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EIB's beskaeftigelsespakke 

s M Ρα Det Europaeiske Rads ekstroordi-

naere m 0 d e om beskaeftigelsen (Luxem

b o u r g , den 2 0 . o g 2 1. november 1 9 9 7 ) 

informerede EIB's formond Sir Brian Unwin 

stats- eller regeringscheferne om Bankens 

fremskridt med udm0ntningen af sit Amster

d a m h o n d l i n g s p r o g r a m til fordel for vaek

sten og beskaeftigelsen i Europa. 

De grundlaeggende pr incipper i Amster

d a m h a n d l i n g s p r o g r a m m e t blev g o d k e n d t 

af Bankens styrelsesräd den 2 0 . august 

1 9 9 7 som reoktion pò den resoluHon, Def 

Europaeiske Rod vedtog pä m0det i Amster

dam ('). Programmet, der b b e r over tre âr 

(September 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) , har til formal at 

kanalisere en betydel ig del af Bankens 

finansieringsbidrag i retning of investeringer 

til gavn for staerkt arbejdskraftintensive 0ko-

nomiske sektorer, hvilket fremmer beskaefti

gelsen, i takt med at oktiviteten 0ges. 

Den st0rste nyskabelse i programmet bestôr 

i, at Banken potager sig en reel risiko til for

del for beskaeftigelsesskobende projekter, 

der gennemf0res of mindre og meilemstore 

virksomheder. Som et led i programmet har 

EIB sâledes oprettet et saerligt vindue til 

fremme of innovative mindre og meilemsto

re virksomheder med et betydeligt og doku-

menteret vaekstpotentiel i forbindelse med 

produkt ion eller anvendelse af produkter 

med h0Jt teknolog i indhold. Amsterdam

handl ingsprogrammet indebaerer desuden 

en for0gelse of EIB's f inansieringsbidrag i 

beskaeftigelsesskobende og arbejdskraftin

tensive sektorer, f.eks. transeuropaeiske net, 

mil j0beskyttelse, byfornyelse, sundhed og 

uddannelse (jf. rammen s. 3). 

C) Den Ιό . og 17. juni 1997. Jf. EIB Information 

nr. 94, 4-1997, s. 1. 

Oversigt 
- EIB investerer i skabelse af nye 

arbejdspladser 1 

Der er allerede blevet indgaet afta

ler om finansieringsbidrag ρά ca. 

4 4 0 mio ECU inden for rammerne 

af EIB's nye Amsterdomhandlings

program. I overensstemmelse med 

Det Europaeiske Rads opfordring pâ 

m0det i Amsterdam i juni vedtog sty-

relsesradet i august dette program 

for at 0ge Bankens finansiering af 

arbejdskraftintensive projekter. 

-1 forventning om euroen 5 

Som en af Europas st0rste internatio

nale obligationsemittenter samarbej-

der EIB aktivt med EU-landene og 

Europa-Kommissionen, isagr om af-

klaring af de juridiske og tekniske 

aspekter af overgangen til euroen. 

- Nyt METAP-regionalkonlor i 

Kairo 7 
Sammen med sine partnere i Pro

grammet for Milj0teknisk Bistand i 

Middelhavsomrâdet har Banken ah

net et regionalkontor i Kairo for at 

kunne yde den bedst mulige bistand. 

-ElB-forum 1997 8 

ElB-forum 1997 i Stockholm »Pa 

tvaers of havene i Nordeuropa« var 

koncentreret om udsigterne og ud-

fordringerne for et yderiigere regio

nalt samarbejde i Nordeuropa og 

0sters0omrâdet. 

-ElB-prisen 1997 9 

Det vindende essay beskriver en 

optimal strategi for fastlasning af 

valutakurserne ved overgangen til 

0 M U . 
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EM BANEBRYDENDE INDSATS, 

DER BYGGER PÂ ERFARING 

Da Det Europaeiske Râd opfordrede EIB til 

at investere til fordel for vaekst og beskaefti

gelse, anerkendte det »den v igt ige rol le. 

Den Europaeiske Investeringsbank og Den 

Europaeiske Investeringsfond spiller med 

hensyn til at skobe beskaeftigelse i Europa 

gennem investeringsmuligheder (...), der er 

i overensstemmelse med sunde bankpr in-

cipper og sund bankpraksis«. 

Da Banken i 1 9 9 6 stil lede knap 21 mia 

ECU til râdighed med henblik pâ at simule-

re den europaeiske 0konomi, repraesentere-

de de sâledes f remmede projekter knap 

5% af de faste bruttoinvesteringer i Europa. 

I erkendelse af de 0konomiske behov 

hovde EIB i de fö regäende âr a l lerede i 

h0J grad tilposset sit udbud af finansierings-

ordninger for at fremme vaeksten i Europa. 

Den t i lbyder sâledes finonsiel st0tte og 

knowhow om projektbed0mmelse, men fun-

gerer ogsâ som katalysator i det euro

paeiske bankvœsen til fordel for projekter, 

der medvirker til at strukturere den 0kono-

miske aktivitet. Her er hovedpunkterne i 

denne udvikling: . : 

I december 1 9 9 2 opret tede Banken sin 

Edinburghordning med henblik pâ at frem-

skynde finansieringen of infrastrukturer for 

transport, milj0beskyttelse og byforbedr ing. 

Ved ordningens oph0r ultimo 1 9 9 4 havde 

den stillet 7 mio ECU til râdighed for 134 

starre projekter og hundredvis af meilem

store infrastrukturprojekter til gavn for 1 1 af 

Unionens 12 medlemslande. 

Efter at Det Europaeiske Râd pâ m0derne i 

Kabenhavn (juni 1 9 9 3 ) og Cannes (juni 

1995) havde logt saerlig vaegt pâ mindre 

og meilemstore virksomheder, styrkede EIB 

sin indsats pâ omrâdet, idet den sidel0ben-

de med sine sasdvanlige g loba l l ân , der 

finonsierer ca. 1 0 0 0 0 mindre og meilem

store virksomheder ârl ig, oprettede en mid-

lertidig finansieringsordning pâ 1 mio ECU 

i lân med rentegodtg0relser (̂ ) til fordel for 

jobskabende mindre og meilemstore virk

somheder. Ult imo 1 9 9 6 havde Banken 

gennem denne ordning fremmet skabelsen 

af 4 5 0 0 0 arbejdspladser med egne og 

Unionens midier i samtlige 15 medlems

lande. 

1 juni 1 9 9 4 opret tede Banken, Europa-

Kommissionen og 7 7 forretningsbanker fra 

samtlige EU-lande Den Europaeiske Investe

r ingsfond (EIF) som et enestâende offent-

l igt /pr ivat partnerskab (^). Fondens formai 

er at fremme investeringerne gennem ydel

se af garantier til fordel for dels transeuro

paeiske net, dels investeringer, der gennem-

f0res af mindre og meilemstore virksomhe

der. Siden sin oprettelse har EIF stillet 

garanti for 22 transeuropaeiske netprojek

ter og 23 bonkers portef0ljer af lân til min

dre og meilemstore virksomheder pâ over 

2 mio ECU, heraf 6 3 0 mio til fordel for 

mindre og meilemstore virksomheder. 

I december 1 9 9 4 udbyggede EIB sin ind

sats til fordel for finansiering af transeuro

paeiske net, telekommunikation og energio-

verfarsel, idet den pâ m0det i Essen fore-

slog Det Europaeiske Râd at oprette et 

saerligt udiànsvindue for transeuropaeiske 

net. Sigtet var at t i lbyde skraeddersyede 

finansieringsordninger for disse usaedvanlig 

omfangsrige projekter med longsigtet ren

iai Rentegodtg0relse svarende til 2 procentpoint, 

der afholdes af Den Europœiske Unions budget-

midler. 

(') EIF har en kapital pâ 2 mio ECU og ejes af EIB 

(40%), Europa-Kommissionen (30%) og de 77 

banker (30%). 

tabilitet. EIB har siden i h0j g rad udnyttet 

dette v indue og har udvikief sig til den 

farende kilde til bankfinansiering af disse 

omfattende infrastrukturer. Den har sâledes 

investeret over 3 5 , 7 mia ECU i transeuro

paeiske netprojekter, isaer de hajt prioritere

de, til en samlet vœrdi af ca. 1 3 7 mia 

ECU. Deres gennemfarelse ber0rer over 

80 0 0 0 arbejdspladser i EU. 

