadaan lisää vauhtia juridisten, 

hallinnollisten ja teknisten menet-

telyjen virtaviivaistamisesta. EIP:n 

la inananto t apah tuu myös tä l lä 

ker taa läheisessä yhteistyössä 

Euroopan komission ja mu iden 

monenkeskisten rahoituslaitosten 

kanssa ja kesk i t tyy er i ty isest i 

liikenne-ja energia-alalie. I 

Helen Kavvadia 

Tiedotus-ja viestintäosasto 

Puhelin (+352) 4379 3146 

S-posti h.kawadia@eib.org 

ElP;n lainananto 

toteutetaan 

läheisessä 

yhteistyössä EU:n 

komission ja 

muiden 

monenkeskisten 

rahoituslaitosten 

kanssa. 
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EIP Tiedote 

on Euroopan investointipan
kin toiniiittama kausijulkai-
SU, joka ilmestyy samanai-
'kalsesti11:lläeriEU-kielellä. 

Ttmän julkaisun aineisto on 
vapaasti käytettävissä. Läh-
de on lainattaessa mainitta-
va ja artikkelileike toimitet-
tava julkaisijalle. 

vuroopan 
'Investointipankki 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 
Puhelin (+352) 4379 - 1 
Telekopio (+352) 43 77 04 
H320 Videoneuvottelu 43 93 67 

Internet http://www.eib.org 
S-postI: InfoOeib.org 

Italian osaste 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rooma 

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

Ateenan konttori 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR - 152 33 Halandri/Ateena 

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

Berliinin konttori 
Lennéstrasse, 17 
D-10785 Bernini 

Puhelin (+351) 21 342 89 89 
tai (+351) 21 342 88 48 
Telekopio (+351) 21 347 04 87 

Lissabonin konttori 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 
Ρ -1250 Lissabon 

Puhelin (+351) 1-342 8989 tai 342 8848 
Telekopio (+351) 1-347 04 87 

tontoon konttori 
68, Pall Mall 
GB-LontooSWIYSES 

Puhelin (+44) (0)207-343 1200 
Telekopio (+44) (0)207-930 9929 

Madridin konttori 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Puhelin (+34) 91-431 13 40 
Telekopio (+34) 91-431 13 83 

Brysselin edustusto 
Rue de la Loi 227 
Β-1040 Bryssel 

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

Lay-out: EIB graphic workshop, 
Sabine Tissot 

Vak>kuvat EIB Photographic library. 
Stone, Telefonica Espana, 
CE, Matthias Krause, 
Isopress, Bremer Touristik 
Zentrale GmbH, 
La Vie du Rail (Recoura), 
Pantherix Ltd. 

Painettu Arctic Silk-paperille 
("Nordic Swan") 
Buck, Luxembourg 

OH-AA-OO-003-FI-C 

Innovaatio 2000 -ohjelma 
pähkinänkuoressa ^ Sì 

EIP:n valtuusto, toisin sanoen EU-

maiden valt iovarainministerit , 

hyväksyivät kesäkuussa pidetyssä 

vuosikokouksessa pankin Inno

vaatio 2000 -aloitteen. Tällä tavoi-

teohjelmal la halutaan tukea 

investointeja, jotka edistävät 

tietoyhteiskunnan kehittymistä, 

tutkimus- ja kehitystoimintaa, 

innovaatioita, kilpailukykyä sekä 

inhimil l isen pääoman kartut-

tamista. Näitä toiminta-alueita 

tuetaan erityisellä lainaohjelmalla, 

johon on varattu kolmeksi seu-

raavaksi vuodeksi 12-15 miljardia 

euroa. Innovaatio 2000 -ohjelma 

ei ni inkään kasvata ElP-rahoi-

tuksen kokonaismäärää, vaan 

merkitsee uutta suuntaa pankin 

perinteisissä rahoitustoimissa. 

