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Valtuuston vuosikokous Luxemburgissa 5. kesäkuuta 1998 
Sir Brian Unwinin pube 

Euroopan investointipankin valtuusto on tehnyt päätöksen pankin ρααοηηαη 

korottamisesta 100 miljardiin ecuun. Päätös vahvistaa pankin edellytyksiä suo-

riutua niistä haasteista, jotka Euroopalla on edessään vuositufiannen vaihtees-

sa. Niistä tärkeimpiä ovai Euroopan talous- jc rohaliiton tulo, euron käyttöönot-

to ja unionin laajentuminen. Valtuusto myös hyväksyi strategisen toimintakehyk-

sen suuntaviivat. 

EIP:n pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Sir Brian Unwin piti vuosi-

kokouksessa seuraavan puheen; 

O n o ivan erityinen ilo to ivottoo 

teidöt tervetulleeksi pankin valtuuston 4 0 . 

vuosikokoukseen, joka Somalia on en-

simmäinen tassa rokennuksesso jo minulle 

kuudes puheenjohta jono. Kuten on sopi-

ν ο α p o r h a i l l o o n 40-vuotisto toimintaonso 

juhi ivan ponkin vuosikokouksel le, jotkut 

esityslistollo o levat osiot ovot suurimerki-

tyksisiä pankin tulevoisuudelle. Kun olenn-

me soaneet ne käsitellyiksi, oien huolehti-

nut siilo, etto vo imme juhlistao pä ivöä 

osionmukoisesti ennen kuin siirrytte tolous-

jo vol t iovorainminister ien pal l i l le käsitte-

lemöän Ecofin-neuvoston tärkeitä osioito. 

Edellisten vuosien topoon en nytkään a io 

tuhlato o ikoo ponkin vuosikertomuksen 

1 9 9 7 sisällön kertoomiseen. Vuosiker-

tomus on kuitenkin pankin tärkein lähde-

dokumentt i jo toimintoo kuvoovo tal lenne, 

jo sen vuoksi pyr imme poron tamaon sita 

edel leen niin ulkoosultoon kuin sisöllöl-

Ä̂  

Sisällys 
Valtuuston vuosikokous 1 
Pankin edisfyminen omassa Amster
damin työllisyyttä tukevosso toimintaoh-
jelmossoan, rohoituksen kasvottominen 
tukemoan Emuun siirtymistä ja-huomot-
tavat jäsenyyteen valmistelevot investoin-
nit Keski-Euroopossa saivot valtuuston 
tunnustuksen. 

Päöomankorotus |α stroteginen 

toimintakehys 8 

Euroopan investointirahaston 

vuosikokous 14 

Yhteensä 26 takausta edistämään TEN-
hankkeita ja vahvistamaan pk-yritysten 
asemaa. 

EIP aloittaa lainojen vaihto-ohjelmon 
euroloinoiksi Ι ό 

Vaihto-ohjelmoan ovat oikeutettuja koik-

ki EIP:n liikkeellä olevat joukkovelkakirja-
lainat, jotka on laskettu liikkeeseen ecui-
no tai Emu-valuuttoina vastaten tällä het-, 
kellä nein 51 miljardio euroa. 
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töänkin. ΗαΙυαη kuitenkin kiinnittää huo-

mionne muutomiin pankin vuoden 1997 

toiminnan tärkeimpiin piirteisiin, minkä jäl-

keen siirryn tulevoisuuden konnolto merki-

tyksellisiin ehdotuksiin. 

TOIMINTA 1997 

Vuoden kokonoisluvut osoittovot tälläkin 

kertoo pankin hyvää suoritusto Euroopan 

talouden tilosso, joko lopulto osoitti merk-

kejä toiminnan elpymisestä, voikkokoon 

voikutukset työttömyyteen eivöt toistoiseksi 

ole olleet kovin nökyviö eurooppaloisello 

tosollo. Pankin ollekirjoittamien lainosopi-

musten kokonoismäärä oli runsaot 26 mil

jardio ecuo, kun sita vostoin ulosmoksut 

kosvoivot yli 1 5 %;lla edellisestä vuodesto 

noin 23,5 miljardiin ecuun. Kosvu voimis-

tui myötäillen suuresso määrin Amster

damin toimintaohjelman (ASAP) toiminnal-

le antomoa potkuo, johon ραΐααη myö-

hemmässä voiheesso. 

Loinononnon rahoittamiseksi olemme los-

keneet liikkeeseen joukkovelkokirjoloinoja 

yhteensä 23 miljordin ecun orvosta 156 

operootiollo 21 eri voluuttano, josto 

määrästä EU-voluuttojen osuus oli kolme 

neljäsosoo. Euroweeksin vuosittaisesso 

eurobondi-kyselyssä ponkki äänestettiin 

vuoden huomottovimmoksi ylikonsolliseksi 

ottolainoojaksi. 

LUOTONANTO EU:SSA 

Me olemme Euroopan unionin nimikko-

ponkki jo siksi lähes 90 % loinononnos-

tomme topohtui jäsenmoisso. Päätehtävä-

nämme on tukeo oluekehitystö, ja sen 

mukoisesti yli kaksi kolmasosaa luotonon-

nosto EU;ssa - ennätysmäiset 14,5 miljar

dio ecuo - keskittyi tuetuille olueille, joisso 

olivat ensimmäistä kertao mukano pohjoi-

set alueet. Voikko rohoitus supistui jonkin 

verron tavoite 1 -alueilla julkisten menojen 

jo investointien oletesso koheesiomaissa 

sekä sootoesso muutomot suurhonkkeet 

päätökseen Sokson itäisissä osavoItioisso, 

aluekehitysluotot kasvoivat selvästi Bel-

giosso, Suomessa, Ruotsisso ja Briton-

niosso. 

Ponkki jotkoi tuen antomisto myös muito 

EU-politiikon tärkeimpiä oso-olueito edistä-

viin investointeihin. Euroopan laajuisiin 

EIP auttaa rakentamaan ja rahoittamaan 

yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkei-

ta infrastruktuurin alalia. Yllä Patras-

Ateena-Thessaloniki-moottoritie. 

verkkoihin käytettiin huomattavio roho-

määriä jo viiden viime vuoden oikono 

pankin TEN-investoinnit nousevot yli 

40 miljardiin ecuun. Varojo käytettiin 

myös ympäristöluottoihin (lisöystö 25 % 

yli 7 miljardiin ecuun), energia- jo teo-

llisuushonkkeisiin sekä pienen ja keskisuu-

ren yritystoiminnon tukemiseen. Olemme 

ponneet erityistä poinoo toimiin, joillo 

edesoutetoon julkisen ja yksityisen sekto

rin yhteistoimintohonkkeiden jorjestämistä 

jo rohoittomista etenkin liikenteen infros-

truktuurisso. Me omoomme nyt tällö sorel

la erityisen osiontuntemuksen, jonko 

holuomme jokao sopivien honkkeiden 

hyödyksi koikisso jäsenmoisso. 

Yli 60 % töstö luotononnosta tehtiin liike-

ponkkien toi muiden rahoitusloitosten völi-

tyksellä toi takauksello, mikä ontoo 

hovainnollisen kuvon pankin laojasto 

yhteistyöstä pankkisektorin konsso. 

Päöosan loinanonnostomme EU:ssa oli 

määrö ylläpitäö investointeja törkeimmillö 

sektoreillo heikentyneen toloudellisen toi-

melioisuuden vallitessa, jolloin loskevisto 

koroisto huolimotto julkiset investoinnit 

pysyivät alhoisello tosolla sekä Kookkois-

Aasion topohrumien horjuttoesso luotto-

musto loppuvuodesta. Somoan oikoon 

ponkki siiti näytti joustovuutenso ja reoktio-

kykynsä esimerkiksi toimittomollo huomat-

tovoo hätäopua ovustuksina ja loinoina 

Italian moonjäristysolueille jo viime kesän 

suurtulvissa vourioituneiden olueiden jäl-

leenrakennustöihin Soksosso, Puolosso ja 

Tsekin tosovollassa. Näiden maiden holli-

tukset ontoivot toiminnollemme suurto 

orvoa. Olemme hiljottoin myöntöneet 

ylimäöröistä hätäapuo Itolialle Cam-

ponion viime kuun tulvovohinkojen korjoo-

miseen ja tutkimme porhoilloan Italian 

vironomoisten konsso, miten pankin loi-

noillo voitoisiin edistää vohinkojen ehkäi-

sytoimia pitkökestoisemmin. 

Toloudellisen luottamuksen polouttomisek-

si tukemoon rouhanprosessio me olemme 

myös myöntöneet Euroopan komission 

sekö Britonnion ja Irlonnin hollitusten avus-

tomono erityisiä loinojo Pohjois-Irlantiin ja 

Irlonnin tasavaltaon sijoittuneille pienille-

ja keskisuurille yrityksille. 

LUOTONANTO EU:N ULKOPUOLELLA 

Ponkki jotkoi vuonno 1997 kolmonsien 

maiden kehitykseen töhtöävön EU-politii

kon tukemisto. Pankin hyvöksymien val-

tuuksien perusteello myönnetyt loinat nou-

sivot viime vuonna 3,2 miljardiin ecuun, 

missä oli kosvuo 40 % edelliseen vuoteen 

verrattuno. Tästä näkyy pankin intensiivi-

nen valmistovo työ, ennen kuin te hyväk-

syitte muodollisesti uudet lainovoltuudet 

viime heinäkuusso. 

Euro-Völimeren olueen kumppanuusohjel-

mon puitteisso tehtövä luotononto Völi-

meren olueella kohosi ennätysmöiseen 

1,1 miljardiin ecuun. Luotononto Aosiosso 

ja Lotinoloisessa Amerikossa oli mäöröl-

tään löhes 400 miljoonoo ecuo keskittyen 

enimmäkseen erityistä eurooppaloisto 

intressiä omaoviin honkkeisiin. Jo lähes 

200 miljoonallo eculla me köytimme lop-

puun ensimmöisen loinovoltuuden, jolla 

EIP soo luotottoo Etelö-Afrikon tasavaltaa. 

Lomén sopimukseen perustuva luotononto 

Afrikon, Koribion ja Tyynenmeren maissa 

nousi oinoostoan 60 miljoonaon ecuun. 

Syynö siihen oli jösenvaltioiden viivästyk-

set neljännen Lomén sopimuksen toisen 

rahoituspöytökirjon rotifioinnissa. Nyt kun 

rotifiointikierros on sootu päätökseen, loi-

nononto voi köynnistyö uudelleen nöissä 
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maisso tekemönne valmistelutyön ja hallin

toneuvoston jo hyvöksymön honkeluette-

lon pohjolto. 

Pankin tasaisesti kosvovo luotononto 

Keski- ja Itö-Eurooposso olemasso olevisto 

ja uusituisto voltuuksista nousi viime vuon

na ennätysmöiseen 1,5 miljardiin ecuun. 

ΡαΙααη löhemmin aiheeseen jösenyyteen 

valmistovon rohoitusjärjestelmön yhtey-

dessö. 

Riskinjoon osalto, mikö on uutto uusituissa 

voltuuksissa, olemme edenneet varsin suo-

tuisasti. Lopullisten johtopöätösten tekemi-

nen on toistoiseksi Ιϋαη oikoista, multo toi-

von, ella pöösemme pankin kokonaisto-

voitteena olevaon 25 % liiketoiminnollisen 

riskinjaon osolto. Kuten viime vuonna jo 

voroittelinkin, tolle tosolle ei kuitenkoon 

ole mohdollisto päästö yksittäisten voltuuk-

sien pohjolto. 

TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 

V U O N N A 1997 

Tömön verron vuoden 1997 yleiskotsouk-

sesto. Se ei kuitenkoon tee töyttö oikeutto 

pankin sitoutumiselle viime vuoden koh-

teen strotegiseen ovaintovoitteeseensa, 

jotka ovat törkeysjörjestyksemme kärjessö 

tönökin vuonna. 

Viime vuoden puheessoni sonoin, etto 

vuonno 1997 jo keskipitköllö oikovölillä 

pankin edessään olevot koksi törkeintä 

hoastetto ovat Euroopan talous- jo roholiit-

to Emu jo laajentuminen. Uskollon toivoa 

teidön olevon yhtö mieltö konssoni siila, 

etto ponkki on torttunut nöihin hoosteisiin 

nopeasti jo tormokkoosti. 