I juni 1 9 9 5 besluttede styrelsesrâdet at ud-

v ide Bankens finansieringskriterier til dels 

forskning og udvikl ing, dels erhvervssekto-

ren for ot daekke behovet for finansiering af 

nye oktiviteter pâ disse omrâder . Der er 

siden blevet ydet hundredvis af finansie

ringsbidrag til mindre og meilemstore virk

somheders investeringer inden for rammer

ne af global lânsordningen, men ogsâ bety

del ige midier til omfattende projekter, f.eks. 

i Tyskiand (BMW-Rolls-Royce, Que l le og 

OTTO-Versond), 0s t r ig (Steyer-Puch), Det 

Forenede Konger ige (Ford-Joguar og Pi

relli), Frankrig (SNECMA, PSA-Trémery og 

Amtel-Rousset) samt Italien (Pirelli). 

I juni 1 9 9 6 bemyndigede EIB og de 0vr ige 

ejere EIF til ot stille risikovil l ig kapi ta l til 

râd ighed for transeuropaeiske net og er

hverve kapi ta landele i mindre og meilem

store virksomheder, der er innovative eller 

gennemgâr en saerlig udviki ingsfase. EIF 

kan sâledes formidle 75 mio ECU indtil 

udgangen af 1 9 9 8 og hor allerede ofslut-

tet otte forretninger til en samlet vaerdi af 

over 2 0 mio ECU til fordel for mindre og 

meilemstore virksomheder i Belgien, Frank

rig, Skandinavien, Tyskiand og England. 

I august 1 9 9 7 def inerede EIB sit Amster

damhondl ingsprogram (jf. rammen s. 3). 

NYE O G STABILE 

BESK/tFTIGELSESMULIGHEDER 

Amsterdamhandl ingsprogrammet er Ban

kens seneste initiativ til fordel for beskaefti

gelsen - og for mindre og meilemstore virk

somheder - der bygger po dens driftsover-

skud. Den 20 . august 1 9 9 7 besluttede sty

relsesrâdet sâledes, at Banken i de tre kom

mende âr kan anvende indtil 1 mia ECU af 

sit driftsoverskud til daekning af risikoen i 

forbindelse med finansieringen af nye pro

jekter til fordel for beskaeftigelsen i Uni

onen. Disse midier, der ikke skal betragtes 

som ti lskud, fungerer som hensaettelser til 
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AMSTERDAMHANDLINGSPROGRAMMET: GRUNDL/LGGENDE PRINCIPPER 

Amsterdamhandl ingsprogrammet er Bankens reaktion pâ stats- eller regeringschefernes resolution om vaekst og 

beskaeftigelse, der blev vedtaget pâ Det Europaeiske Rads m0de i Amsterdam i juni 1997. Det omfatter en raekke 

nyskabelser, isaer at EIB potager sig an risiko til fordel for innovative mindre og meilemstore virksomheder. Denne risiko er 

afdaekket i Bankens driftsoverskud med et b e b b pâ indtil 1 mia ECU frem til âr 2000 . Hovedpunkterne i programmet, som 

Bankens styrelsesräd havde dr0ftet i mânederne forinden, er f0lgende: 

1. Et saerligt vindue for mindre og meilemstore virksomheder 

Dette vindue skal g0re det muligt for hojteknologiske mindre og meilemstore virksomheder eller virksomheder i staerk vaekst 

at fâ del i ElB's midier i form af ordninger med risikodeling, underordnede lân eller finansieringsbidrag af risikovillig kapital. 

Der er f0rst og fremmest taie om en raekke globallân med risikodeling, som EIE har oprettet i nasrt samarbejde med sine 

partnere i banksektoren. I visse tilfaelde vil disse saerlige globallân ligeledes kunne anvendes til at tilf0re risikovillig kapital til 

specialiserede bankfilialer. Med 0remaerkningen af ca. 800 mio ECU af den ene milliard ecuer, der indgâr i Amsterdam

handlingsprogrammet, ventes globallânene med risikodeling og tilf0rslerne af risikovillig kapital at g0re det muligt at stille 

ca. 5-8 mia ECU til râdighed for innovative mindre og meilemstore virksomheder. 

Sidebbende hermed har EIB og Den Europaeiske Investeringsfond (EIF) oprettet en ny finansieringskilde, nemlig Den 

Europaeiske Finansieringsordning for Teknologi, med henblik pâ tilvejebringelse af risikovillig kapital og egenkapltal til 

fordel for projekter, der gennemf0res af mindre og meilemstore virksomheder i staerk vaekst eller med speciale i 

h0Jteknologi. Ordningen bestâr af 125 mio ECU af ElB's midier og administreras af EIF pâ Bankans vegna. Den skal 

anvendes til erhvervelse af kapitalandele i fonde eller selskaber for formidling af risikovillig kapital, speciali mad hanblik pâ 

tilvejebringelse af egenkapltal til mindre og meilemstore virksomheder i en udvikiingsfase. Den forventede multiplikator-

effekt bliver i st0rralsasordanen 500-800 mio ECU i kvosikapital til mindre og meilemstore virksomheder. De 125 mio, der 

indgâr i ordningen, er et supplement til da kildar til risikovillig kapital, som EIF har oprettat sidan juni 1996, og som bebber 

sig til i alt 75 mio ECU. De to institutioner stiller sâledes tilsammen 2 0 0 mio ECU i form af risikovillig kapital til râdighed for 

innovative mindre og meilemstore virksomheder. Dette bel0bs kritiske masse er i trâd med de 0konomiske behov i Europa, 

hvor dar i 1996 blev invastarat ca. 4 3 0 mio ECU i form af risikovillig kapital. 

2. Uddannelse, sundhed, byfornyelse og milj0 

Udvidelsen af Bankens finansieringsaktivitet inden for uddannalsa, sundhad, byfornyalsa og milJ0beskyttelse sker med 

styrelsasrâdets godkendelse. Banken har indiedt bed0mmelsen af omfattende projaktar i uddannalsas- og sundheds

sektoren i Tyskiand, Spanien og Graekenland, ligesom der er blevet ydet globallân til investeringer af denna art i Belgian, 

Frankrig og Naderlandene. Samtidig er de bbande globallân til fordel for infrastrukturprojekter blevet udvidet til sundheds-

og uddannalsessektoren. Endelig har Banken revideret sine muligheder for finansiering af investeringar i byfornyelse og 

milJ0beskyttalse (hvortil dan udlâner 4-6 mia ECU ârlig). En snes projekter pâ dette omrâda i Tyskiand (isaer i Berlin), 

Frankrig, Spanien, Nederlandene og Italian befinder sig pâ et fremskredet forhandlingsstadium. 

3. Transeuropaeiske net: En fornyet indsats 

Banken udfolder i 0Jeblikket en fornyet indsats til fordel for finansiering af transeuropaeiske net og andre omfattende 

infrastrukturinvestaringer, samtidig mad at den deltager i kommissionsmediem Neil Kinnocks arbejdsgruppe om finansiering 

af transeuropaeiske net. Banken agter at uddybe visse aspekter af sit saerlige udiànsvindue for transeuropaeiske net, isagr 

gennem ydelse af ekstraordinaert lange afdragsfri perioder og tilbagabetalingsfristar samt skraeddersyede finansierings

bidrag, man ogsâ via at tidiigere engagement i projekternes tilrettelaeggelse og en styrkalsa af st0tten til initiativer, dar 

gannemf0res af partnerskaber mad offentlig og privat deltagalsa. Basfyrelsen har i de seneste mânedar givat tilsagn om lân 

pa over 3,6 mia ECU til transeuropaeiske netprojekter, harundar flara partnerskaber med offentlig og privat deltagelse, i 

lyskland, Det Foranede Kongerige, Belgien og Italien. Desuden vil den i saerlige tilfaalda kunne 0ge sin finansieringsandel 

ud over de normale 5 0 % af projaktudgifterne og yde en tidiigere st0tte i form af finansiering af forunders0gelser, for sô 

vidt angâr vissa omfattende projektar i forbindelse med infrastrukturer og milÌ0forbedring. 
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KONFERENCE O M BESK/tFTIGELSEN 

Den 15. Januar 1998 samlar EIB pâ init iativ fra chaf0konom Al f red 

Steinherr et panel af f0rende sagkyndige og 0konomer til en konference 

om de 0konomiske aspekter af beskaeftigelsen i Europa. De vigtigste emner 

bl iver en unders0gelse af tendenserne med hensyn til jobskabelse, 

problematikken i forbindalse med de mindre og meilemstore virksomheders 

skabelse af nye arbejdspladser og deres finansiering samt en analyse af 

förbindelsen mellem investeringer og beskaeftigelse. 