Keskeistä Innovaatio 2000 -
ohjelmassa on EIP:n toiminnan 
laajentaminen pk-yritysten riski-
pääomarahoituksen edistämiseksi. 
EIP sai myös mahdollisuudet kak-
sinkertaistaa pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin tehtävät pääomasijoi
tukset 2 mi l jardi in euroon. 
Lisäksi Euroopan investoint i -
rahastosta (EIR) on tu l lu t EIP-

Uusi esittelyvideo EIP:stä 

Uusi kymmenminuuttinen EIP:n 

toimintaa esittelevä videofilmi 

on nyt saatavi l la . V ideo on 

hyödyl l inen apuväline kuvaa-

maan EIP:n toimintaa Euroopan 

unionin rahoituslaitoksena ja sita 

voivat erityisesti hyödyntää pan-

kit ja muut rahoituslaitokset, 

kauppakamar i t , EU:n t o i m i -

elimet ja edustustot, ammati l-

liset yhdistykset, yliopistot, kou-

lut ja TV-asemat. 

V ideo keski t tyy er i ty isest i 

tarkastelemaan pääomamark-

kina- ja treasury-toimintoja sekä 

investointeja. Se kuvaa EIP:n 

asemaa rahoitusmaailmassa ja 

sen merkitystä talouskehityk-

selle ja elämänlaadulle niin ny

kyisissä kuin uusissa EU-maissa ja 

muualla maailmassa. Videossa 

käsitellään lyhyesti myös pankin 

pääomasijoitustoimintaa, jota 

hoitaa sen tytäryhtiö Euroopan 

investointirahasto EIR. 

Videota on saatavilla englan-

nin, ranskan- ja saksankielisenä. 

VHS-kasetteja (tai Betacam-

ElP-palkinto 2001 

EIP on taas julkistanut kilpailun 

joka to inen vuosi myönnettä-

västä ElP-palkinnosta. Palkit-

tavien töiden on oltava lyhyitä 

esseitä, jotka käsittelevät Eu

roopan talouteen ja rahoitukseen 

liittyviä aiheita. 

Palkinnot ovat: 

15 000 euroa (1. palkinto) 

7 000 euroa (2. palkinto) 

3 000 euroa (3. palkinto) 

A l le 30 -vuo t i a i den t ö i l l e 

jae taan lisäksi ko lme 1 000 

eu ron suuru is ta p a l k i n t o a . 

Ki lpai luun ta rko i te t tu jen tö i 

den on oltava perillä viimeis-

tään 31.1.2001. 

Kilpailu on avoin kaikille EU- ja 

EFTA-maiden (Norja, Sveitsi, 

Islanti ja Liechtenstein) kansalai-

sille sekä unionin kanssa asso-

siaatiosopimuksen tehneiden 

Euroopan maiden kansalaisille 

ryhmän pääomasijoitusyksikkö. 

Vaikka rahaston kolmikanta-

yhteistyö säilyy (EIP, Euroopan 

komissio ja liikepankit omistavat 

rahaston), EIP:stä tul i rahaston 

pääomistaja, joka myös vastaa sen 

toiminnasta. 

EIP on laatinut 16-sivuisen esit-

teen, jossa kerrotaan pankin toi

minnasta tietopohjaisen talouden 

edistämiseksi. Esite on englannin-

ja ranskankielisenä EIP:n Internet-

sivuil la, jo iden osoite on 

www.eib.ora/ lnnovat ion 2000 

Initiative. M 

ve rs i ο i t a 

TV-asemia 

varten) voi 

t i lata mak-

sutta EIP:n 

tiedotus- ja 

v i e s t i n t ä -

o s a s t o l t a : 

S o p h i e 

Decelle, 100 

bd Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 

Puh.: (+352) 4379 3141 

Faksi: (+352) 4379 3189 

sposti: s.decelle@eib.org I 

(Kypros, Malta, Turkki, Bulgaria, 

Tsekin tasavalta. Viro, Unkari, 

Latvia, Liettua, Puola, Romania, 

Slovakian tasavalta ja Slovenia). 

Arvostel taviksi va l i tu t esseet 

tarkastaa riippumaton palkinto-

lautakunta. Palkinnot ja kunnia-

kir jat jaetaan voi t ta j i l le syys

kuussa 2001. 

Lisätietoja saa Internet-

osoitteesta: 

www.eib.org/2001 EIB Prize M 

http://www.eib.org
http://www.eib.ora/lnnovation
mailto:s.decelle@eib.org
http://www.eib.org/2001