EUROOPAN TALOUS-JA RAHALIITTO 

EMU 

Pankillo on koksi päöasiollisto roolio 

Emuun nöhden. Ensiksikin ponkki luoton-

ontajono edesouttoa siirtymövoiheen 

vokouttomisto rahoittomollo investointeja, 

jotko edistävöt toloudellisto kosvua jo 

löhentymistö. Vaikko kehitystö onkin 

tapohtunut, unionin rikkoompien jo köy-

hempien maiden löhentyminen on oilut 

hidosto, jo jotkut olueelliset kehityserot 

ovat jopo lisööntyneet. Lyhyellö aikovölil-

lä budjettikurin pysyessö tiukkono ja kun 

Agenda 2000:ta ja rahoituskehyksiä kos-

kevot vaikeot pöätökset ovot vielö edessö, 

ongelmot joillokin herkemmillä olueillo 

soattovot entisestään kiristyö. Jo ennen 

kuin yksityisillö investoinneillo on sootu 

kurottuo eroi umpeen jo päöomomarkki-

nat kehittyneet pitemmälle, pankillo soot-

too olla vielökin törkeömpi oso investoin

tien kannuslomisesso eritoten heikommos-

so asemossa olevillo alueilla. 

Pankin toinen pöärooli mooilman suurim-

pono monikonsalliseno ottoloinoajano on 

eurolle annettova tuki omillo pöäomo-

morkkinaoperaatioilloan. Poloon lyhyesti 

kumpoonkin rooliin. 

AMSTERDAMIN TOIMINTAOHJELMA 

Pankin Emulle ontomo tuki luotonontopuo-

lello soi vohvistusto viime vuonno Amster

damin toimintoohjelmosto (ASAP). Te tun

nette sen taustat. Ponkki sai viime kesä-

kuusso kokoontuneelta Amsterdamin 

Eurooppa-neuvostolta pyynnön tukea 

kosvu- ja työllisyysoloitetta. Hallintoneu-

vosto hyväksyi hollituksen ehdotukset 

ennen heinökuun loppuo jo valtuusto vuo-

rostoon vahvisti ne elokuussa. ASAP-toi-

minto lähti käyntiin olkusyksystö, niin etto 

esitellessöni oloitetta Luxemburgin työlli-

syyshuippukokoukselle marroskuusso, soo-

toin kertoo köynnissö olevosto toiminnosto 

enkö oinoastoan luonnoksista, jotka ovaf 

vasto pürustusloudollo. 

ASAP-ohjelmo sisöltää kolme pöäelement-

tiö. Ne ovot pk-yritysten loinaohjelmo, kos-

votuksen ja terveydenhuoltoolojen tukemi-

nen sekö TEN-töihin, infrostruktuuriverkkoi-

hin, ympöristönsuojeluun ja kaupunkiym-

pöristöön onnettovien pankin lainojen kas

vottominen. 

Pk-ohjelmo, joko keskittyy etupöössö 

Oman pööoman jo luonteisen päöomon 

torjontoon voimakkoasti kosvaville ja inno-

votiivisille pk-yrityksille, on ehkö tärkein 

ohjelmokohto. Isoa-Britonnioo lukuun otta-

motto venture capital -morkkinot 

Euroopon unionissa, mikö on ensisijaisen 

rotkoisevo tekijö kosvun ja työllisyyden 

vormistomiselle, ovot suureksi osoksi kehit-

tymöttömät - toisin poikoin ei morkkinoita 

köytännössä juuri vielö ole. Ponkki voi 

sekö edistöö olevien morkkinoiden loojen-

tumisto etto myös yhteistyössä Euroopan 

investointirahaston EIR:n konsso olio uron-

uurtojo toisoallo. 

Me perustimme viime marroskuusso suu-

ruudeltaon 125 miljoonon ecun Euroopan 

teknologion rohoitusjörjestelmän, jota EIR 

hollinnoi. Se on jo tehnyt sijoituksia nel-

jäön erikoistuneeseen pääomosijoitusro-

hastoon. Sopivien rahoitusloitosten konssa 

yhteistoimin toteutettavio EIP:n suoria 

rohoitusjörjestelyjä on hyvöksytty seit-

semössö jösenmaossa; Itoliasso, Espon-

josso, Ronskasso, Luxemburgissa, Briton-

niosso, Soksosso ja Portugalisso. Vuoden 

loppuun mennessö liston odotetaon kosvo-

van yhteentoisto. Kesöön mennessö pan

kin ja rohoston töstö ohjelmasto hyvöksy-

möt summat soottovat hyvinkin nousto rei-

lusti yli 400 miljoonon ecun. Se on varsin 

ASAP:n pk-lainaohjelma keskittyy innovatavi sten ja voimakkoasti kasvavien pk-yritysten 

Oman pääoman tai sita vastaavan pääoman rahoitukseen. 
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ASAP-ohjelmalla EIP:n luotononto ulotettiin kasvatuksen ja terveydenhuollon aloille. 

suuri rohamöörö Euroopan nykyisiin pöö-

omasijoitusmorkkinoihin nöhden. Me 

panostomme töhön ASAP-ohjelmokohtaon 

mohdollisimmon voimoperöisesti jo toivon, 

etto myöhemmin tosso kokouksesso hyvök-

sytte 300 miljoonon ecun lisösiirron teke-

misen pankin yhden miljordin ecun yli-

jöämösummosto, joko on siìrretty köy-

tettövöksi ASAP-ohjelman puitteisso. 

Muiden ASAP-ohjelma-alueiden osolto 

hollintoneuvosto on hyvöksynyt yli 2 mil

jordin ecun loinot viime heinökuun jölkeen 

koulutuksen jo terveydenhuollon olojen 

honkkeisiin jo muito toimio on volmisteillo. 

Olemme keskittyneet aluekehityksen kon

nolto merkittöviin honkkeisiin. Lisöksi 

Amsterdamin pöötöslouselmosso erityisesti 

moinituilla muillo sektoreillo (TEN-verkot, 

infrostruktuuriverkot jne.), joilla EIP jo van-

hostoan toimii, myönsimme viime vuonna 

likipitöen 15,5 miljordin ecun loinot, missö 

on merkittövöö kosvuo edellisestä vuodes

to. Tönä vuonna lainojo on jo ollekirjoitet-

tu yli 4 miljardin ecun edestö. 

Toimintomme on lyhyesti sonottuno soo-

masso vouhtio koikillo ASAP-ohjelmo-

olueillo. Se topohtuu hyvin kiinteössö 

yhteistoiminnosso rohoitusyhteisön karisso 

sekö uuden pk-loinaohjelman suhteen etto 

myös kasvatuksen, terveydenhuollon, 

ympöristönsuojelun jo kaupunkiolueiden 

uudistamisen rohoittamiseen varto vosten 

suunniteltujen globaolilainojen osoita. On 

tietenkin varsin voikea orvioido kolken 

tömön voikutusto työllisyyteen. Toimet ulot-

tuvot pitkähkölle oikovölille jo ne tehdöön 

monien kanovien koutto. Klossisio makro-

toloudellisio mollejo köyttämöllö voimme 

kuitenkin olettoo, etto töhön mennessö teh-

dyillö investoinneilla voidaan luodo toi 

söilyttöä useito sotoja tuhansia henkilötyö-

vuosio. 

EURO-LAI Ν ANOnOSTRATEGI A 

Tomo on ehkö suorin topo, jollo ponkki voi 

tukeo Emuo jo euron köyttöönottoo. Euro-

strotegianomme on luodo syvöt, likvidit ja 

erittöin monipuoliset uuden valuutan mark-

kinot hetimmiten Emun köynnistyessö ensi 

tommikuusso. Annoimme töstö merkin 

morkkinoille olkuvuonno 1 997 mooilman 

ensimmöisellö euroloinollo, jonko suuruus 

oli 1,3 miljardio ecuo. International 

Financial Review -lehti luokitteli ΙαΙηαη 

"vuoden euro-joukkovelkakirjoloinaksi". 

Olemme laskeneet sen jölkeen morkki

noille eurosidonnoisio joukkovelkokirjoloi

noja noin 6 miljardin ecun verran, mikö on 

neljönnes ottoloinoistomme vuonna 1997. 

Nömö ovat konsallisino valuuttoino liikkee

seen loskettujo viiteloinojo, jotko on torkoi-

tus sulouttoo muuntomolla kosvovoon 

euro-loinojen massoon vuonna 1999 jo 

morkkinot voivot nöin ollen mööritellö 

euron tulevon tuottoköyrön. Olemme jotko-

neet somoo vouhtio vuonno 1 998 laske-

mallo Yhdysvoltoin ja konsainvölisille 

morkkinoille 2 miljardin euron maailmon-

loojuisen lainon - joko oli suunniteitu hou-

kuttelevaksi oivon erityisesti Yhdysvoltoin 

ja Aosion sekö Euroopan sijoittojille - ja 

multo eurosidonnoisio loinojo 6,9 miljor-

dillo dollorillo töhön mennessö tönö vuon

na. Ei ole epöilystököön siilo, etteivötkö 

morkkinot ole ontaneet suurto orvoa pan

kin panokselle synnyttöö luottamusto 

euroon ja lisötö sen uskottovuutto. 

Voin lisötö, etto hollintoneuvosto viime vii-

kollo pöötti loskea liikkeeseen enimmöis-

mööröltöön 1 7 miljardin ecun velonvoih-

to-ohjelman, joka vastoo Ranskon voltion 

muutomo viikko sitten tarjoomoo ohjel-

moo. Ohjelmon puitteisso Emu-voluutoisso 

jöljellö olevo velka muutetoon eurosidon-

noisiksi joukkovelkokirjoiksi. Toimenpiteen 

torkoituksena on poistoo likviditeetiltöön 

yhö heikommat joukkovelkokirjot, lisötö 

EIP:n eurosidonnoisten loinojen likviditeet-

tiö ja siten sekö polvello sijoittajien etujo 

etto olentoo EIP:n oman tulevan ottoloi-

nouksen kustannuksio. 

LAAJENTUMINEN JA JÄSENYYTEEN 

VALMISTAVA TUKI 

Viittosin jo edellö pankin luotonontoon 

Keski- ja Itö-Euroopasso. Töhön vuoteen 

sookko ontoloinous on tapohtunut yksin-

omaon erityisistö voltuuksista yhteisön 

takauksello. Me olemme nyt kuitenkin 

ottoneet köyttöön uuden jösenyyteen vol-

mistovon rohoitusjörjestelmön, joko toteu-

tetoon pankin omillo riskeillö jo joko uusit-

tujen voltuuksien ohella mohdollistao pan

kin luotononnon oino 7 miljardiin ecuun 

asti Keski- jo Itö-Euroopon hokijomaissa 

sekö Kyproksella vuoden 2000 alkuun 

mennessö. 

Näiden maiden torpeet ovot voltovot, 

eikö vöhiten perusinfrostruktuurin ja ympö-

ristön osalto. Pankin luototus, joka jörjes-

Itä-Euroopassa toiminta on paljolti 

keskittynyt liikenteen infrastruktuuriin. 
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tetöön kiinteösti liittymistö volmistelevien 

kumppanuussopimusten tovoitteiden mu-

kaon, keskitetöön liikenteen jo tietoliiken-

teen infrastruktuuriin sekö ympöristöhonk-

keisiin kohdemoiden soomiseksi EU:n voo-

timusten tosolle. Me toimimme erityisen tii-

viisti Euroopan komission ja PHARE-

ohjelman konsso, jotta voimme köyttöö 

hyödyksemme torjoutuvat yhteisrohoitus-

mohdollisuudet. Yhteistyötö tehdöön myös 

Euroopan jölleenrokennus- ja kehityspon-

kin EBRD:n, Maailmonponkin jo muiden 

rohoituslaitosten konsso siinö möörin kuin 

niiden strotegiot ovot sopusoinnusso 

Euroopan unionin tovoitteiden konsso. 

Uusien voltuuksien jo jäsenyyteen valmis

tovon rohoitusjörjestelmön nojollo tehtövä 

toiminta on töydessö vauhdisso. Jöl-

kimmöisen perusteella on jo ollekirjoitettu 

500 miljonon ecun verran loinoja, minkö 

lisöksi tulevot uusiin voltuuksiin sisöltyvöt 

1,7 mlljordia ecua. 

EIP edistää hakijamaiden 

pääomamarkkinoiden kehitysfä. 