Blandt de sagkyndige kan naevnes José Viiîals, chef0konom i den spanska 

nationalbank, Michaal Burda fra Humboldt Universität zu BeHin, Charles 

Bean fra London School of Economics samt Jacques Drèze og Henri 

Snessens fro Louvains katolske universitet. 

Opiysninger og t i lmeldinger via chefekonomens Sekretariat, Heather 

Halahan, fax (+352) 4 3 7 9 3 4 9 2 . 

Endelig har EIB besluttet at koncentrere sit ElB-forum 1998 om beskaef

tigelsen i Europa. Det finder sted i London den 22. og 23. oktober 1998. 

EIB Information vil senere bringe naermere opiysninger om programmet for 

denne konference. 

daekning af risikoen i forbindelse med pro-

jekterne. 

I overensstemmelse med sit formal, der er at 

fremme investeringer i 0konomisk velbe-

grundede og finansielt sunde projekter, har 

Banken valgt at gennemf0re sit Amster-

damhandlingsprogrom under hensyntagen 

til forholdene i de forskellige medlemslande 

i stedet for at oprette en samlet ordning med 

en forudfostsat fordeling af finansierings

bidragene pâ lande og sektorer. Den vil 

sâledes kanalisere sine midier i retning af 

sundhedssektoren og byfornyelse, der lider 

under tilbagetraekningen af de offentìige 

midier, idet sâdanne projekter hurtigt kan 

tilrettelaegges og pâvirke beskaeftigelsen 

mœrkbart. I somme ând vil Bankens finansi

eringsbidrag ligeledes tilfiyde uddannelses-

sektoren, hvor sigtet er ot forbedre Uni

onens menneskelige kapital gennem dels 

udbygning af de unges uddannelsesmulig-

heder, dels bidrag til modernisering og for

bedring af skolebygninger. 

Det mest banebrydende aspekt af Amster

damhandlingsprogrammet er imidiertid op-

rettelsen af et vindue for mindre og meilem

store virksomheder, der bygger pâ princip-

pet om risikodeling. Det supplerer Bankens 

globallân og omfatter dels tilbud om for

skellige former for risikovillig kapital, der 

finansieres af EIB og administreres af EIF 

(inden for rammerne af Den Europœiske 

Finansieringsordning for Teknologi), dels en 

raekke globallân med risikodeling, der stil

les til râdighed i samtlige medlemslande i 

naert samarbejde med banksektoren. Disse 

globallân antager staerkt vorierende former 

fra land til land dels for at opnâ den bedst 

mulige daekning af behovet for styrkelse of 

de mindre og meilemstore virksomheders 

egenkapltal, dels i betragtning af bonksek-

torens muligheder. Bankens sigte er at styr-

ke udbuddet af risikovillig kapital eller kva-

sikopitol, der i Unionen med undtagelse of 

Det Forenede Kongerige og Nederlandene 

er forholdsvis beskedent i sammenligning 

med Nordamerika og Japan. 

Sk0nt det er for tidligt at opgive praecise 

tal, vil Amsterdamhandlingsprogrammets 

multiplikotorvirkning afhœngigt of de αη-

vendte finansieringsformers effektivitet kun

ne skabe et supplerende finonsieringsud-

bud til fordel for mindre og meilemstore 

virksomheder pâ 5-9 mia ECU i de tre kom

mende âr, heraf 500-800 mio ECU i risiko

villig kapital. 

EN KONKRET OG HURTIG INDSATS 

Siden sommeren 1997 har EIB knyttet de 

n0dvendige kontakter i medlemslandene 

for hurtigt ot kunne indlede udm0ntningen 

af Amsterdamhandlingsprogrammet. Den 

var sâledes i stand til at informere stats-

eller regeringscheferne om de f0rste kon

krete foronstaltninger pâ Det Europaeiske 

Râds ekstraordinaere m0de om beskaeftigel

sen i Luxembourg den 20. og 2 1. novem

ber 1997. 

Banken bed0mmer i 0jeblikket ca. 40 pro

jekter eller globallân - hvorunder lânene 

ydes pâ grundlag of risikodeling - der er 

finansierbare inden for rammerne af Am

sterdamhandlingsprogrammet. Et dusin for

retninger pâ i ait 1 310 mio ECU er allere

de blevet godkendt af Bankens bestyrelse, 

ligesom der er blevet undertegnet fiere 

fìnansieringsaftaler pâ over 440 mio ECU, 

nemlig globallân i uddannelses- og sund

hedssektoren i Belgien (Crédit Communal-

Dexia), Frankrig (CLF-Dexia) og Neder

landene (BNG), hvortil kommer et uddan-

nelsesprojekt i Valencia i Spanien. Side-

l0bende hermed oprettede EIB og EIF Den 

Europaeiske Finansieringsordning for Tek

nologi (125 mio ECU), der dermed ogsâ 

kan anvendes til formidling af risikovillig 

kapital til mindre og meilemstore virksomhe

der i Europa. S 

N F O R M A T I O N 5 - 9 7 



D E N E u R O P y t i S K E I N V E S T E R I N G S B A N K 

^ag^^g jg^^gB^^c .g^ - ' ^&^ j ^gsH!^^^^ 

ndf0relse af euroen -
konvertering af de l0bende lân 

IOC 

Som en af Europas st0rste og mest 

fremtraedende internationale emittenter of 

obligationer, der derfor ogsâ har en vigtig 

rolle at spille pâ det kommende euromar-

ked, somorbejder Banken 

aktivt med de fleste med

lemsstater og Europa-Kom

missionen om at belyse de 

juridiske og tekniske a-

spekter af euroens ind-

f0relse. Som naevnt i en 

t idi igere arfikel (') er det 

vigtigt at aendre de ü b e n 

de lâns valutaenhed fro nationale valutaer 

til euroer pâ et tidligt tidspunkt for dels at 

skobe en kritisk masse af omsaettelige popi-

rer i den nye valuta, dels at sikre eurokopi-

talmarkedet en god start i 1 9 9 9 . 

Ρα Det Europaeiske Râds m0de i Mad r i d i 

december 1 9 9 5 enedes mediemsstaterne 

om fra 1 9 9 9 at emittere alle b0rsnoterede 

stafsobligotioner i euroer. Renter og afdrag 

pâ disse emissioner vil derefter automatisk 

blive betalt i euroer. Private emittenter kan 

indtil den 3 1 . december 2 0 0 1 efter eget 

valg emittere obligationer i euroer eller nati

onale valutaer. Derefter skal samtlige nye-

missioner finde sted i euroer. 

For de l0bende lân skal der ikke aendres 

valutaenhed f0r den 1. jonuor 2 0 0 2 . F0rst 

do bliver det obligatorisk for olle emittenter 

at aendre valutaenhed for aile typer lân i EU-

valutaer. 

N 0 J A G T I G HVAD BETYDER Ä N D R I N G 

AF VALUTAENHED? 

Det betyder i sin enkleste form konvertering af 

en af EU-londenes nationale valutaer til euro

er. Der er i gründen tale om en simpel bog-

f0ringsmaessig foranstaitning og pâ ingen 

made om en valutaforretning, do omregnings-

kursen blot er en administrativt fastsat faktor. 

Angâende selve konverteringen til euroer 

dr0ftes der i 0jebl ikket to forskell ige frem-

gongsmâder, som begge vil blive anvendt. 

De betegnes almindeligvis som henholdsvis 

konvertering oven-

fra og konverte

ring nedenfra. 

En konvertering af 

en emission oven-

fra indebaerer en 

aendring af den 

mindste stykst0r-

emissionsvilkârene. 

Emissionen bestâr of et naermere besternt 

antal enheder af denne mindste stykst0rrel-

se. Denne enhed konverteres pâ grundlag 

îls fastsat 

af den officielle konverteringsfoktor (seks 

decimaler), afrundet til naermeste hundrede-

dele euroer (to decimaler), hvorefter resulta

tet ganges med det oprindelige ontol enhe

der. Det samlede b e b b i euroer vil n0dven-

digvis ofvige lidt fra det oprindel ige emissi-

onsbel0b. Hvis enhedernes sum overstiger 

det samlede pâ lydende, skal der ske kon-

tant t i lbagebetal ing af et vist bel0b for hver 

enhed. Hvis enhedernes sum der imod er 

lavere end pâlydendet, vil der faktisk vaere 

sket en fiktiv f0rt idig t i lbagebetal ing af emis-

sionen. 

