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Lyhyesti 

EMU SYYNISSÄ - TEEMANUMERO YHTEISESTÄ 
VALUUTASTA 

Eräs ensi vuoden keskeisimmistä talouspolitii
kan keskustelunaiheista lienee Euroopan yhtei
nen valuutta. Yhteiseen valuuttaan osallistujat 
valitaan vuoden 1997 taloustilanteen perusteel
la vuoden 1998 keväällä. Keskeisten Euroopan 
maiden budjetit ovat jo pääasiassa viritetty 
täyttämään Maastrichtin sopimuksen valtionta
loutta koskevat kriteerit. Kansiin saatujen bud
jettien jälkeen lähitulevaisuuden talouspolitiik
ka nousee erityisen ratkaisevaan asemaan 
EMUun menemisen tai pääsemisen kannalta. 

Ruotsissa tiedemiesryhmä tutki yhteistä va
luuttaa Ruotsin kannalta professori Lars 
Calmforsin johdolla ja julkaisi yhteenvedon, 
jonka johtopäätös oli pehmä ei - suomeksi eh
kä sanottaisiin jyrkkä ehkä - Ruotsin jäsenyy-

NIMITYKSIÄ 

Pääministeri Lipponen nimitti Suomeen profes
soriryhmän tutkimaan EMUn vaikutuksia Suo
men talouteen. Professori Jukka Pekkarisen jo
hodolla toimiva ryhmä aloitti työnsä joulukuun 

delle. Suomessa pääministeri nimitti professo
riryhmän tekemään vastaavan selvityksen ke
vään aikana (katso alla). 

Kansantaloudellinen aikakauskirja osallistuu 
keskusteluun teemanumeron muodossa. 

AIkakauskirjan numero 2/1997 on EMU tee
manumero, johon pyydetään kirjoituksia asiaan 
perehtyneiltä tutkijoilta. Toimituskutsuu myös 
muita kirjoittajia osallistumaan keskusteluun. 
EMUa koskevat kirjoitukset julkaistaan nume
rossa 2/1997, joten artikkelien olisi oltava toi
mituksessa viimeistään huhtikuun puolenvälin 
tienoilla. 

alussa. Ryhmään kuuluvat Pekkarisen ohella 
professorit Esko Antola, Pertti Haaparanta, 
Seppo Honkapohja, Raija Julkunen, Erkki Kos
kela, Heikki A. Loikkanen sekä Matti Viren. 
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Lyhyesti - KAK 4/1996 

EIP-PALKINTO 1997 

Euroopan investointipankin EIP-palkinto pe
rustettiin 1983 pankin 25-vuotisjuhlan kunni
aksi ja se myönnetään joka toinen vuosi inves
tointeja tai rahoitusta käsittelevästä väitöskir
jasta. Palkinnon myöntämisperusteita on tarkis
tettu vuotta 1997 koskien. 

Vuoden 1997 EIP-palkinnon tavoite on roh
kaista uutta tutkimustyötä ja kannustaa Eu
rooppaan liittyvien aihieden laajempaa tutki
musta. 

Palkintoluokkia on nelja: 10000, 7 500, 
2*5000 ja 3* 1 000 ecua. Viimeksi mainitut 
kolme 1 000 ecun palkintoa jaetaan alle 
30-vuotiaiden töille ja toinen 5000 ecun pal
kinnosta on aiheenmukainen erityispalkinto. 
Kilpailuun jätettävien töiden on vastedes oltava 
lyhyitä esseitä (tähän asti vaadittujen väitöskir
jojen asemesta), jotka käsittelevät Euroopan ta
louteen ja rahoitukseen liittyviä aiheita. Töiltä 
vaaditaan lisäksi, että: i) se ei ole esitystyylil
tään tekinen (sisältää vähän tai ei lainkaan ma
tematiikkaa); ii) se on enintään 5000 sanaa 
pitkä, lukuun otamatta graafeja ja lähdeluette
loja; iii) sitä ei ole aikaisemmin julkaistu esite-

, tyssä muodossa (ts. se voi olla mukaeltu väitös
kirjasta tai muusta tutkimustyöstä); iv) se on 
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laadittu joko englannin, ranskan tai saksan 
kielellä. Lisäksi erikoispalkinto esseille tee
masta "In economic terms, has the nation-state 
become obsolete in the Euroepan Union?" 

Vuoden 1997 EIP-palkintoon osallistuvien 
on lähetettävä kaksi kappaletta työstään kirjat
tuna kirjelähetyksenä Euroopan investointipan
kin taloustutkimukset ja tiedotus -osastolle alla 
olevaan osoitteeseen 1 maaliskuuta 1997 men
nessä. 

Lisätietoja ja "EIB Prize Rules· & User's 
Handbook" -opasvihkonen saatavissa osoittees
ta: 
The Chief Economist 
Economics & Information Directorate 
European Investmemnt Bank 