On myös ensisijoisen törkeöä outtoo hoki-

jomoito kehittömöön niiden omia päö-

omomorkkinoito niin, etto ne lise pystyvöt 

honkkimaon rohoitusta kohtuullisin ehdoin. 

Siinö on yksi tavoitteemme. Tössö tarkoi-

tuksesso me jörjestimme viime vuonna 

Medium Term Note -ohjelmon Unkorin 

forintteisso jo olemme myyneet Puolan 

zlotyn kurssikehitykseen sidotun Saksan 

markka -loinon euromarkkinoillo. Me 

myös toimimme Tsekin kruunun euromork-

kinoilla ja tutkimme poraikoo myös multo 

mahdollisuuksio, joiden lisöetuna on se, 

etto niillö voidoan rohoittoo luotonottajien 

torpeisiin röötölöidyt loinat heidän omos-

so voluutassoon. 

Toivookseni elette yhtö mieltä siitö, etto 

pankki on torttunut tormokkoasti jo kekse-

liöösti nöihin kohteen törkeimpöön haos-

teeseen, Emuun jo unionin loojentumiseen. 

Jo otoksun, etto nömö koksi toiminto-oluet-

to ovot strotegiamme ydin töstö eteenpöin 

vielö useita vuosio. 

TASE 

Ennen kuin siirryn kösittelemöön pankin 

tulevio strotegioito jo torpeito, minun on 

myös lyhyesti tehtövä selkoa pankin tolou-

dellisesto tilosta sekö johtomisesto jo orga-

nisaotiosto. 

Kuvoomoni toiminnan johdosta lose kos-

voi 157 miljardiin ecuun vuoden 1997 

loppuun mennessö. Jöljellö olevien onto-

lainojen jo tokausten kokonoismöörö vuo

den lopussa nousi 143 miljardiin ecuun 

perussöönnön mukoisen luottokoton olles-

so 1 55 miljordio. Tömön suhdeluvun kehi

tystö seurotoon torkosti jo torpeellisiin toi

miin ryhdytäön sen vormistomiseksi, ettei 

perussöönnön mukoinen ylöroja ylity 

ennen ehdotetun pööomankorotuksen voi-

moontuloa. Pankin bruttotulos vuonna 

1997 oli 1 207,1 miljoonoo ecuo jo 

oman pööoman keskimööröinen tuotto 

ennen vorouksio jo kurssivoihteluito oli 

6,5 %. Tuoton hienoisesto supistumisesto 

edelliseen tilivuoteen verrottuno nökyy 

yieinen korkotoson losku, josto pankin 

tulos löhes kokonaisuudessoon riippuu. 

Ulkopuolisio tilintarkostojio kuultuamme 

sekö pankin torkostuskomitean onnettuo 

hyvöksyntönsö ehdotetoon, etto 1 00 mil

joonon ecun summo siirretöön yleiseen ris-

kirahostoon, joko tömön jölkeen on 600 

mijoonoo ecua. Tönö vuonna ei ehdoteto 

tehtövöksi multo lisövarouksio. Vorausten 

jo kurssikorjousten jölkeen tilikouden netto-

tulos oli 1 1 05 miljoonao ecua. 

ORGANISAATIO JA HALLINTO 

Nöihin tuloksiin, jotko kosvottivot huomot-

tovosti lyötookkoo, pööstiin tiukollo kus-

tonnusten jo voimovorojen volvonnollo. 

ASAP-ohjelman jo jösenyyteen valmisto-

von rohoitusjärjestelmön vootimio vöhöi-

siö uusio työtehtöviö lukuun ottamolto hal

litus ei ole hyvöksynyt uusien toimien pe-

rustamisto vuonna 1998. Vopoaksi tulleet 

tehtövöt on kuitenkin jotkuvosti töytetty. 

Hollintokulut vuonna 1997 kasvoivat 

yhteensö 3,4 %. Allekirjoitetut luotot 

lisööntyivöt vostoovosti 13%. En holuo 

tokertuo töhön, multa muistuton teitö siitö, 

etto EIP:n budjetti on edelleen pienempi 

kuin minköön toisen konsoinvölisen pöö-

luotottojon jo tuottavuussuhteemme (esim. 

muiden kuin rohoitskustonnusten suhde 

vostoavien keskiarvoon) kestövöt vertoilun 

poremmin kuin hyvin. Tuloksiin on ollut 

mahdollisto pööstö ponkkilaisten erin-

omaisello ammottitaidolla ja ontaumuksel-

lo, ja heidön on töytynyt entisestöön loo-

jentao osaomistoan uusille ja yhö moni-

mutkoisemmille toiminto-alueille. 

Olemme jatkaneet pankin orgonisootion 

ja hollinnon kehittömistö niin, etto köytön-

tömme ja valvontojörjestelmömme vor-

mosti töyttövöt ponkkitoiminnon korkeim-

mot vootimukset. Uusi riippumoton luotto-

riskit-osasto on laojentonut tehtövö-

kenttöönsö rohoitustoimintoomfne liittyviin 

kolmonsien riskeihin. Menettelytapoohje-

kirjojo on töydennetty jo ne pöivötöön 

söönnöllisesti kaikillo osastoilla ja yksi-

köissö. Tiefotekniikka-yks'ikkö on jörjestetty 

uudelleen ja sen johtoa vohvistettu niin, 

etto pankki voi ottoo vostoon euroon siirty-

misen ja vuosituhannen vaihtumisen tuo-

mot hoasteet. 

Tömö kohtaloinen siirtymövoihe on melile 

kuten kaikille muillekin rohoituslaitoksille 

kunnionhimoinen tehtövö. On oivan völttö-

mötöntö, etto Euroopan unionin rohoitus-

loitoksena olemme volmiit nöihin oinutker-

toisiin ja historiollisiin muutoksiin. Seik-

koperöinen toimintasuunnitelmo on loodit-

tu ulkopuolisello konsulttiovullo ja lukuisot 

työvoliokunnot ovat köyneet kösiksi 

moniin rotkaistoviin kysymyksiin. Tömö 

tietöö lisökustonnuksio tönö ja ensi vuon

na, multo hallitus pyrkii pitömöön ne mah-

dollisimmon alhoisello tosollo taotessaon 

menestyksekköön siirtymövoiheen. 

Viime vuonno oli myös joukko multa tör-

keitö topohtumio. Jotkoimme tilintorkostuk-

sen porontamisto uudistetun torkostuskomi-

teon ensimmöisenö töytenö toimintovuote-

no. Holuonkin tössö yhteydessö kiittöö 

komiteon jöseniö töhön tehtövöön uhrotus-

to voltavosto oikomööröstö. Uudet ulko-

puoliset tilintorkostojamme Ernst & Young 
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Ympöristönsuojelun törkeyttö painotetaan jatkuvasti niin unionissa kuin sen ulkopuolella. 

soivot pöötökseen ensimmöisen kokonai-

sen tilintorkastuksensa vuonna 1 997, jo se 

on osoittautunut hollitukselle öörimmöisen 

hyödylliseksi. Me olemme myös perusto-

neet uuden tarkastajien suositusten seuran-

ta - yksikön siinö torkoituksesso, etto suosi-

tukset ponnoon töytöntöön mohdollisim

mon nopeasti. Hankkeiden arviointi 

- yksikkö volmisti kolme uutto roporttio, 

jotka on toimitettu hollintoneuvostolle ja 

jotka julkoistoon oikonoan. 

Pankki on myös jotkonut ovoimuuden 

lisöömistö toimintaonso lilttyvissö osioisso. 

Me julkoisimme viime vuonna tiedotuspoli-

tiikkoa koskevon julkilousumon, joka sisölsi 

lisöksi pankin osiokirjojen julkisuutto koske-

vot sönnöt. EU:n oikeusasiamies hyväksyi 

ne. Olemme kehittöneet edelleen yhteyk-

siömme toisiin toimielimiin Euroopan porlo-

mentti mukoon luettuno. Pankin söhköisten 

jo painettujen julkoisujen mööröö on myös 

lisötty jo Ιααΐυα porannettu. Köytössömme 

on nyt kolme söhköistö viestintö: multime-

diakioski nöyttelyköyttöön, vuosikertomus 

CD-ROM-versiono jo Internetissä omot 

kotisivut, joillo on kirjattu löhes 50 000 

köyntiö kuukaudesso. 

Koikki nömö tulokset riippuvat henkilöstön 

motivootiosto jo yhteistyöholusto. Heihin 

on asetettu myös entistö suurempia vaoti-

muksio. Viittosin viime vuonna huomotto-

voon henkilöstöhollinnon uudelleen torkos-

teluun torkoituksena sopeuttoo ponkin 

rekrytointi- jo polkkapolitiikko, liikkuminen. 

urokehitys- ja koulutuspolitiikko poremmin 

toimintamme operotiivisio vootimuksio jo 

yksilöllisiö odotuksio vostoavoksi. Vor-

sinoinen uudelleen tarkostelu on saotu 

pöötökseen kuultuamme suurto joukkoa 

henkilöstöö ja vuorovoikutuksesso hen

kilöstön edustojien konssa. Olemme nyt 

edenneet yksityiskohtoisten ehdotusten 

laotimisvaiheeseen. Tulen esittömöön ne 

oikonoon hallitukselle niin, etto uuden poli-

tiikkomme voimaon soattominen on sootu 

pöötökseen vuonna 2000. Osona tötö 

uudistusta pyrimme voimakkoasti edistö-

möön taso-arvoisio mahdollisuuksio. Ja on 

housko kertoo, etto viime vuonna 35 % 

uusista vörvötyistö työntekijöistö oli naisia, 

αΐηοα pankin ulkopuolella johtoportao-

seen tehty nimitys mukoon luettuna. Luku 

kestöö hyvin vertoilun minkö tohonso toi

sen EU:n toimielimen konsso. 

PÄÄOMANKOROTUSJA KESKIPITKÄN 

AIKAVÄLIN STRATEGIA 

Tömön verron menneistö jo tömön hetken 

toimista. Torkostelen seuroavosso tulevai-

suutta. Kerroin teille viime vuonna, etto 

pankin pööoman korotus tulee völttö-

möttömöksi vuoden 1998 loppuun men

nessö, multo etto tömön korotuksen pitöö 

olla sopusoinnusso ponkin keskipitkön 

oikovölin strotegian konsso. Mainitsin, etto 

ölen köynnistönyt strotegiokeskustelun hol-

lintoneuvostosso, jo etto tulisin esittömöön 

teille ehdotuksio pööoman korottomiseksi 

tönö vuonna. 

Vuoden aikono olemme.köyneet hollinto-

neuvostossa sorjon perinpohjoisio pohdin-

tojo hallintoneuvoston työvoliokunnon 

avustomona kaikisso osioon lilttyvissö 

kysymyksissö, mukoon lukien ehdotukset, 

etto omistojille pitöisi moksoo ylimööröi-

nen poloutus pankin kohdistamottomista 

ylijöömistö. Noiden neuvottelujen tulokse-

no on ehdotus teille pööoman korottomi

seksi, jösenvoltioille suoritettavaksi polou-

tukseksi jo pankin keskipitkön oikovölin 

strotegian runko. Somallo kun pyydön 

konnotustonne tolle kokonoisuudelle, 

holuon esittöö seuroavot nökökohdot: 

Nökemykseni mukoon tulee töyttöö joukko 

ovaintovoitteita. Pöövoatimukset ovot: 

• ei pidö tehdö mitöön selloista, joko 

voisi voikuttoo haitallisesti ponkin ose-

moon pööomomorkkinoillo korkeoluok-

kaiseno AAA-ottoloinoojono. Tömö 

merkitsee vohvan pööomapohjan yllö-

pitömistö ja pankin omistajien töyttö 

tukeo; 

• ellei uusio ontoloinoustolmio voimok-

koosti olenneta tömön vuoden lopusto 

löhtien, mikö sinönsö merkitsisi vokavio 

seuroomuksia pankin kyvylle tukeo 

Euroopan unionin ensisijaisio tavoittei-

to, pöötös pankin pööoman korottomi-

sesta ensi vuoden olusto pitöisi tehdö 

nyt; 

• sellaisen korotuksen ajollista kestö-

vyyttö tulisi horkita, mutto nökemykseni 

mukoon sen pitöisi olla riittövö viemöön 

ponkki seuroovien kriittisten vuosien yli 

siirryttöessö Emuun ja unionin loojentu

miseen; 

• kuitenkin somonoikoisesti ponkin strate

gia tulee erityisesti kohdentoo siten, 

etto omistajien pankin köyttöön ontomo 

pööomo keskitetöön selloisille Euroo

pan unionin törkeimmille ja kiireisimmil-

le tovoitealueille, joillo pankki voi eni-

ten tukeo lisöarvon luomisto. 