En konverter ing nedenfra loger udgongs-

punkt i de enkelte investorers behoidn ing 

af obl igat ioner, hvis valutaenhed skal aen-

HVORDAN SKAL KONVERTERINGEN TIL EUROER FOREGA? 

De sagkyndige skelner mellem tre grundlaeggende hoidninger til sp0rgsmâlet. 

1. ÄLndring af va lutaenhed (redenominering): A indr ing af den valutaenhed, som et 

papirs pâlydende vaerdi er udtrykt i, under anvendelse af omregningskursen, afrundet 

til naermeste hundrededel euro. Dette bevarer papirets n0jagtige okonomiske vœrdi. 

2. Ä.ndr ing of stykstarrelse (renominalisering): Dette betyder - efter aendring af valuta

enhed - aendring af det pâlydende b e b b , som papiret er opdeit og handles i med 

henblik ρά at forenkie vaerdipapirhandel og -clearing. A^ndringen kan ske ved at redu

cere et papirs mindste pâlydende bel0b til en euro eller en hundrededel euro eller 

gennem aendring af et skaevt eurobel0b til et rundt i hele euroer af hensyn til vaerdipa-

pirhandelen. Aindring af stykst0rrelsen medfarer afrundingsfejl, isaer nâr der afrundes 

til naermeste hele antal euroer og ikke til naermeste hundrededel euro. Disse forskelle 

kan udlignes ved konfantbetalinger. 

3. A indr ing af emissionsvilkâr: Dette betyder aendring af vilkârene for en vaerdipapire-

mission med henblik pô ot afspejle de andre vilkâr, der gaelder pâ markederne i den 

nye valutaenhed. Sigtet er at g0re de eksisterende papirer mere sammenlignelige eller 

fungible med nye eurovagrdipapirer. Dette kan normalt kun opnâs gennem vedtagel-

sen pâ et m0de for obligationsihaendehaverne. 

jf. Bank of Englands publikation »Practical issues arising from the introduction of the EURO« af aprii 
1997. 

) Jf. EIB Information nr. 92 s. 14. 
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dres, eller i hver enkelt obl igat ion. 1 begge 

tilfaelde foretoges konverteringen pâ grund

lag of den off iciel le konverter ingsfoktor, 

afrundet til nœrmeste hundredede l (men 

ikke of euroer som ved konvertering oven-

fra). Hvis en investors ob l iga t ionsbeho ld-

ning star i en banks ηανη, vil depotbanken 

f o r e t o g e samme b e r e g n i n g for samtl ige 

konti for banker. Hver bank vil justere sine 

kunders konti sâledes, ot de tilsammen sva-

rer til bankens egen behoidning (i euroer) 

hos depotbanken. Depotbanken foretoger 

derefter de forn0dne mindre ti lposninger til 

sikring af, ot den samlede vaerdi af de hos 

den noterede beholdn inger svorer til den 

opr indel ige emissions konverterede be leb. 

Bâde konvertering nedenfra 

og konvertering ovenf 

forekommer brugbar. 

Hvert land skal selv 

o fgere , hvilke for-

dele og ulemper 

de to konverte-

r ingsformer hor. 

Det ende l ige 

va lg vil bl ive truf

fe! ud fro bl.a. tek

niske foktorer, om-

kostningshensyn og d 

juridiske forhold. 

Den herskende tendens tyder pâ, ot kon

verter ing nedenfra vil bl ive den mest an-

vendte, medens konvertering ovenfro synes 

ot vil le forb l ive en undtagelse. Anven-

delsen af forskellige konverteringsformer vil 

ogsâ prasge den private sektor, der imidier

tid nok vil fo lge sin regerings beslutning 

med hensyn til, hvorledes aendringen skal 

gennemfores. Der forel igger al lerede prak-

tiske eksempler herpâ: I Frankrig har st0rre, 

overvejende offentìige emittenter a l lerede 

bekendtgjort, at de vil anvende den form, 

som den franske reger ing vasiger. I 

Tyskiand har K fW offentl igt erklaeret, at 

den vil fo lge den tyske regerings beslut

ning. 

Som folge deraf vil der findes mindst to for-

skelligt konverterede typer papirer pâ mar

kedet, idet deres afrundede pâlydender vil 

vaere udtrykt i enten euroer eller hundrede-

dele euroer. Denne indledende forskel ven

tes imidiert id ikke at vi l le true det euro

paeiske ob l igat ionsmarkeds l ikviditet og 

transporens pâ laengere sigt. Forvirr ingen 

kan forholdsvis let afhjaelpes, nâr detaljer-

ne bliver bedre kendt, og desuden vil mar

kederne presse pâ til fordel for den bedst 

egnede af de to fremgongsmâder. 

HVEM TREFFER BESLUTNINGEN O M 

/ t N D R I N G AF VALUTAENHED? 

Teoretisk kan en sâdan beslutning traeffes 

af mindst tre parter: De respektive regerin

ger, der hör ansvoret for behondl ingen af 

deres egen valuta, emittenten og de in

vestorer, i hvis portefol jer lânene 

dgâr . Dette giver de po

tentielle beslutningstage-

re et stort spillerum. I 

reoli teten kan der 

anvendes to prin

c ipper, som er 

modstr idende og 

derfor kan fore til 

heit forskellige re-

sultoter. 

For det forste har 

ngen onfaegtet de del-

tagende regeringers ret til 

at traeffe beslutning om aendring 

of deres egne lâns valutaenhed. Den er en 

fo lge af staternes suveraenitet (den beromte 

lex monetae), som ingen andre kan blande 

sig i-

Et mere omfindtl igt sporgsmâl er, hvem der 

traeffer beslutning om konverter ing of of

fentìige organers eller stotsejede selskabers 

lân? O g hvod med den private gaeld, og 

hvad skal der forstâs ved pr ivat gaeld? 

Omfatter den ligeledes de offentìige lânto-

geres gaeld, der er stiftet privat, eller ej? 

Kan aftalemœssige bestemmelser ti lside-

sasttes ved regeringsbeslutning, sâledes at 

naesten samtlige emissioner skal respektere 

beslutninger, der er truffet ondefsteds? Det 

er indlysende, at disse sporgsmâl langt fra 

er ofk laret endnu. En sâdan ofk lor ing vil 

sondsynligvis kraeve en b land ing af rege-

ringsinitiativ og morkedsinspirerede initiati

ver. 

HVEM SKAL B/tRE O M K O S T N I N G E R N E 

I FORBINDELSE MED / A N D R I N G E N AF 

VALUTAENHEDEN? 

Dette er et overordentlig folsomt sporgsmâl, 

som man allerede er begyndt at drofte i en 

raekke lande, isaer mellem bankforeningerne 

og regeringerne. Ρα indevaerende tidspunkt 

forel igger der ikke mange opiysninger her-

om, om end det er nogenlunde klart, at 

bankkunderne sandsyniigvis ikke skal betale 

udgifterne, i det mindste ikke inden 2 0 0 2 . 

Hoveddreftelserne finder sted mellem ban-

kerne og regeringerne med forskelligt résul

tat fro land til land. 

Som pâvist er der stadig en raekke sporgs

mâl, der skal besvares. EIB Information vil 

senere gore rede for de gjorte fremskridt. 

EIB TAGER FORSKUD PÂ / A N D R I N G E N 

AF VALUTAENHEDEN 

Som allerede naevnt vil en tidlig aendring af 

valutaenheden generelt betragtet b idrage til 

at opbygge en kritisk mosse af let omsaetteli

ge euroinstrumenter. Alle konverterede emis

sioner vil ikke nodvendigvis vaere let omsaet

telige, men de vil i almindelighed klart vaere 

mere acceptab le for markederne og in

vestorerne end de obl igat ioner i nationale 

valutaer, som ikke er blevet konverteret. Do 

en emissions storrelse har en betydelig ind-

flydelse pâ dens likviditet, er EIB og en 

raekke andre emittenter begyndt at emittere 

eurorettede obligationer. 

Ideen er at emittere store belob i forskellige 

EU-valutaer inden 1 9 9 9 , konvertere dem til 

euroer pâ det tidligst mulige tidspunkt og 

derefter fusionere dem. Derved fremkommer 

der Store obligationsemissioner, som ofgjort 

vil vaere tiltraekkende for markedet, isaer hvis 

de ogsâ kan anvendes som grundlag for fu

tures. EIB har allerede med held udbudt en 

lang raekke eurorettede emissioner, og 

andre vil fo lge. Malet er at skabe betydeli

ge emissioner i euroer, der kan handles pâ 

og er tilstraekkelig let omsaettelige til marke

det i 1 9 9 9 . EIB hâber endda at have en 

afkostkurve i euroer pâ plods lige fra starten 

i 1999 . • 
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Nyt METAP-regionalkontor i Kairo 

Den Europaeiske Investeringsbank og 

dens partnere i Programmet for Miljotek-

nisk Bistand i Middelhavsomrâdet, METAP, 

âbnede i sommeren 1997 et regional

kontor i Kairo for pâ bedst mulig vis at 

kunne bistâ ved udarbejdelsen af nye 

miljoprojekter i samarbejde med de na

tionale myndigheder i de pâgaeldende lan

de. 

METAP blev oprettet i 1990 med henblik 

pâ at bidrage til losning of middelhavslan-

denes meget specielle miljoproblemer. 

Programmet ledes af EIB og Verdens-

bonken i faellesskob i samarbejde med 

Europa-Kommissionen og De Forenede 

Nationers Udviklingsprogram. 

METAP-regionolkontoret bestâr af to enhe

der, nemlig en kapocitetsenhed og en pro

se somorbejder de to enheder om forbere-

delsen af konkrete projekter, der senere vil 

fore til investeringer i forureningsbekaem-

pelse. 

Regionalkontoret er underlogt en styrelse 

bestâende of repraesentanter for de fire 

partnere. Kopocitetsenhedens tekniske 

personale bestâr af tre sagkyndige. Pro-

jektenhedens orbejdsprogram for 1 998 

udfores of et team pâ ni sagkyndige med 

en stob pâ fem medarbejdere. Enheden 

ledes af Aziz Bouzaher, der er miljo- og 

ressourceokonom i Verdensbonken, og 

hons assistent Philippe Ostenc, der er spe

cialist inden for vand og transport i EIB. 

Programmet omfatter forberedelse af pro

jekter for integreret vand- og spildevands-

forvoltning, kortlaegning of specielt bela

stende forureningskilder og udbygning af 

jektenhed. Kapacitetsenheden ledes af 

De Forenede Nationers Udviklingsprogram 

og bistâr landene ved kortlaegningen og 

daekningen af prioriterede behov for ud

videlse af kapaciteten for miljeforvaltning. 

Projektenheden, der ledes af Verdens

bonken og EIB i faellesskob, koncentrerer 

sig om at oge tilgongen af miljoprojekter 

og yde bistand, der munder ud i baeredyg-

tige projekter. Skont under forskellig ledel-

kapaciteten for miljoforvoltning i Al

banien, Egypten, Tyrkiet og Marokko 

samt i Gazostriben og pâ Jordans vest-

bred. 

METAP-partnerne og de omfottede lande 

har udvalgt tre hovedoktivitetsomrâder, 

nemlig knopheden pâ noturressourcer, for-

ureningsbekaempelse og styrkelse af de 

lokale miljoinstitutioners kapacitet. 

Hidtil hör METAP afsluttet to foser af sin 

aktivitet. METAP I (1990-1992) bestod i en 

kortlaegning af miljoforholdene i Middel

havsomrâdet. METAP II (1992-1995) om

fottede etablering af de fornodne institutio

nelle rammer og gennemforelse af forun-

dersogelser i forbindelse med bestemte 

investeringsprojekter. I de forlobne seks âr 

er der blevet stillet METAP-midler pâ i alt 

over 26 mio ECU til râdighed for over 1 20 

projekter for teknisk bistand, hvoraf 85% 

gik til oktiviteter i de sydlige og ostlige mid-

delhavslande. 

Portnerne har nu ivaerksat METAP III 

(1996-2000) med det formal at styrke vir-

keliggorelsen af programmets mài med 

saerlig vaegt pâ gennemforelsen of specielle 

miljoinvesteringer. 

Som METAP-portner har EIB afsat de nod-

vendige menneskelige, tekniske og finansi

elie ressourcer for at sikre en vorig udvik

ling i overensstemmelse med dels Den 

Europaeiske Unions miljostrategi og -politik, 

dels konklusionerne fra verdenskonferencen 

i Rio i 1992. Desuden agter Banken fortsat 

at stille sin kapacitet for middeltllvejebrin

gelse og erfaring til râdighed for dette pro

gram, derved at den somorbejder med mid

delhavslandene om at gennemgâ bestemte 

politikker og de foranstaltninger, der er 

nodvendige for at kunne forberede og 

drage nytte of det Euro-Middelhavsfri-

handelsomrâde, der skal oprettes omkring 

2010. En del af dette samarbejde bestâr i 

skabelse af institutionel kapacitet og udvael-

gelse of investeringsprojekter med henblik 

pâ forebyggelse og bekaempelse af forure-

ningen. i l 

METAP-regionolkontoret 

Philippe Ostenc og Aziz Bouzaher 

TIf: (+20) 2 351 3598 

Fox: (+20) 2 351 3080 

E-mail: abouzaher@worldbank.org 

eller postenc@worldbank.org 
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ElB-forum 1997 
»Ρα tvaers af havene i Nordeuropa« 

m Det tredje ElB-forum fandt sted i 

Stockholm den 23. og 24. oktober 

1 9 9 7 og samlede ca. 3 5 0 repraesentan

ter for regeringer, parlamenter og andre 

offentìige instanser, bankerne, erhvervsli-

vet, ikkestatslige organisationer, medier-

ne og de internationale organisationer. 

Denne betydelige deltagelse fra over 25 

lande og indlaeggene fra over 20 frem

traedende talere viser emnets aktuolitet, 

nemlig udsigterne og udfordringerne for 

Nordeuropa og Ostersoomrâdet samt 

mulighederne for et yderiigere regionalt 

samarbejde i disse omrâder. 

Nordeuropa og isaer Ostersoomrâdet 

gennemgâr i ojeblikket grundlaeggende 

aendringer. Sverige og Finland tiltrödte 

EU for kun tre âr siden, Polen og oster-

S0landene tilstraeber EU-medlemskab, og 

Rusland skal inddroges i omradets videre 

integration. At tilvejebringe og moderni-

sere den fysiske infrastruktur, der er nod-

vendig for at etoblere forbindelserne 

mellem de nordeuropaeiske lande i Det 

Europaeiske 0konomiske Scmarbejds-

omräde og ansogerlandene i Central- og 

Osteuropa pâ den ene side og resten of 

Europa ρά den anden side, vil udgore 

en betydelig udfordring i de kommende 

âr. ElB-forummets fire moderaekker be-

handlede udfordringerne og muligheder

ne for samarbejde i omrâdet, bypartner-

skabernes rolle, hoidningerne pâ energi-

og milj0omrâdet samt perspektiverne for 

Nordeuropa i det enogtyvende ârhun-

drede. 

Hver moderaekke blev indiedt med et 

oplaeg fra et panel af talere bestâende 

af dels fremtraedende aktorer i forbindel

se med omrâdets udvikling fra nationale 

og lokale myndigheder, bankerne og 

Industrien - almindeligvis med stor erfa

ring i tvaerregionalt samarbejde - dels 

repraesentanter for de forende ikkestatsli

ge organisationer i omrâdet. Sveriges 

statsminister Coran Persson anslog en 

optimistisk tone i sin âbningstale ved at 

understrege, at Ostersoomrâdet hor 

muligheden for at blive det hurtigst vok-

sende omrâde i Europa i en ârraekke. 

Kombinationen af de hastigt voksende 

unge markedsokonomier i f.eks. Polen, 

Den svenske statsminister Goran Persson 
indledte ElB-forum. 

Polens udenrigsminister Bronislav Geremek 
(siden november) var gaestetaler. 

de boltiske lande og Nordvestrusiand 

samt de modne 0konomier i f.eks. de 

nordiske lande vil skabe en staerk okono-

misk dynamik til gavn for den okonomi-

ske vaekst. De ovrige talere understrege-

de den usaedvanlige rigdom og histori-

ske tradition, der praeger det regionale 

samarbejde, som nu er under genopbyg-

ning pâ alle niveauer i samfundet. Gae

stetaler Bronislav Geremek, der er histori-

ker og under forummet tillige var medlem 

af det polske pcrloment, men siden 

november har vaeret Polens udenrigsmini

ster, mindede isasr tilhorerne om behovet 

for at styrke regionens og hele Europas 

faelles intellektuelle og kulturelle arv. Eu

ropa skal udvikie sin egen kulturelle og 

politiske identitet, der bygger pâ den fael

les historié, for at skabe samhorighed 

mellem befolkningerne og somfundene 

og derved tilskynde til en fortsaettelse af 

integrationsprocessen. 