Uskon, etto hallintoneuvoston suosittelemo 

kokonaisuus on hyvin tosopoinoinen noi

den tovoitteiden konssa. He suosittelevot 

pööoman korotusta 100 miljardiin ecuun, 

jonko on ajoteltu riittövön ainokin seurao-

viksi viideksi vuodeksi - toisin sonoen kon-
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tao pankin yli sen elintörkeön ojonjakson, 

johon viittosin. Korotus olisi töllö kertoo 

61 ,257%, kun päöomo on koksinkertois-

tettu koikillo edellisillö kerroilla. 

Hollintoneuvosto suosittelee edelleen, etto 

moksettavoo osuutta olennetoon aikoisem-

mosto 6 %:iin, multo siilo merkittövöllö 

erolla, etto tömö rohoitettaisiin kokonai

suudessoon pankin lisörohastoisto siten, 

ettei jösenvoltioille kohdistu köteismaksu-

velvollisuutto. 

Mito poloutukseen tulee, ponkki ei voi 

seurato osingonmoksupolitiikkoa selloise-

noon ilmon perussöönnön muutosto. 

Toisaalto pankin soamon loinopillisen 

neuvonannon perusteella hallitus uskoo, 

jo on somoin neuvonut hollintoneuvostoo, 

etto on sopusoinnusso pankin toloudelli

sen osemon konsso pööomankorotuksen 

yhteydessö tehdö tönö vuonna 1 miljardin 

ecun ylimööröinen pööomonpolautus 

omistojille vuodelto 1996 jöljellö olevisto 

vapoisto ylijöömövaroista. Tömö möörö 

tulisi luonnollisesti ASAP-ohjelmoon 

möörötyn 1 miljardin ecun jo ylijöömistö 

jo vorotun 215 miljoonon ecun lisöksi, 

jolla töydennetöön vuoden 1990 pöö-

omon korotuksen suorittomattomat mokset-

tovot osuudet kuitenkin olettoen, etto 

töhön liittyy ponkin omistojien toholto 

ymmörretty vohvo tuki vostoisuudesso 

tehtövön huomottovon pööomonkorotuk-

sen muodosso. Emme usko, etto tömö voi-

kuttaisi hoiiollisesti pankin osemoon pöö-

omomorkkinoilla toi voikuto hekentövösti 

pankin loinonoton kustonnuksiin. Siksi suo-

sittelemme tölloisen poikkeuksellisen mok-

sun suoritttamisto. 

Nöitö ehdotuksia pitöö kuitenkin tukeo 

hyvöksyttövö keskipitkön oikovölin strate

gia, ja juuri siitö syystö oloitin strotegian 

uudelleen torkostelun oikoisin viime vuon

na. Siten toinen oso pöötöksentekoonne 

on uuden keskipitkön oikovölin strotegio-

linjauksen hyvöksyminen. 

Miköön strategia ei voi olla poikolleen 

jöhmettynyt. Sen töytyy olla kehittyvö pro

sessi, uudelleen möörittelyn kohde topah-

tuvan muutoksen perusteella. Pankin 

topouksesso monet noisto kehityksen luo

misto muutoksista ovot sen suoron voiku-

tusvollon ulkopuolella jo ponkkio vaodi-

toan usein vostoomoan ministerineuvoston 

toimintopoliittisiin vootimuksiin. Pieni esi-

merkki: pankillo ei ole vöhöisintököön pyr-

kimystö loojentao ulkoisto toimintaonso 

tullakseen toiseksi Mooilmanponkiksi, 

multo horkitsemme nyt Ecofin-neuvoston 

kehotuksesta völiintuloo Bosnio-Hertsego-

vinosso. 

Kuitenkin voidoon oseltoo joukko perioot-

teito, joisto heijostuvat sekö pankin 

sööntömööröinen tehtövö etto kehitys niin 

Euroopan unionin politiikasso kuin rohoi-

tussektorillo ja pööomomarkkinoilla. Us

kon, etto hallintoneuvoston teille suosittele

mo kehys on varsin hyvin tosopoinosso 

näiden nökökohtien konsso. Puolustoes-

soan ponkin strotegian peruslöhtökohtia -

toisin sonoen toloudellisen löhentymisen jo 

yhdentymisen tukemisto toiminnollo, josso 

etusijolla ovot Euroopan unionin poliliikan 

ovoinolueet, kuten Euroopan loojuisten 

verkkojen kehittöminen, ympöristö, teolli-

suuden kilpoilukyky jne. - ja tunnustoen, 

etto ponkille ensimmöisenö törkeysjörjes-

tyksessö on tukeo tolous- ja rohaliittoo 

sekö loojentumisto, strotegiorunko painot-

too torkempoo kohdentomisto prioriteettei-

hin jo lisöarvon luomiseen. Sen soovuttomi-

nen sisöltöö uuden nökökulmon loajaon 

joukkoon tekijöitö, joito ovot löheisyyspe-

rioate ja yhteistyö rohoitussektorin kansso, 

yhteistyö Euroopan komission ja Euroopan 

investointirahaston konsso, lainojen hin-

noittelupolitiikko sekä pankin voimavoro-

jen laojo köyttö. Hollintoneuvosto on sopi-

nut, etto nömö kysymykset kootoon yhteen 

hyvöksyttöviksi joka vuosi uudesso toimin-

tasuunnitelmsso, joka ontoo kehyksen tule

voisuuden strotegisille suuntouksille. 

Strateginen kehys völttömöttö ottao huo-

mioon pankin keskeisen osemon 

Euroopan unionissa. Multo se ottoo myös 

huomioon pankin toiminnot unionin ulko-

puolellla. Töllö hetkellä pöötehtövä on 

toteuttoo olemosso olevio voltuuksio jo 

panno töytöntöön jösenyyteen valmistovo 

rahoitusjörjestelmö. Meidön on kuitenkin 

pion köönnettövö huomiomme seuraoviin 

voltuuksiin ja yleisemmin siihen rooliin, 

jota voltuusto toivoo pankin nöyttelevön 

unionin ulkoisen avustus- ja kehityspolitii-

kon tukemisesso. En holuo ennokoido 

tötö, multo holuan kerroto aikoisemmot 

voroituksen sononi. Pankki on volmis tuke

moan tötö politiikkao ja on soovuttonut 

suuren kokemuksen jo osiontuntemuksen 

tekemöllö nöin. Pankille osetettovien vooti-

musten pitöö kuitenkin olio johdonmukoi-

sio. Emme voi hyvöksyö yhö uusio ja 

uusio vootimuksia jo samoon oikoon 

vöhentöö toimintoo suhteessa kokonoisloi-

nonontoomme. 

Toivon teidön voivan olla yhtö mieltä siitö, 

etto teille esitetty stroteginen kehys on töy-

sin hyvöksyttövö opuvöline tukemoon 

ehdotettuo pööoman korotusta. Sen toi-

meenpono vootii ponkilto suunnotonta 

suoritusto, enkö voi toato, etto kaikki se 

voidoon tehdö völittömösti. Tössö yhtey

dessö pitöc olio törkeysjörjestyksellökin 

törkeysjörjestys. Mutta voin vokuultoa 

teille, etto kannotuksellanne hallitus tekee 

porhaonsa työskennellökseen hallintoneu

voston kansso sen toimeenponemiseksi. 

Kehoton teitö sen vuoksi osoittomoan pan

kille jo morkkinoille jotkuvan vohvon 

tukenne pankille sekö siksi, mito se on soo-

vuttonut menneisyydessö etto siksi, mito se 

voi tehdö tulevoisuudesso Euroopan unio

nin politiikkojen tukemiseksi hyvöksymöllö 

rotkoistovoksenne jötetyt esitykset. 

YHTEENVETO 

Holuon lopuksi tovonomoiseen topoon 

kiittöö koikkio työtovereitoni hollintoneu-

vostosso, hollituksesso ja erityisesti pankin 

henkilökunnosso siitö tuesto, jota he ovat 

ontoneet tömön uskomottomon kiireisen 

menneen vuoden aikono. Kiitön myös 

teitö, pankin vooltuuston jösenet, tuesto jo 

rohkaisusto eikö vöhiten ASAP-ohjelmon 

sekö jösenyyteen valmistovon rahoitusjör-

jestelmön yhteydessö nopeosto toiminnos

to ja hyvöksymisestö. 

Holuon myös lopuksi osoittoo julkisesti 

tössö 40. vuosikokouksessa erityiset kiitok-

seni Jan Vonormelingenille, joko nyt 

erooo hallintoneuvoston vonhimmon poi-

kolta 16 vuoden polveluksen jölkeen. 

Honen sitoutumisenso on ollut poikkeuk-

sellisto jo tulemme suuresti koipoaman 

honen viisouttaon ja kokemustoon. Toivon 

teidön tervehtivön suosionosoituksin ehdo-

tustoni, etto tunnustukseksi onsioistoon 

honet nimitetöön pankin hallintoneuvoston 

kunniojöseneksi. 
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Euroopan investointipankin pääoman korotus 
ja siihen liittyvät päätökset 

• VALTUUSTON PÄÄTÖS (') 

Euroopon investointipankin valtuusto teki 

vuosikokouksessaon 5. kesökuuta 1998 

yksimielisesti seuroovot pöötökset: 

• EIP:n voltuusto pöötti korottoo pankin 

merkityn pööoman 62 013 miljoonos-

to ecusto 100 000 miljoonaan ecuun. 

• Maksettu pööomo korotetoon 1. tom-

mikuuto 1999 lukien 6 0 0 0 miljoo

naan ecuun, joko on 6 prosenttio 

100 000 miljoonon ecun suuruisesta 

merkitystö pööomasta. Moksetun 

pööoman korotus toteutetoon 1. tam-

mikuuto 1999 lukien 1 348 014 839 

ecun siirrollo pankin vapoisto lisöra-

hostoista. 

• Voadittaesso moksettovon pööoman 

korotus tulee voimaon osittain vasto 

sen jölkeen, kun tietyt konsalliset 

menettelyt on virollisesti sootettu 

pöötökseen. Sen vuoksi pankin merkit-

ty pööoma on 1. tommikuuto 1 999 jöl

keen vöhintöön 95 549 5 9 7 250 

ecuo, jo korotuksen loppuoso tulee voi

maon vaadittujen menettelyjen pöötök

seen soattamisen jölkeen. 

Edellö moinitusto vapaiden rohas-

tojen summosto siirretöön vielö 

3 798 700 0 0 0 ecuo lisörahostoisto 

sööntömööröiseen rohostoon, joka 

nöin korotetaon 10 000 miljoonaan 

ecuun eli 10 prosenttiin 100 000 mil

joonon ecun merkitystö pööomasta. 

Pankin omien vorojen torpeen orvioin-

nin perusteella valtuusto pöötti yksimie

lisesti jokoa jösenvoltioille ylimööröi-

senö pööomanpolautukseno 1 000 

miljoonoo ecuo möörösuhteesso sen 

mukoon, mikö on niiden osuus pankin 

merkitystö pööomasta. Töstö summosto 

676 795 744 ecuo rohoitetoon vuo

delto 1996 jöljellö olevosto joka-

mattomosta ylijöömöstö ja loput 

323 204 256 ecuo vuoden 1 9 9 7 toi

minnan tuotosto, joko on koikkioan 

1 105 169 722 ecuo. 

• Somalia kun Amsterdamin toimintooh-

jelma vahvistettiin (EYVL 9 8 / C 10 /12 

15.1.98) 20. elokuuta 1997, valtuus

to hyvöksyi 200 miljoonon ecun 

myöntömisen pankin jakomottomosta 

ylijöömöstö selloisten jörkevien inves

tointien rahoitukseen, jotko loajentovat 

ponkin toimialoo moinitun pöötöksen 

mukaisesti. Se on osa enintöön 1 000 

miljoonon ecun kokonaissummoo, joko 

on vorottu kyseiseen torkoitukseen vuo

teen 2000 asti. Nyt valtuusto on 

pööttönyt myöntöö samoon kohtee-

seen vielö 300 miljoonoa ecuo vuo

den 1 997 ylijöömöstö. 

• Pööomankorotuksen yhteydessö val

tuusto hyvöksyi pankille seuroovon 

strategisen toimintokehyksen. 