ElB's rolle i Nordeuropa og 0ster-

S0omrâdet blev belyst af ElB's formand 

Sir Brian Unwin i hans âbningstale. Hon 

understregede Bankens engagement til 

fordel for fremme af en vorig udvikling i 

omrâdet i form of en betydelig lângivning 

til regionale infrastruktur- og miljoprojek

ter samt deltagelse i Det Faelles Miljo-

handlingsprogram for Ostersoen. EIB har 

finansieret en raekke projekter, der figure

rer pâ programmets liste over 132 priori

terede miljoforanstaltninger, og desuden 

voretaget tilsynet med og koordinationen 

af forundersogelsen vedrorende Oder-

dolen. I ait har Banken bidroget til finan

sieringen af investeringer pâ 3 1 mia ECU 

i 0sters0omrâdet alene i de forlobne fem 

âr. En raekke talere og repraesentanter 

opfordrede Banken til at styrke sit enga

gement i omrâdet, f.eks. gennem fremme 

af partnerskaber med offentlig og privat 

deltagelse. Viceguvern0ren for Sankt Pe

tersborg anmodede Banken om at udvide 

sit aktivitetsomrâde til Nordvestrusiand, 

medens repraesentonten for Greenpeace 

henstillede til EIB og andre banker at sfot

te vedtagelsen af mal for reduktion of 

C02-emissionerne, yde lân til udnyttelse 

af vedvarende energikilder og oge finan

sieringsbidragene fil rationalisering af 

energionvendelsen. 
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I sine afsluttende bemaerkninger sagde 

EIB's naestformand Class de Neergaard, 

et det nu gaelder om at omsaette de gode 

hensigter til virkelighed, derved at rege

ringerne, bankerne og initiativtagerne i 

den private sektor anlaegger en pragma-

tisk holdning, medens EIB for sin del vil 

overveje deltagernes ideer naermere som 

inspirotionskilde til gennemforelsen af 

nye foranstaltninger. 

ElB-forum 1997 vor en succès i lighed 

med forummet i Madr id i 1996 ved

rorende de fremtidige udfordringer og 

muligheder for Middelhavsomrâdet og 

det f0rste i Amsterdam i 1 995 om den 

private sektors rolle i forbindelse med 

finansieringen af omfattende infrastruktu

rer. Dette har inspireret EIB fil at afholde 

endnu et forum, nemlig i London i Okto

ber 1998 vedrorende Europas storste 

udfordring, skabelsen af nye arbejds

pladser. 

Publikationen om ElB-forum 1997 vil 

blive offentliggjort forst i 1998 og kan 

rekvireres gratis pâ engeisk fra Bankens 

hovedafdeling for information og kom

munikation i Luxembourg, fax (+352) 

4379 3189. • 

EIB-prisen 1997 
H Opslaget om EIB-prisen 1997, der 

blev offentliggjort sidste âr (EIB Infor-

matìon nr. 90), filtrok et betydeligt antal 

ansogninger fra en lang raekke lande. 

Ved den kombinerede over-

raekkelsesceremoni og mid-

dag i Firenze den 9. oktober 

1 9 9 7 overrakte formanden 

for EIB priserne fil i alt fi vin-

dere under overvaerelse af 

Firenzes praefekt og borgme-

ster. I middagen deltog desu

den en raekke hojtstâende 

embedsmaend og akodemi-

kere samt fremtraedende per-

sonligheder fro den itolienske 

industri-og bonksektor. 

De prisbel0nnede essays 

blev udvalgt af en uofhaengig 

bedommelseskomité bestâen

de af Lord Roll of Ipsden, 

Antonio Borges, dekan for 

INSEAD, Edmond Malinvoud 

fra Collège de France, Alberto Quadrio-

Curzio fra Milonos katolske universitet, 

Helmut Schlesinger, tidiigere forbunds-

bankpraesident, Jacques-François Thisse 

fro Louvains katolske universitet og Alfred 

Steinherr, EIB's chefokonom. 

Fersteprisen: »Quelle stratégie optimale 

pour geler les parités de change au 

démarrage de l'UEM?« - Bernadette 

Frederick & Peter Vanden Houte, Bank 

Brussels Lamberts ofdeling for analyser og 

strategi. Forfatterne forsvorer det syns-

punkt, ot en fejlslogen 0 M U vil give selve 

den europaeiske integration d0dsst0det, 

og mener, ot en fostfrysning af valutakur-

sor, INSEAD. At der i den nye verden 

efter overgangen fil 0 M U ikke laengere 

vil findes indreeuropaeiske valutakurser 

er udgangspunktet for forfatterens under-

S0gelse of, hvorledes ind-

forelsen of euroen vil fjerne 

en of ârsagerne til banker-

nes forskellige konkurrence

evne og dermed permanent 

og grundlaeggende aendre 

det europaeiske marked for 

bonktjenester. 

Vinderne af forsteprisen Bernadette Frederick og Peter Vanden Houte med 
EIB's formand Sir Brian Unwin ved prisoverreekkelsen i Firenze. 

seme pâ et 0konomisk begründet niveau 

er en forudsaetning for en gnidningslos 

overgang til 0 M U . Pa denne baggrund 

beskriver de en optimal strategi, der gor 

det muligt at anvende markedskurserne 

som grundlag for fastsaettelsen af omreg-

ningskurserne, fastfryse valutakurserne pâ 

et okonomisk begründet niveau og fore-

bygge Spekulation. 

Andenprisen: »Eurobanking, a N e w 

World« - Jean Dermine, finansprofes-

Tredjeprisen (delt): »The Dy

namics of European Integra

tion« - Daniels Gros, vicedi-

rekt0r, Centret for Europaei

ske Polifiske Studier (CEPS). 

Forfatteren beskriver en ny 

verden, idet han opbygger 

en europaeisk integrations-

model, der viser, hvorledes 

en politisk motiveret indforel-

se af frihandel kan igang-

saette en dynamisk okonomisk integrations-

proces. 

Tredjeprisen (delt): »Zur Effizienz nationa

ler Sozialversicherungssysteme in der 

Europäischen Union« - Martin Kolmar, 

Konstanz' universitet. Forfatteren soger at 

idenfificere de kriseârsager i de nationale 

velfaerdssystemer, der kan tilskrives sam-

menlaegningen af markederne i Europa, 

og stiller forslog fil afhjaeipning af EU-lan-

denes sociale sikringssystemers manglen-

N F O R M A T I O N i - .S-,1,. 



D E N E U R O P A L I S K E N V E S T E R I N G S B A N K 

de effektivitet med hensyn til omfordel ing 

af midierne. 

Priser ti l a n s o g e r e unde r 3 0 âr : »Fi

nanc ia l system models, corpora te govern

ance a n d c a p i t a l investment in O E C D 

countr ies: Some s ty l i zed facts« - Pablo 

de A n d r e s A l o n s o & Fél ix J. Lopez 

I t u r r i a g a , okonomip ro fesso re r ved Vc l -

l ado l i ds universitet. Forfat terne belyser 

mu l i gheden af konvergens mel lem de 

europaeiske finansielie systemer set ud fro 

et virksomhedsfinansieringsmaessigt syns-

punkt. Hoved ideen er, at fork lar ingen pâ 

de in te rna t iona le var ia t ioner , der kan 

konstateres i v i rksomhedernes kap i to l -

struktur, b l .a . kan vaere de na t iona le 

finansielie systemers indf lydelse pâ , hvem 

der traeffer v i rksomhedernes strategiske 

investeringsbeslutninger. ' · 

»A /Viore Stable Stabil i ty Pact« - Vo l ke r 

Kö l lmonn & A n d r i Kopperschmid t , Kiels 

universitet. Denne ana lyse of de fore l ig-

gende forslag til en stabil itetspagt (der til-

sigter en langfristet skattedisciplin for samt

l ige 0 M U - l a n d e ) vedrorer hovedsagel ig 

den europaeiske integrafions fremfid. Som 

et alternativ Hl underskudskriteriet foreslâr 

forfatterne, at gaelden reduceres, og der 

opbygges en 0 M U med lav inflation dels 

derved, at 0 M U - l a n d e n e enes om en vel-

def ineret f remgongsmâde for fo rbedr ing 

af fo rho lde t mel lem stotsgaeld og BNP, 

dels de rved , at der indfores en o rdn ing 

for fremme af ansvar l ighed og motivafion 

i Den Europaeiske Centrolbonk. 

»Comment conc i l ie r é larg issement de 

l 'Union européenne et construction moné

taire?« - Jé rôme Vacher , Sorbonne-uni-

versitetet. Vonskel ighederne ved ot etable-

re en baeredygfig 0 M U belyses i et vide

re perspektiv, idet forfatteren stiller sporgs-

mâlstegn ved forenel igheden mellem den 

europaeiske monetaere in tegrat ion o g 

EU's udvidelse. Han anlaegger det syns-

punkt, at indforelsen af euroen kan fore-

ElB-prisen blev indstiftet i aniedning af Bankens femogtyveârsdog og er siden 1 9 8 5 

blevet ti ldelt hvert andet âr. Reglerne for ElB-prisen 1 9 9 7 blev aendret grund

laeggende for ot tilskynde fil udarbejdelse af nye analyser af europaeiske finansielie 

og okonomiske sporgsmâl. Sigtet var at skabe et neutralt forum for aktuelle polifiske 

drofteiser og dermed b id rage til den igangvaerende débat om Den Europaeiske 

Unions fremtidige opbygn ing . I overensstemmelse hermed fore lagde vinderne deres 

essays pâ en ElB-priskonference, der fandt sted under ledeise of Det Europaeiske 

Universitetsinstitut f redag den 10. oktober 1 9 9 7 . 

Professor Patrick Masterson, leder af Det Europaeiske Universitetsinstitut, og ElB's 

chefokonom Alfred Steinherr âbnede konferencen og stod for opiaeggene fil de for

skellige moderaekker, der hver fondt sted under ledeise of et medlem af bedommel-

sesudvalget. Samtlige prisvindere havde lejl ighed til at forelaegge deres essays og 

forsvare dem under den efterfolgende, offe livlige débat. Konferencen omfattede 

l igeledes indiaeg fro fremtraedende okodemikere ved Det Europaeiske Universi

tetsinstitut, idet professor Michael Artis talte om fastsaettelsen af inflafionsmâl for Den 

Europaeiske Centralbank, og professor Giuseppe Bertolo berorte en raekke kontro-

versielle punkter i et kort indiaeg om lonninger og beskœftigelse i et integreret 

Europa. Professor Edmond Mal invaud rundede konferencen af med sin analyse om 

vaekst og beskaeftigelse i Europa med hovedvaegten pâ prioriteringer og politiske 

reaktioner herpâ efter krigen. 

De prisbelonnede essays er offentliggjort i en saerudgove of »EIB Papers«, der blev 

overrakt samtlige konferencedel togere og nu kan rekvireres gratis fra Den Euro

paeiske Investeringsbank. 

Mediemmerne af bedammelsesudvalget 

Helmut Schlesinger, tidiigere forbundsbank-

praesident (tv.), med ElB's chefokonom Al f red 

Steinherr. 

nés med EU's udvidelse gennem oprettel

se af en art valutakommissioner, der an

vender euroen som anker- og reservevalu-

ta. 

EIB-PRISEN 1 9 9 9 

ElB-prisen vi l b l ive t i ldel t naeste g o n g i 

1 9 9 9 . Sigtet er at t i lskynde fil nye under-

sogelser, der b id rager vaesentligt til den 

spi rende d é b a t om europaeisk polif ik, o g 

de r fo r vi l ElB-prisen pâ ny b l ive t i ldel t 

kor te essays o m ekonomiske o g f inansi

e l ie e m n e r i f o r b i n d e l s e m e d eu ro 

paeiske an i i ggende r . Prisen vil bl ive op-

slâet i ef terâret 1 9 9 8 med ansogn ings-

frist frem til den 2 . februar 1 9 9 9 . 

ElB-prisen 1 9 9 9 vil bl ive fildelt sâledes: 

10 0 0 0 ECU (forsteprisen), 7 5 0 0 ECU 

(andenpr i sen) , 5 0 0 0 ECU ( t red jepr i 

sen), 5 0 0 0 ECU (et saerligt emne) o g tre 

g a n g e 1 0 0 0 ECU fil essays fro ansoge-

re under 3 0 âr. 

ElB-prisen kan soges af enhver statsbor-

ger i et EU- land, et EFTA-land el ler et 

l a n d , der har under tegne t en associe-

r ingsoftole, uanset a ider. 

Reglerne for ElB-prisen, EIB Papers o g 

andre nytt ige op iysn inger kan fâs hos 

Sekretariatet for ElB-prisen 

Den Europaeiske Investeringsbank 

1 0 0 , bd Konrad A d e n a u e r 

L-2950 L U X E M B O U R G 

Fax: ( + 3 5 2 ) 4 3 7 9 3 4 9 2 • 
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Bankens aktivitet pr. 30. September 1997 

LANTAGNING PA 15,6 MIA ECU 

I forhold til den for 1 997 budgetterede lan

tagning pâ over 20 mia ECU repraesente-

rede de mellem- og langfristede emissioner 

i ârets tre forste kvartaler 15,6 mia ECU 

fordeit pâ 1 9 valutaer, heraf 80% i EU-

valutaer. Det er en stigning pâ 48% som-

menlignet med den 30. September 1996. 

Aktiviteten vor hovedsagelig koncentreret i 

forste halvâr, medens den i tredje kvartal 

udgjorde 1,6 mio ECU. 

Den 30. September var der indgâet endeli

ge aftaler om 16,2 mia ECU inklusive visse 

forretninger, der blev udbudt ultimo 1 996. 

Denne betydelige forogelse of emissions-

okfiviteten skyldes finansieringen of lângiv

ningen, der for sin del steg med co. 20% 

( 1 4,8 mod 1 2,3 mia ECU), samt isaer opta-

gelsen af opportunistiske lân, som i hoj 

grad bidrager fil at reducere omkostninger

ne ved Bankens middeltllvejebringelse i for

hold til LIBOR. En del of provenuet af den 

opportunisfiske lantagning er allerede ind

gâet i udbetalinger pâ udiân pâ meget for-

delogtige vilkâr. 

I overensstemmelse med sin strategi for eu

romorkedet udbed EIB euro- eller eurorette

de emissioner pâ i ait 4,9 mia i de forende 

europaeiske valutaer (NLG, FRF, DEM, PTE, 

GBPog ITL). 

I tredje kvartal koncentrerede Banken fort

sat sin aktìvitet uden for Unionen pâ marke

derne i de central- og osteuropasiske lande 

for ot fremme deres udvikling i forventning 

om deres kommende tìitraedelse of Unionen 

(jf. EIB Information nr. 93, 3-97, s. 1-3), 

nemlig gennem 

- etablering af et program for mellemfriste

de obligationer i ungarske forint, der 

blev undertegnet ulfimo oktober; 

- udbydelse af emissioner i tjekkiske kro

ner; 

- fortsaettelse eller indledelse af drofteiser 

med de kompetente myndigheder i de 

lande, der vil kunne tiltraede Den Euro

paeiske Union. 

Ud over denne lântagning pâ de euro

paeiske markeder var Banken aktiv pâ mar

kederne for japonske yen, US-dollar, 

hongkongdollar og sydafrikanske rond. 

Provenuet af sidstnaevnte indgik for en del 

direkte i udbetolingen of lân i Sydafrika. 

LÂNGIVNING PÂ 1 3,2 MIA ECU 

Fra den 1. Januar fil den 30. September 

1997 indgik Den Europaeiske Investerings

bank aftaler om lân pâ 13 174 mio 

(+1 1%) tìl investeringer, der fremmer virke-

liggorelsen af de EU-politìske mal. 

I Den Europaeiske Union var Banken aktiv i 

14 lande, hvor det samlede udlânsbelob 

pâ 1 1 943 mio var fordeit som folger: 

- 8 460 mio i individuelle lân 

- 3 483 mio i globallân til banker eller 

finansieringslnstitutioner, der somorbej

der med EIB. Under de lobende global· 

lân gik 2 738 mio til ca. 1 1 000 mindre 

initiativer, det vaere sig mindre og mei

lemstore virksomheder (9 530 virksom

heder) eller infrastrukturer af lokal inter

esse, isaer for forvoltning af vandressour

cerne (960 projekter). 