[') Päätös julkaistaan Euroopan yhleisöjen virallisessa leh-

dessä. 

Merkityn pääoman kehitys (mrd. ecuo) Pankin jäsenvoltioiden merkitsemä pääomc 1.1.1999: 
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PANKIN STRATEGINEN 

TOIMINTAKEHYS 

l . JO H DANTO 

Pankin pööomaa korotettiin viimeksi 

vuonna 1 990 (lukuun ottomotta torkistus-

ta 62 miljardiin ecuun Itövallon, Suomen 

jo Ruotsin liityttyö unioniin vuonna 1995). 

Tuolloin korotus koksinkertoisti pööoman 

57,6 miljardiin ecuun. Myös kaikki kolme 

edellistö pööomonkorotusto (1978, 

1981 , 1986) koksinkertoistivot pankin 

pööomon. Vuoden 1990 korotuksen jöl

keen uuden luottokoton (250 % merki

tystö pöäomosto) orvioitiin riittövön vuo

den 1 995 loppuun, multo toimintoo voi-

tiin kuitenkin jatkoo kaksi vuotta suunnitel-

tuo pidempöön. 

Vuodesto 1990 pankin luotononto on 

kosvonut nykyorvolla 13,4 miljordislo 

ecusto (1990) 26,2 mlljordiin (1997). 

Vuotuinen kosvu on ollut keskimöörin 

10%. Töstö kokonaisummosto luotononto 

unionin ulkopuolello kosvoi vuoden 

1990 oikoisesto 0,7 miljordista ecusto 

3,2 miljardiin vuonna 1997. Lainokanto 

kosvoi 61,6 miljordista ecusta 142,4 mil

jardiin. 

Kehityksen taustollo oli useita perustovon-

Icatuisio poliittisio jo morkkinotoloudelli-

sio muutoksio, jotka voikuttivot pankin toi-

mintoan. Nöistö suurimpio olivot Itö-

Sokson osovoltioiden yhdentyminen jo 

kolmen uuden jösenmoon liittyminen 

EU:hun. Kuten ennenkin, monet uudistuk-

set saivot olkunso toi virollisen muotoilun-

so Eurooppo-neuvoston kokouksisso. 

Vuoden 1992 lopulla kokoontunut 

Edinburghin Eurooppo-neuvosto pöötti 5 

miljordin ecun suuruisen Edinburgh-rohoi-

tusjörjestelmön perustomisesto, jonko poi-

nopisteitö ovot Euroopan 'oojuiset verkot 

jo ympöristö. Se myös ontoi ratkoisevon 

sysöyksen pankin ja komission köyn-

nistömölle prosessille, jonko tulokseno 

syntyi Euroopan investointirahasto EIP:n 

ja pankkisektorin yhteishonkkeeno. 

Toinen merkittövö soavutus oli koheesio-

rohostoo jo rokennerahostojo koskevan 

yhteistyön lisööminen pankin jo komission 

völillö. Nöitö rohostoja olloon par-

hailloon uudistomasso. 

Vuoden 1993 keskivaiheillo Kööpenha-

minon Eurooppo-neuvosto pöötti korottoo 

Edinburgh-rohoitusjörjestelmön loinosum-

mao 2 miljordillo ecullo ja jotkoa sen 

köyttöoikoo. Jörjestelmöön lisöttiin myös 

yhden miljardin ecun korkotuettu osuus 

edistömöön pienten jo keskisuurten yritys-

ten työllisyyttö tukevio investointeja. 

Somon vuoden joulukuussa Brysselin 

Eurooppo-neuvostosso painopiste siirtyi 

kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. 

Sen myötö pankin luotononnosso koros-

tuivaf suurio investointeja vootivot liiken

teen jo energiohuollon TEN-honkkeet 

sekö ympöristönsuojelu. Vuonna 1995 

Euroopan loojuisten verkkojen rohoitusta 

tehostettiin Essenin Eurooppo-neuvoston 

oloitteesto ottomollo köyttöön menettely, 

jollo honkkeet osetetoon törkeysjörjestyk-

seen. 

Vuonno 1997 Amsterdamin Eurooppo-

neuvosto kehotti pankkia kosvottomaan 

toimintoonsa vorsinkin tietyillö oloilla 

edistömöön työpoikkojen syntymistö 

Euroopan unionissa. Tötö vorten pankki 

köynnisti Amsterdamin toimintaohjelman 

(ASAP), johon kuuluu: 

• erityinen pk-yritysten rohoitusohjelma, 

joko edistöö uusien instrumenttien köyt

töönottoo nopeasti kosvovien pienten 

ja keskisuurten huipputeknologioyritys-

ten rahoittamiseksi. Torvittaesso voi

doon turvoutuo pankin toiminnon tuot-

tomoon vuotuiseen ylijöömöön enin

töön 1 miljardiin ecuun osti. 

• EIP:n toiminnan kehittöminen jo lisöömi

nen koulutuksen, terveydenhuollon, 

koupunkien uudistomisen jo ympö

ristönsuojelun alalia. 

• Euroopon loojuisten verkkojen jo mui

den suurten infrastruktuurihonkkeiden 

rohoituksen tehostominen. 

Luxemburgisso marroskuusso 1 997 pidet-

ty ylimööröinen työllisyyshuippukokous 

vahvisti töhönostiset foimenpiteet ja kon-

nusti ponkkio jatkomoon jo tehostomoon 

ohjelmon toteutusto. 

Somoan oikaan uusittiin monio voltuutuk-

sio, jotko ohjoovat pankin toimintoo unio

nin ulkopuolella. Niitö olivat Afrikon, 

Karibion jo Tyynenmeren malto (neljön-

nen Lomén sopimuksen toinen rahoi-

tuspöytökirjo), Völimeren molto (mukoon 

lukien METAP-ohjelma) sekö Keski- ja Itö-

Euroopon molto (KIE) koskevot voltuudet. 

Lisöksi pankki myönsi rohoitusto oivon 

uusille kohdeolueille, kuten Aosian jo 

Lotinoloisen Amerikan moihin ja Etelö-

Afrikkoon. Viimeksi köynnistettiin KIE-moi-

den sekö Kyproksen jäsenyyteen volmis-

televo rahoitusjörjestelmö. 

Tömön perusteella pankin hollintoneuvos

to looti strategisen toimintokehyksen ojon-

jaksolle, joko esitetyn pööomankorotuk

sen on torkoitus kottoo. 

2. PANKIN STRATEGIA 

Pankin strotegioo on kehitettövö muuttu-

vio olosuhteito vostoovosti. Keskusteluisso 

on kuitenkin tullut limi, etto strotegian kul-

mokiviö uuden pööomankorotuksen kot-

tomollo ojanjoksollo ovot: 

• ponostuksen keskittöminen taloudelli-

sesti heikommin kehittyneille olueille ja 

reuno-olueille, koska pankin pöö-

tehtövö on tukeo toloudellisen eriarvoi-

suuden poistomisto jo yhdentymistö. 

Tärkeysjörjestyksessö etusijolla on kehi-

tyksessö jölkeen jööneiden unionin 

alueiden tukeminen ja jösenyyttö hake-

vien maiden integraotio; 

• EU-politiikon törkeimpien oso-olueiden 

jotkuvo tukeminen pankin hollin-
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toelinten antamien voltuutusten mu

koon, jotko perustuvat Eurooppo-neu

voston pöötöksiin jo kehotuksiin. 

Todennököisiö kohdeoloja ovot TEN-

verkkojen kehittöminen, konsoinvölinen 

kilpoilukyky, pienet jo keskisuuret yri-

tykset, energia- jo ympöristöpolitiikka, 

somoin kuin erityisten voltuutusten tal 

muiden sopimusten mukainen rohoitus, 

jolla pyritöön edistämään EU:n kehitys-

yhteistyöpolitiikkao kolmansisso mais

sa. 

Hollintoneuvosto hyvöksyi yleisen strate-

gion tommikuusso 1997. Kuten edellö 

moinittiin, sen pöölinjot ovot viimeoikoi-

sen kehityksen myötö vohvistuneet: 

• on yhö loojemmin tunnustettu, etto 

Emun finanssi- ja rohopoliittisten vooti-

musten vostopoinoksi tarvitoan yhtei-

nen työttömyyden torjuntapolitiikko, 

johon kuuluvct rokennemuutokset ja kil-

poilukyvyn vahvistominen. Töstö syystä 

ponkki on muun muosso olkonut toteut

too ASAP-ohjelmoonso kosvuo jo työlli

syyttö koskevan Eurooppo-neuvoston 

pöötöslauselmon tueksi. 

• Eurooppo-neuvoston päötöksissö unio

nin laojentumisesta on korostettu pon

kin roolio töllö olollo, jo tästä syystö 

EIP on perustonut jäsenyyteen valmiste-

levan rohoitusjörjestelmön ehdokos-

moita vorten. 

Pankin tärkein löhitulevoisuuden tavoite 

on talous- ja roholiitolle annettova tuki 

a m i , τ IE D 0 τ E 3 - 9 8 

edellö kuvotun yleisen strotegion mukai

sesti. Luotononnosso se nökyy ASAP-

ohjelmosto. Vorainhankinnosso pankki 

jotkoa uroauurtavoo europolitiikkoanso. 

Sen tarkoitukseno on luodo euro-viiteloi-

nojo, monipuolistao sijoittajakuntoa ja 

luodo jörjestyneet markkinot EIP:n 

euromööröisille joukkoloinoille. Etenkin 

Keski- jo Itö-Euroopon markkinoita 

pyritöön monipuolistomoon, somallo kun 

kehitetöön uusia houkuttelevio jo kuston-

nustehokkaito investointituotteita. 

3. PAATAVOIHEIDEN ASETTAMINEN 

MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 

Vaikko rohoitussektorin yhdentyminen 

ojon mittoon lisöö hankkeiden toteuttojien 

mohdollisuuksia rohoituksen saontiin 

muista löhteislö, pankin rooli tulee kuiten

kin pysymöön törkeönö löhivuosinc. In

vestoinnit oval vöhentyneet osittain 

Emuun volmistoutumiseen liittyvistä makro-

toloudellisisto jörjesfelyistö johtuen, ja jul-

kisio investointeja tulloon luultavosti jot-

kossokin rajoittomoon. Pankki voi kuiten

kin osoltoon tukea investointien kosvuo 

ontomallo edullisto pitköoikaisto rohoitus

ta ja luotottamollo uusio julkisen ja yksityi

sen sektorin yhteistoimintamuotoja. 

Sekö omien resurssien rojallisuus etto 

löheisyysperiaote huomioon ottoen pon

kin toimet on syytö osettoo törkeysjörjes-

tykseen. Toiminnan pöötovoitteet muuttu-

vot ojan myötö, multo joitokin yleisiö 

suuntaviivojo voidoon hohmottoo. 

Pankille on törkeöö keskittyö niihin oloi-

hin, jotko ovot EU:n kannolto törkeimpiö, 

jo rahoitettovien honkkeiden tulee siten 

erityisesti edistöö unionin tovoitteiden 

soavuttomisto. Tömö ei kuitenkoon yksin 

riitö takoomaan, etto pankin toiminta tuot-

too lisöorvoo. Perussöönnön (18 ortiklo, 

1 kohto) mukaisesti EIP myöntöö loinojo 

selloisiin honkkeisiin, joihin ei voido jör-

jestöö vorojo kohtuullisin ehdoin muista 

löhteislö. EIP:n rohoitus voi töydentöö 

muuolto soatuo rohoitusta silloin, kun: 

• rohoitustorjouksisso voidaan osoittoo, 

etto EIP:n laino on kyseiselle hankkeel-

le sopivompi kuin muut rohoituslähteet, 

esimerkiksi honkkeen toloudellisen 

köyttöojon ollesso pitkö, jossa topouk-

sessa pitköaikainen loino on perusteltu. 

• pankin mukoantulo edistöö lai poran-

tao honketta. Se voi esimerkiksi saoda 

yksityiset sijoittojot vokuultumoon siitö, 

etto honke töyttöö loinsöödännölliset 

vootimukset (EU:n hyvöksyntö). Somo 

koskee unionin ulkopuolisiin loinoihin 

liittyviö poliittisio riskejö. Nöin pankki 

voi αηίαα muille rohoituslöhteille veto-

αρυα etenkin julkisen ja yksityisen sek

torin yhteishonkkeisso. Myös pankin 

tekninen osiontuntemus voi tuottaa 

lisöarvoa. 

Pankin tulee kehittöö tulevoisuuden luoton-

antostrotegioonso niin toiminto-alojen 

kuin kohdeolueiden osalto yhdenmukoi-

sesti edellö esitettyjen periaotteiden kans

so. Pankin olisi pyrittövö keskittymöön eni-

ten lisöorvoo tuottoviin kohteisiin ja sijoi-

tettovo törkeysjörjestyksessö alemmos ne 

honkkeet, joisso sen mukonaolon tuotto-

mo lisöorvo on vöhöisempöö. Kun mork-

kinoilto jörjestyy riittövöstl rohoitusta sopi-

vin ehdoin eikö pankin osollistuminen 

muutoin nopeuta honkkeen toteuttamisto 

toi poronno sen loatuo, ponkin tulee 

jöttöö se muiden löhtelden rohoitettovaksi 

perussöönnön 18 ortiklon 1 kohdon 

mukaisesti. 

Törkeysjörjestyksen muutoksio torkostel-

loon hollintoneuvostosso vuosittoin tule-

ναα kehitystö luotaovon toimintasuunnitel-

mon yhteydessö, joka esitetöön hollin-
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toneuvoston hyvöksyttövöksi. Tötö osioo 

torkostellaon löhemmin jöljempönö. 

4. LAHEISYYSPERIAATEJA YHTEISTYÖ 

RAHOITUSSEKTORIN KANSSA 

Edellö esitetyn kehyksen puitteisso yksi 

törkeimmistö periootteista pankin strote

gian toteuttomisesso on yhteistyö pankki

sektorin jo muiden päöomomorkkinoillo 

toimivien rohoitusvölittöjien konsso. 

Yhteistyön kehittöminen ja monipuolisto-

minen ovot pankin ensisijoisia tavoitteito 

myös tulevoisuudesso. Tömö johtuu sekö 

löheisyysperiootteesto etto puhtoosti 

köytönnön nökökohdisto. 

Jotta pankin rohoituksen oiheuttamo ker-

ronnoisvoikutus olisi mohdollisimmon 

suuri, ponkki noudottoo alno töydentö-

vyysperiaotetta jo rohoittoa honkkeesto 

voin sen osan, joko kotsotoon sovittujen 

tovoitteiden soovuttomisen kannolto tar-

peelliseksi. EIP lisöö yhteistyötö muiden 

ponkkien kansso kumpponuussuhteiden 

tehostomiseksi ja pyrkii somallo voikutto-

moon lisööntyvössö möörin katolysootto-

rino esimerkiksi kehittömöllö uusio tuottei-

to. 

Pankki voi tössö torkoituksesso edistöö 

loinanottojien pöösyö pööomomorkki-

noille ja osollistua rohoitussuunnitelmon 

loodintoan yhdessö koupollisten rohoitto-

jien konsso. Se edesouttoa poikollisio 

ponkkejo jo esimerkiksi pk-yrityksiin eri-

koistuneito luottolaitoksio mukoutumoan 

Unionin olueeiie myönnettyjen 

loinotokausten jakautuminen 
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rohoituspolvelujen yhteismorkkinoiden 

hoasteisiin. EIP:n pöötehtövön mukaisesti 

tömö on erityisesti tarpeen tukiolueillo. 

Somallo tovoin pankki voisi toimio myös 

jösenyyttö hokevisso moisso jo muisso 

unionin noopurivoltioissa. Yhteistyötö 

kehittöessöön, kuten muussokin toiminnos-

soan, ponkki pyrkii koikin tovoin 

völttömöön kilpoilun vööristymistö. Vuosit-

taisten tovoitekeskustelujen seuraukseno 

pankin rohoitusosuutto honkkeen kuston-

nuksisto voitoisiin vöhentöö niissö inves-

toinneissa, jotka tuottovat vöhemmön 

lisöorvoo. Ponkin lainojen töydentövö 

luonne tuodoon selvösti esiin honkeasio-

kirjoisso. 

Yhteistyötö rohoitussektorin kanssa tarvi

toan köytönnössö kaikillo aloillo, mutto 

erityisen törkeöö se on pk-yritysten luoto-

tuksesso. Globaolilainot ovat kustannuste-

hokkuuden huomioon ottaen oinoo kon-

nottovo jo toloudellinen rohoitusvöline, 

jota pankki voi köyttöö samallo kertaa 

useiden pk-yritysten tukemiseen. Glo-

boaliloinomenettelyö kuitenkin torkiste-

toon muun muosso sen tokoomiseksi, etto 

lopulliset vastoanottajot soavot pk-yritys

ten rahoituksesto porhoon mohdollisen 

hyödyn. Keskipitköllö oikovölillö pk-rahoi-

tusta voidoon edelleen monipuolistoo nii

den kokemusten perusteella, joito soo-

doon ASAP-ohjelman pk-lainojörjestelyyn 

kuuluvislo vaihtoehtoisisto instrumenteisto. 

Yhteistyö rohoitussektorin kansso ulottuu 

luonnollisesti myös pankin voroinhonkin-

toon. Hollintoneuvosto sao joko vuosi 

yleisen raportin pankin jo rohoitussektorin 

yhteistoiminnosto sekö onto- etto ottoloi-

nauksesso. 

5. EIP: Ν JA E IR: Ν SUHTEET 

Toinen konkreettinen esimerkki yhteistoi

minnosto on Euroopan investointirohosto, 

jonko omistusrokenteesso yhdistyvöt 

uudello tovollo sekö julkiset etto yksityiset 

osokkoot. Ponkin jo investointirahaston 

kumpponuuden kehittöminen on yksi 

EIP:n törkeimmistö tovoitteisto. Siitö on 

osoitukseno Euroopon teknologion rohoi-

tusjörjestelmö, joko perustettiin Amster

damin Eurooppo-neuvoston toivomukses-

to lokakuusso 1997. Jörjestelmön tovoit-

teeno on tukeo huipputekniikkoon suun-

toutuneito jo nopeasti kosvovio pk-yrityk-

siö erityisten pööomasijoitusrohostojen 

koutto. 

Aikomuksena on pankin ja investointira

haston völisen yhteistyön vahvistominen 

ja laojentominen. Jotto yhteistyöstö muo-

dostuisi mohdollisimman tehokos, pankki 

orgonisoi uudelleen yhteistoimintomene-

telmönsö EIR:n konsso vormistoen samal

lo, etto rohoston ponkilta saama toimin-

nallinen tuki on myös jatkosso paras moh-

dollinen. 

EU-politiikon törkeimmille osa-olueille 

onnettovon tuen lisöömiseksi pankki neu-

vottelee EIR:n kanssa rohoston toiminnon 

loojentamisesta kohdella eri tohollo. 

Ensinnökin tutkitoan mahdollisuuksio toi

minnan ulottomisesto ympöristöololle jo 

toiseksi volikoivosti Keski- jo Itö-

Eurooppoon niin, etto voitoisiin rohoittoa 

kohdemoiden völisiö TEN-hankkeito jöse

nyyteen volmistelevon rohoitusjörjes

telmön puitteisso. Rohoston muiden osak-

koiden nökemyksistö jo vuosikokouksen 

pöötöksistö riippuu, tehdöönkö osiosto 

oikonoon virolliset esitykset. 

Ó. YHTEISTYÖ KOMISSION KANSSA 

EU:n loojemmosso toimintokehyksessö 

pankin oluekehitysloinot jo unionin bud-

jettivoroista onnettavot tuet töydentövöt 

toisiaon. Nöiden kohden rohoitusmuodon 

yhteensovittominen jo sito kautto pankin 

ja komission yhteistyö ovot alueiden 

tehokkoon tukemisen kannolto olennaisen 

törkeitö. 

Voikko pankki ja komissio horjoittovot jo 

nyt kiinteöö yhteistyötö, ne ovot tutkineet, 

miten toimintao voitoisiin tulevollo vuosi-

kymmenellö tehostao. Kummonkin toimi

elimen menettelytopojen paronnukset luo-

vot yhteistyölle entistö paremmon perus-

ton. Asia on ajankohtoinen, siilo komissio 

on laotìnut Agenda 2000 -ohjelman jo 

rokennerohostouudistusta koskeva seu-

raova neuvottelukierros oloitetoon pion 

jösenvaltioiden konsso. 
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Pankki on ehdottonut seuroavia toimenpi-

teitö, jotko sen hollintoneuvosto on hyvök

synyt, ottaen somallo huomioon kohdeo

lueiden ja komission osuuden: 

• Pankki pyrkii vahvistomoon osollistu-

mistoon rokennerahoituksen suunnitte-

luun jo neuvotteluihin jo volmisteluvoi-

heesso. 

• Pankki pyrkii lisöömöön molempien toi-

mielinten völisiö neuvotteluja yhteisro-

hoitushonkkeisso. Se ontoo hankeor-

viointinsa komission köyttöön yhteisro-

hoitettovien hankkeiden osolto, ottaen 

kuitenkin huomioon mahdolliset liikeso-

loisuudet. 

• Ponkki jotkoo osiantuntijapalvelujenso 

tarjoomisto komissiolle omot kustonnuk-

set kattovaan hintoon. Nöitö polvelujo 

köytetöön jo nyt koheesiorohoston 

hankkeiden arviointiin, jo ne voitoisiin 

torvittoessa ulottoa tiettyihin Euroopon 

oluekehitysrohaston tukemiin honkkei

siin toi TEN-hankkeisiin. 

7. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN: 

H INNOinEL UPERIAA TTEET 

Pankki pöösee perustovoitteeseenso 

edistöö Euroopan unionin tosopoinoisto 

kehitystö ontomolla suuren rohoituskopo-

siteettinso kaikkien unionin jösenvaltioi

den jo etenkin vöhemmön vouroiden 

alueiden köyttöön. Pankin hinnoittelupoli-

tilkon perustono ovat seuroavot perioat-

teet: toiminnan tovoitteeno ei oie tuottoo 

voittoo (loinoisto saotavillo tuloillo on kui

tenkin voltavo töyttöö pankin velvoitteet 

ja moksoo kulut, ks. perussöönnön 19 

artiklon 1 kohto), tosovertoisuus ja ovoi-

muus. ASAP-voltuutuksen osalto pyritöön 

myös saovuttomoon riittövö tosopoinoto-

so riskien jo tuoton völillö. 

Pankin toiminnosso on hovoittovisso, etto 

eroi hankkeiden orviointikustannuksisso 

ovot viime oikoina kosvoneet. Tömö suun-

taus saottoo tulevino vuosino vielö vohvis-

tuo. Ponkki on jo jonkin verran mukautto-

nut yhtenöisiö hinnoitteluperioatteitoan eri 

loinatyyppien kuluihin (suuriin loinoihin jo 

somon lainonottojon uusintoloinoihin 

sovelletaon olhoisempao marginoolio). 

Aikomuksena on eriyttöö pankin loinojen 

hintoo vielö lisöö, etenkin hinnoittomollo 

kolliimmaksi tietyt huomattovia kulujo 

oiheuttovot toimet. Tölloisio ovot: 

• strukturoidut loinot tai honkekohtoinen 

rohoitus silloin, kun etuoikeutetun loino-

nontojon osemo ei ole ponkille toottu. 

• tietyt yrltysloinot, kun loinonsoajo voi 

ontoo voin selloisio vokuuksio, jotko 

eivöt ole hell reolisoitovisso. 

Pankin perussöönnön mukoon jokoiselle 

loinolle on oliavo riittövöt vakuudet. 

Pankki uskoo vohvosti, etto normoolin toi

minnan riskit voidoon riittövöstl hollito 

hankkimollo niille kokonaon tai osittain 

kolmonnen osopuolen tokous toi muu 

vokuus. Nöin ElP-rohoituksen kokonais-

hinnosto nökyvöt myös luottoriskit. 

Projektiriskien siirtöminen kolmonsille oso-

puolille on samolla törkeö EIP:n jo liike-

pankkien völinen yhteistyömuoto. 

On kuitenkin tiettyjö honkkeito, joihin hol

lintoneuvosto vohvistoa luotononnon 

suuntoviivot jo limiitit (kuten jotkut TEN-

hankkeet, julkisen jo yksityisen sektorin 

yhteishonkkeet, yritysloinot ja strukturoi

dut lainot toi honkekohtoinen rohoitus) jo 

loinojörjestelyjö, joiden riskejö ei voida 

osittain ulkoistoa pankin normoolin 

menettelyn mukaisesti. Niiden osalto 

pankki tulee hyvöksyttövön riskiprofiilin 

söilyttöen torkistomoon menettelyjöön ja 

lisöömöön hintoon torvittaesso riskipree-

mion. Ponkki lootii mohdollisimman pion 

tarkempio ehdotuksia suuntoviivoisto, 

limiiteistö jo muista ospekteisto. On kui

tenkin selvöö, ettei jösenmoiden voltio-

kohtoinen riskiorviointi tuie muuttumoon, 

eikö tötö loinoojaryhmöö erotello riskien 

mukoon. 

8. TOIMINTA EUROOPAN U N I O N I N 

ULKOPUOLELLA 

Pankin toiminta unionin ulkopuolella pe-

rustuu neuvoston ontomiin voltuutuksiin. 

Tölloisen luotononnon yleisiö periootteito 

torkistettiin viimeksi valtuuston vuosiko

kouksessa 1994. Tuolloin törkeimpinö 

seikkoino esiin nousivot ohjeellinen loino-

kotto, joko on 10 prosenttio pankin kes-

kimööröisestö kokonoisrahoituksesto jo 

larve pohtio torkemmin unionin tokouk-

seen liittyviö kysymyksiö. 

Vuoden 1 994 jölkeinen uudenloinen tör

keö toimintomuoto on Keski- jo Itö-

Euroopan maiden jösenyyteen valmistele-

van rohoitusjörjestelmön perustaminen. 

Siilo ei ole EU:n budjettivoroisto annetto-

voo takausta, eikö se myösköön sisölly 

edellö moinittuun 10 prosentin loinokot-

toon. Pankki on ylipöönsö ottonut 

köyttöön monisso rohoitustoimisso riskin-

jokoon perustuvio jörjestelyitö. 

Töllö hetkellö pankin törkein tehtövö on 

olemosso olevien voltuuksien töytöntöön-

pono: Afrikon, Koribion ja Tyynenmeren 

moot (Lomén sopìmus), Etelö-Afrikka, 

Aosio ja Lotinoloinen Amerikko, Keski- jo 

Itö-Eurooppo, Völimeri. Nömö voltuudet 

pööttyvöt kahden seuroovon vuoden 

kuluesso, minkö jölkeen pankin hollinto-

elinten on yleisemmin otettovo tarkoste-

luun sen rooli kolmonsien moiden kehityk

seen töhtöövön EU:n kehitysyhteistyöpoli-

tiikon tukemisesso. 

Nöitö osioita ei voido hell rotkoisto, 

mutto jo nyt on olemasso joitakin perioat-
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teito tulevien strotegiokeskustelujen poh-

joksl. Esimerkiksi: 

• Pankki on edelleenkin EU:n jösenval

tioiden rohoituslaitos, jo sen ydintoi-

minnon olisi topohduttava nöissö vol-

tioisso toi suoroon niiden hyvöksi. 

Unionin uikopuoliset luotot myon-

netöön jösenvaltioiden erityisten voltuu

tusten nojollo jo niiden olisi myös jot-

kossa oliavo töydentövöö rahoitustoi-

mintoo. 

• Pankki söilyttöö löheiset yhteistyösuh-

teet komissioon (noudottoen unionin 

yleisiö mao- tai aluekohtoisto kehitys-

strotegioo) ja muihin konsoinvölisiin 

rohoitusloitoksiin ja konsollisiin elimiin. 

Se pyrkii sovittomoon toimintonso jo 

rahoitusehtonso yhteen nöiden loitos-

ten konsso. 

• Pankki edistöö yksityissektorin kehitystö 

ja torkoitukseen sopivien rahoitusloitos

ten jo pk-yritysten tukimuotojen perusto-

mista. Unionin olueella tehtövön luoto

nonnon osalto se rahoittoa vain selloi

sio investointeja, joihin rohoitusta ei 

voido jörjestöö kohtuullisin ehdoin 

muista löhteislö (perussöönnön 18 

ortiklo, 1 kohta). 

• Pankki vootii riittövöt vakuudet budjetti

voroisto, mutto osollistuu edelleen ris-

kinjokoon joissakin topouksisso. 

Edellö kuvotut töydentövyyden, kerron-

noisvoikutuksen moksimoinnin jo liike-

ponkkiyhteistyön periootteet koskevot 

soveltuvin osin sekö unionin sisöistö etto 

ulkopUolisto rohoitusta. Muun muasso 10 

prosentin ohjeellisto kottoo unionin ulko-

puoliselle loinokonnolle on torkosteltovo 

luottopolitiikon yhteydessö. Nöitö osioita 

pohditaan perusteellisemmin hollintoneu-

vostossa ennen seuroavoo EU:n ulkopuo-

listen voltuuksien uusimiskierrosto. 

9. L U O T O N A N N O N TARKEYSJARJES-

TYSJA PANKIN RAHOITUSVAROJEN 

TEHOKAS KÄYTTÖ 

Muuttuva talous- jo rohoitusolon toimin-

toympäristö merkitsee, etto yleisen strote

gian toteuttamisto on huolellisesti seurat-

tovo jo mukoutettovo kehityksen tuomien 

muutosten jo pankin oiempien tulosten 

perusteella. Pankki pyrkii EU:n politiikolle 

annettovon tuen optimointiin jo vorojen 

mohdollisimmon tehokkooseen köyttöön, 

missö torkoituksesso se lootii tulevao kehi

tystö ennokoivan toimintasuunnitelmon, 

joko jötetöön hollintoneuvostolle vuosit

toin tehtövöö pohdintoo jo hyvöksymistö 

vorten. Se kösittöö luotononnon sektori-

kohtoisen erittelyn niin unionin sisöllö kuin 

sen ulkopuolella. Söönnöllisesti ojon 

tosolle sootettavo toimintasuunnitelmo 

ontoo konkreettiset puitteet prioriteetti- ja 

tovoitekeskusteluille. Sen perusteella voi

doon jatkuvasti osettoa uusia prioriteette-

jo jo tovoittelto Somalia kun pohditoon, 

mitkö tehtövöt voitaisiin entistö useommin 

jöttöö muille rahoituslöhteille. Tössö 

yhteydessö soattoisi olio tarkoituksenmu-

kaisto laotio myös yllö mainittu vuosiro-

portti yhteistyöstä rahoitussektorin konsso. 

Toimintosuunnitelma luo kehykset tulosten 

orvioinnille. Sen koutto torkostellaan 

myös poloutetto rohoitettujen honkkeiden 

laotuorvioinnisto tiettyjen tuloskriteerien jo 

pankin arviointiyksikön muiden hovointo-

jen perusteella. Nöin voidaan parontoo 

pankin toimintomenetelmiö ja esimerkiksi 

laotio joitakin olueito vorten rahoitusohjel-

mio. Ponkki on viime vuosino huomatto-

vosti kehittönyt jörjestelmiö, joilla seuro

toon sen toimintoo rohoitusvölittäjönä. 

Seurantomenetelmiö on torkoitus edel

leen kehittöö muun muosso möörittämöllö 

vertailuorvot ponkin rohoitustoimille ja 

loatimolla kottova riskionolyysi. 

Pidemmöllö aikovölillö pankki köy uudes-

toon löpi pööoma- jo voroustorpeenso. 

Nöin volmistoudutoon vuoden 2001 hal

lintoneuvoston kotsoukseen, johon kuuluu 

myös keskeisten suhdelukujen orviointi. 

Keskipitkön oikovölin suunnitelmisso on 

arvioitava pankin resurssitorpeet tovoittei

den saavuttomiseksi. Kosko pankin hen-

kilökunto on vorsin pieni ja hollinnolllset 

kulut pyritöön pitömöön tiukosti hollinnos-

so, henkilöstötorpeet on jotkossakin 

orvioitovo huolellisesti. Työntekijöiden 

osaomisto on kehitettövö somonsuuntoi-

sesti strategisen törkeysjörjestyksen kons

sa. Edellö moinituisso toimintosuunnitel-

moa koskevisso hallintoneuvoston keskus

teluisso voidaon möörittöö strotegiset 

suuntoviivot myös ponkin resurssien 

köytölle. 

E I P T I E D O T E 3 - 9 1 



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

Euroopan investointirahaston vuosikokous 1998 

Euroopan investoint i rahasto EIR kasvatti tokauskantansa runsaaseen 2 mi l jard i in ecuun vuoden 1 9 9 7 loppuun 

mennessö sekä Usasi takaustoimintaansa pk-sektori l la. EIR:n osakkaina ovat EIP suur impana 4 0 prosentin osuudel la 

merkitystö pööomasta sekö Euroopan komissio ja 76 l i ikepankkia kummatkin 3 0 prosentin osuudel la . EU:n talous- ja 

rahapol i t i ikasta vastaava komissaar i Yves-Thibault de Si lguy, joka johti puhet ta 8. kesökuuta Brysselissö pidetyssä 

EIR:n vuosikokouksessa, anto i töyden tunnustuksen EIR:lle sen töhönastisesta panoksesta ja to iminnan tuloksesta. "EIR, 

joka on innovat i iv inen julkisen ja yksityisen rahoitussektorin yhteishanke, on vaki innuttanut asemansa ja se voi näyte l lä 

keskeistö roo i ia investointien kannustamisessa Euroopassa", hön totesi. 

EIR ollekirjoitti 26 takoussopimusto 

vuonna 1997, joiden kokonoisvolyymi 

oli 769,2 miljoonao ecuo. 

Tokoussummosto löhes puolello tuettiin 

TEN-infrostruktuurihonkkeito mukoon 

lukien EIR:n toinen Keski- ja Itö-Euroopan 

maissa tehty tokoustoimi (Unkori). 

Vuoden oikono EIR:n tokouksia myönnet-

tiin edelleen eniten teletoimintoon. Pk-sek-

torin tokoustoiminto kehittyl edelleen, jo 

ollekirjoitetut tokoukset töllö sektorillo oli

vat 31 % konnosto edellisen vuoden 

22 %:iin verrattuno. Euroopan parlomen-

tin aloitteesta löhtenyt kosvu ja ympöristö 

pilottiprojekti, joka tokao pk-yritysten 

ympöristölainojo, otettiin köyttöön koikis

so unionin jösenvoltioisso. 

Yhteenvetono todettokoon, etto EIR:n 

ollekirjoittamien tokoussopimusten kumu-

lotiivinen kokonaismöörö rahoston perus

tomisesto löhtien kesökuusso 1994 oll 

2 172 miljoonoo ecua vuoden 1997 

lopussa. Siitö TEN-tokousten orvo oll 

1 548 miljoonoa ecuo (69 % koko-

noismööröstö seuraavosti: liikenne 26 %, 

energia 2 3 % jo televiestintö 20%) jo 

pk-takoukset 690 miljoonao ecua (3 1 %). 

PAAOMASIJOITTAMINEN 

EIR:n pööomorahoitustoiminta köynnistyi 

erittöin myönteisesti yhdeksöllö sijoituk-

sello vuonna 1997, joiden koko

naismöörö oli 32,5 miljoonoo ecua. 

Sijoitukset tehtiin pööomosijoitusrahastoi-

hin Belgioon, Britonnioan, Ranskoon, 

Ruotsiin jo Soksoon, joisto muutomot 

suunnittelevat toimintaa yleiseurooppoloi-

sesti. 

Merkittövö tapohtumo kehityksessö oll 

Euroopan unionin voltioiden jo hollitusten 

pöömiesten ontoma tunnustus EIR:n roolil-

le investointien konnustojano Euroo-

posso. Kesökuussa 1997 kokoontunut 

Amsterdamin huippukokous esitti EIR:lle 

Ρ 
1 
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Ä " ^ M 
^ • • Ι ^ ''̂ ^H Η 

πΛ 
EIR:n rahoituskomitea: David McGlue (vas.), 

puheenjohtaja Gerbrand Hop ja Michel 

Berthezène. 

jo EIP:lle toivomuksen kehittöö instrument-

tejo tukemoan pk-yritysten investointejo. 

Vastaukseno töhön oli Luxemburgisso 

marroskuusso 1997 pidetyssö ylimööröi-

sessö työllisyyshuippukokouksesso perus

teltu Euroopan teknologion rahoitusjör

jestelmö (ETF). Tömön uuden riskirohoitus-

ohjelmon nojallo EIP ontoa EIR:lle sijoitet-

tovoksi 125 miljoonaon ecuun osti 

kolmeksi vuodeksi. 

Nöillö lisövoroillo EIR pystyy suuntoo-

moan sijoituksenso muutamille nopeim-

min kosvaville pööomosijoitusmarkkina-

segmenteille ja segmenteille, joillo sen 

toimenpiteet tuottovat suurinto lisöorvoo. 

Nöihin sisöltyvöt erityisesti oikoisen voi-

heen rohostot jo teknologiorohastot. 

EIR:n valvontaneuvoston puheenjohtojo 

Sir Brion Unwin sanol olevonsa luottovoi-

nen EIR:n pööomarahoitustoimintaan. 

"ElR:n pööomosijoitusten köynnistymisen 

jölkeen menestyksekköösti vuonna 1 996 

EIR jo EIP allekirjoittivot Euroopan tekno

logion rahoitusjörjestelmön vuonna 

1997. Tulevollo uudello toiminnollo, 

joko tehdöön Euroopan unionin puoles-

to, EIR:stö muodostuu erittöin merkittövö 

voikuttajo unionin pööomosijoitusmorkki-

noillo löhivuosina", Unwin totesi. 

KASVU JA TYÖLLISYYS 

Luxemburgin ylimööröisessö työllisyys

huippukokouksesso 2 1 . jo 22. morros-

kuuto 1997 Euroopan unionin voltioiden 

jo hollitusten pöömiehet jötlivöt 

Euroopon komission tehtövöksi volmistel-

lo ehdotuksia uusista rohoitusinstrumen-

teisto, joiden ovullo voidaan tukea inno-

votiivisia jo työpoikkojo synnyttöviö pie-

niö ja keskisuurio yrityksiö. Esitetyn 

pyynnön jölkeen jo EIR:öö kuultuaon 

komissio valmisteli muodollisen esityksen 

Euroopan porlomentille jo neuvostolle 

kolme eriloisto ohjelmoo kösittövön 

kosvu jo työllisyysoloitteen köynnistömi-

seksi. Neuvosto hyvöksyi ehdotuksen 1 9. 

toukokuuto 1998. EIR kutsuttiin hollinnoi-

moon omon horkintonso voroisesti kohto 

osoohjelmoo. Ne ovat: 

• Teknologiayritysten köynnistysrahoitus-

ohjelma: Pööomosijoitusohjelma, joko 

jörjestöö riskipööomoo pk-yrityksille 

sijoituksillo erityisiin pööomosijoitusro-

hostoihin suuremmollo riskiprofiilillo kuin 

ETF:n ja EIR:n omien riskipööomoohjel-

mien puitteisso tehtövöt sijoitukset; 
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• Pk-yritysten takausohjelma, joko ontoo 

vostotokouksia toi yhteistokouksio toik-

ko molempio jösenvoltioisso toimiville 

yksityisille jo juikisille tokousyhteisöille 

sekö poikkeuksellisesti suorio tokouksio 

sopivien rahoitusloitosten torjoamille 

instrumenteille, joilla joetoon riski. 

Nömö uudet ohjelmot loajentavat mer-

kittövösti ElR:n nykyistö pööomasijoitus-

jo pk-takoustoimintoo. Ohjelmot yhteisesti 

lisöövöt huomottovasti luotonontoa jo 

pööomosijoittamista jo niiden toteuttami-

nen tekee EIR:stö keskeisen vaikuttojon 

tokousten ja osokepäöomon jörjestömi-

sessö Euroopan unionissa toimiville pk-

yrityksille. • 

EIR:N SOPIMATTAKAUKSET 1997 

Saaja 

1. TEN-infrostruktuuri 

1.1. Liikenne 

Rion-Antirion-silta 

1.2. Energia 

Lusitoniogos 

1.3. Teletoiminta 

MATAV 

Omnitel (senior) 

Omnitel (subordinoted) 

Digifone 

Bouygues Télécom 

Mobistar 

teletoiminta väiisumma 

TEN väiisumma 

Maa 

Kreikko 

Portugali 

Unkori 

Italia 

Itolio 

Irlonti 

Ronsko 

Belgio 

Ecu (milj.j 

55 .00 

3.78 

26.09 

51.81 

52.01 

26.21 

113.55 

8.12 

277.79 

336.57 

EIR-YKSITYISEN JAJULKISEN 

SEKTORIN YHTEISHANKE 

Euroopan investointirahasto per

ustettiin kesökuussa 1994. Sen 

perustehtävänä on vaikuttoc 

katalysaattorina helpottamalla 

yksityisen pääoman osallistumis-

ta TEN-hankkeiden rahoittami-

seen ja parantamalla pk-yritys

ten investointirahoituksen saan-

tia kohtuullisin kustcnnuksin. EIR 

myöntää markkinaehtoisia takui-

ta ja se töydentöä pankkeja, joi

den kanssa se jakaa riskin sekä 

sovittaa toimintonsa yhteen tois-

ten EU:n rahoituslaitosten ja -ins

trumenttien kanssa. 

Syyskuussa 1997 EIR muutti 

omiin toimitiloihinsa Luxem

burgissa Kirchbergin pankki- ja 

hallintokeskukseen. Rahaston 

osoite: 4 3 , Av. J-F Kennedy, 

L-2968 Luxembourg. 

2. Pienet ja keskisuuret yritykset 

2.1 .Tavanomainen takaus 

Crédit Agricole 

Groupe Banque Populaires 

Mediocredito Umbria/GEPAFIN 

Mezzanine Loan Fund 

väiisumma 

2.2 Kasvu ja ympäristö pilottihanke 

Banco Popolare di Verono 

Merkur 

Kreditanstalt für V/iederoufbau 

Voltiontakuukeskus 

KERA Oyj 

Borcloys Bank 

Deutsche Ausgleichsbank 

Raiffeisen Zentralbank 

Banco Comercial Português 

Banque Générale du Luxembourg 

Alpha Credit Bank 

I N G B o n k N V 

Alljed Irish Bonks 

Cojo de Madrid 

Kasvu ja ympäristö, väiisumma 

Kaikki pk-yritykset, väiisumma 

Ronska 

Ranska 

Hallo 

UK 

Italia 

Tansko 

Sokso 

Suomi 

Suomi 

UK 

Sokso 

Itövolto 

Portugali 

Luxemburg 

Kreikko 

Alonkomoot 

Irlonti 

Espanja 

15.11 

22.68 

15.60 

14.52 

67.91 

50,19 

2,48 

49 ,90 

14,79 

14,79 

49,65 

49,68 

29,42 

15,05 

4 ,50 

14,95 

25,00 

15,06 

29,25 

364,71 

432,62 

Yhteensä milj. ecuo 769,19 

Tämä 769,19 miljoonon summa sisöltää luottojen kokonoisvolyymin ecuino, joilla 
on EIR:n vuonna 1997 sopimo takaus. Loskennossa on käytetty allekirjoituspäivän 
muuntokursseja. 
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E U R O O P A N I N V E S T O I N T I P A N K K I 

EIP aloittaa lainojen 
vaihto-ohjelman euroloinoiksi 

ECU 

β Euroopon investointiponkki on julkis-

tonut lainojen vaihto-ohjelman euro

loinoiksi. Ohjelmo köynnistettiin 15. kesö-
kuuto jo se ontoo pankin velkokirjojen 
holtijoille söönnöllisen mohdollisuuden 
voihtoo EIP:n liikkeeseenlaskemia ecuisso 
toi Emuun osollistuvissa valuutoisso möö-
riteltyjö joukkovelkakirjoloinoja euromöö-
röisiin toi eurosidonnoisiin joukkovelkokir-
joihin. EIP:n uuteen vaihto-ohjelmoon 
ovot oikeutettujo kaikki EIP:n liikkeellä 
olevat joukkovelkoklrjoloinat, jotko on 
loskettu liikkeeseen ecuina toi Emu-voluut-
toino vostoten töllö hetkellö noin 51 mll
jordia euroa (eurosidonnaiset joukkovel-
kokirjaloinot poisluettuno). 

Tömö ohjelmo torjoao velkokirjojen hol-
tioille mohdollisuuden voihtoa vonhot vel-
koklrjat likviditeetiltöön porempiin euro-
mööröisiin toi eurosidonnoisiin EIP:n jouk-
kovelkakirjoihin, joilla on viiteloinon sta
tus. Euromööröisten lai eurosidonnoisten 
joukkovelkokirjojen liikkeeseenloskun jöl
keen, yhteisorvoltoon yli 15 miljordio 
euroo olkuvuodesta 1 9 9 7 löhtien, voih-
to-ohjelmo on keskeinen voline strotegios-
so, jolla EIP Euroopan unionin rahoitus-
loitokseno tukee völittömösti tulevan 
yhteisen valuutan loveiden jo syvien 
morkkinoiden syntymistö jo vorhaisesso 
voiheesso. 

Poribos-pankki toimii jörjestäjönö jo vaih-
toagenttino yhdessö vaihtoogenttiryhmön 
konsso, jonko muodostovot ABN AMRO, 
Banca Commerciole Italiano, CDC 
Morché, Deutsche Bonk, Paribos, Son-
tonder Investment jo SBC Warburg 
Dillon Read. 

Ohjelmo töydentöö EIP:n ulkono olevon 
joukkovelkokirjokannon uudelleenjörjes-

Φ^Ιϋ 

EUROPEAN INVESTMENT BANK 

"Euro-debt Exchange Offer Programme" 

for outstanding Noies denoni i ηated in ECU and ttie 

;s paciicipaiing in EMU io be exchanged against 

o-denotninaied Notes or emo-tribniary Notes 

in the corresponding ι 

Arranger 

D PARIBAS 

Exchange Agents 
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Banca Conimerciale luliana 

CDC Marches 

Deutsche Bank 

SBC Warburg Dilion Rea 

telypolitiikkoo Emua jo euron köyttöönot
too ojotellen. Osano euro-strotegiaonso 
EIP toi morkkinoille ensimmöisen liikkee
seen losketun euromööröisen joukkovel-
kokirjan tommikuusso 1997 rinnokkoin 
sorjon eurosidonnoisten velkakirjaloino-
jen kansso, jotko ovot myös viitelainojo, 
edesauttoen töten luomoon tulevoisuu
desso loojon mosson euromööröisiö vel-
koinstrumenttejo kaikille euron tuot
toköyrön moturiteeteille. Tömön vuoden 
mooliskuusso pankki loski myös liikkee
seen ensimmöisen moailmonlaojuisen 
eurojoukkovelkakirjoloinon möäröltöön 
2 miljardio euroa. 

Töhön mennessö EIP on lai-
nannut pooomomorkkinoilta 
yli 15 miljardio euroo 23 vii-
lelainallo mukaon lukien 
euromööräiset ja eurosidon
naiset joukkovelkokirjot kym-
menenö eri voluuttano. Tönö 
vuonna EIP odottoo ΙαΙηαα-

vonso pööomamarkkinoilta 
noin 26 miljordio ecuo vos-
toovon summon, joisto yli 20 
miljordio ecuo euroino toi 
valuuttoino, jotka euro tulee 
korvaamoon tammikuun 1. 
pöivöstö 1 999 löhtien. 

O h e i s e s t a t o u l u k o s t a s e l v i ä ä e c u n 

keskikurssi t konsal l is isso vo luu to i ssa 

3 1 . 0 3 . 1 9 9 8 . N ö i t ä kursseja sovel le-

t o a n v:n 1 9 9 8 v i imeisen vuos ine l j an -

n e k s e n t i l i n p ä ä t ö s t i e t o i h i n ja EIP:n 

to im in taa kuvaov i i n t i las to ih in . 

DEM 

FRF 

GBP 

NLG 

DKK 

IEP 

SEK 

FIM 

1,97809 

6,63061 

0,657130 

2,22993 

7,53450 

0, 785476 

8, 73670 

6,01208 

BEF 40,7947 

LUF 40,7947 

ITL 1948,78 

ESP 167,902 

PTE 202,478 

GRD333,503 

ATS 13,9168 

USD 1,09590 

EIP tiedote on Euroopan investointipankin 

to imi t tama kousi julkaisu, joka i lmestyy 

samanoikcisesti 11 :llä eri kielellä (englanti, 

espanja, hollanti, Italia, kreikka, portugali, 

ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska). 

Tämän julkaisun aineisto on vapaasti käy-

tettävissä. Lähde on lainattaessa mainittava 

ja ortikkelileike toimitettava julkaisijalle. 
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