De individuelle lân til infrastrukturer forblev 

omfattende og repraesenterede 8 1 % af 

akfiviteten. De vor fordeit sâledes: 

- Kommunikafion: 4 358 mio 

Der blev indgâet aftaler om folgende nye 

lân i tredje kvartal: 

- Jernbanetransport: Isaer moderniserin

gen af nord-sydstraekningen mellem byer-

ne Helsingfors, Tammerfors og Seinöjoki 

pâ knap 400 km. Dette projekt er et vig-

figt led i programmet for udbygning af de 

finske jernbaner, der sigter mod at for

bedre effekfiviteten og dermed forbedre 

eksporfindustriens konkurrenceevne; 

- lufttransport: Udvidelsen af Kobenhovns 

lufthavn, modernisering af det spanske 

luftfartsselskab Iberias park af langdi-

stancefiy gennem erhvervelse of to fiy at 

typen Airbus A340-300, der bl.a. gav-

ner den europaeiske flyindustri, samt 

modernisering af British Airways' fiypark; 

bytronsport: Madrids metro og spor-

vognsnettet i Montpellier; 

^ ß 

- telekommunikation: Etablering af et mo

biltelefonnet i Spanien. 

- Energi: 1 361 mio 

Isaer fil fordel for en 840 km lang gasror-

ledning mellem den norske del af Nord-

soen og Dunkerque i Nordfrankrig. 

Denne rorledning gor det muligt ot trons-

mittere gas til Frankrig og derfra via det 

europaeiske net fil Spanien. 

~ Miljoinfrastrukturer: 1 1 00 mio 

De nye projekter bestâr i renseanlaeg i 

Catalonien og affaldsbehandling i den 

nordiige del af Hessen i Tyskiand i forbin

delse med varme- og elprodukfion. 

- Industrien: 1 367 mio 

I tredje kvartal ydede Banken lân tìl op-

forelsen af et anlaeg for produktìon of plan

tebeskyttelsesmidier i 0vre Normandiet, en 

fabrik for fremstìlling af nylonfilm fil embal

lering af nasringsmidier i provinsen Matera, 

anlaeg for produktion af industrigasser i 

Sussex og en forogelse af produktionska

paciteten samt ibrugtagning af nye proces

ser i en fabrik for fremstìlling af printplader 

tìl halvledere i Landshut i Bayern. 

- Tjenesteydelser: 274 mio 

Et lân gik til en modernisering og udvidelse 

af forsknings- og udvikiingsanlaeggene i en 

lasgemiddelvirksomhed i Danmark. 

Erhvervssektoren modtog finansieringsbi

drag fil opforelsen af et lager og distribu-
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tionscenter for deta i lvarer i Unna naer 

Dortmund i Tyskiand sâvel som tìl opforel

sen of to indkobscentre i Porto og Lissabon. 

Uden for Unionen belob den samlede lân

givning pr. 30 . September sig tìl 1 231 mio. 

Den var fordeit pâ middelhavslandene (791 

mio), de central- og osteuropaeiske lande 

( 2 0 0 mio), Sydafr ika ( 125 mio), Afr ika, 

Vestindien og Stillehavet (18,8 mio) samt 

Asien (46 mio) og Latìnomeriko (50 mio). 

I tredje kvortol blev der undertegnet affoler 

om lân i Middelhavsomrâdet, nemlig til for

del for Egypten: Fornyelsen af parken af 

mel lemdistoncefly, onlaegget af to motor

vejsofsnit og opforelsen af dels en bro over 

en gren af Ni len, dels en cementfabrik 1 0 0 

km ost for Kairo; Algeriet: Opforelsen af en 

gasror ledn ing fra Alsar til Hassi R'Mel ; 

Tyrkiet: Finansiering af mindre og meilem

store virksomheder via et g loba l lân og 

Libanon: Fornyelse af den nordi ige kystvej, 

modernisering af onlaeggene for vandforsy

ning og kloakering i Tripoli samt moderni

sering af det nationale center for styring of 

elproduktìonen i Beirut. 

I de centrai- o g Bsteuropœiske lande var 

finansieringsbidragene udelukkende forbe

holdt t ronsportsektoren, idet de gik til 

anlaeg af 1 8 km hovedvej fra Bratìslovo til 

den ostrigske og ungarske graense i Slo-

vakiet, forbedring af indsejlingen tìl havnen 

i Ventspils i Letland med udbygning af kaj-

anlaeggene samt udvidelse af lufthavnen i 

Sofia i Bulgarien. 

Sydafr ika modtog et g lobal lân tìl finansie

ring af mindre og meilemstore investerin

ger, ligesom EIB pâ Maurit ius finansierede 

en omiaegning af havnen i Port-Louis til 

modtagelse af containerskibe. Desuden 

fremmede den i Stil lehavet en raekke min

dre virksomheders udvikl ing. 

Endelig stillede EIB finansieringsbidrag til 

râdighed for dels et vandkroftvaerk i Ghazy-

Barotha i Pakistan, dels en udvidelse af to 

lufthavne i det sydiige Filippinerne. B 

Ecuen 
Modvaerdien af en ecu i nationale 

valutaer den 30 . September 1 9 9 7 

er anfort nedenfor. Banken anven

der i indevaerende kvartal disse kur

ser ved udarbejdelsen af sine regn-

skaber og aktivitetsstatìstìkker: 

DEM 
FRF 
GBP 
NLG 
DKK 
IEP 
SEK 
FIM 

1,96612 
6,60354 
0,689591 
2,21465 
7,48771 
0, 764949 
8,43766 
5,88343 

BEF 40,5744 
LUF 40,5744 
ITL 1921,48 
ESP 166,06 
PTE 200,251 
GRD 310, 728 
ATS 13,8368 
USD 1,113 

Tidsskriftet EIB Information, der udgives af 

hovedafdelingen for information og kom

munikation, udkommer samtidig pò elleve 

sprog (dansk, engeisk, finsk, fransk, graesk, 

italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, 

svensk og tysk). 

Artiklerne kan anvendes frit, dog heist med 

angivelse af kilde. Endvidere vil Banken 

saette pris ρά at modtage et eksemplar of 

de publikationer, som indeholder citater 

herfra. 

Ny hovedafdelingsdirekt0r 
for likviditet 

Anneli Peshkoff 

er blevet ud-

naevnt tìl hoved-

afdel ingsdirek-

tor for likviditet i 

EIB fra den 1. 

december som 

efterfolger for 

Luc W inond , 

der er blevet 

finansdirektor i 

Den Europaeiske Investeringsfond med 

saerligt ansvar for finanser, likviditet, regnska-

ber, risikoforvaltning, tìlsyn og systemer. 

Anneli Peshkoff, der er 4 3 âr gammel og 

finsk, kommer tìl EIB efter en strâlende inter

nat ional karr iere hos Ci t ibank, hvor hun 

blev ansät i 1 9 7 9 i San Francisco og siden 

har vaeret beskaeftiget med forskellige likvi-

ditetsaktiviteter i en raekke europaeiske 

lande. Blandt hendes tidiigere sfillinger kan 

naevnes leder of ofdel ingen for likviditets-

markedsforing i Amsterdam ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 ) 

og leder of o fde l ingen for distr ibution af 

derivater og kapitalmarkeder i Mi lano ind-

tìl 1 9 9 5 . Siden 1 9 9 6 har hun vasret naest

formand og leder of ofdel ingen for mor-

kedsrisikostyring i Cit ibank i London med 

ansvar for samtlige handlede produkter i 

Europa. Hun har en universitetsgrad i inter

natìonal finansiering. 

Som hovedafdel ingsdi rektor for l ikviditet 

ropporterer Annel i Peshkoff til genero ld i -

rektor for finanser René Karsenti. Hendes 

onsvorsomrâde i EIB omfatter bl.a. forvolt

ning af likvide akfiver pâ ca. 1 0 mio ECU i 

ca. 2 5 forskell ige valutaer, forvaltning of 

invester ingsportefol jen og den samlede 

akt iv- /passivforval tn ing. Direktoratet for 

finanser forvolter EIB's lântagnings- og likvi-

ditetsforretninger og varetager den interne 

finansielie regnskabsfunktìon. • 

Den Europaeiske Investeringsbank 
1 00, bd Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 
TH. 4379-1 - Telefax 43 77 04 
FI320-videokonference 43 93 67 

Hovedafdelingen for Italien 
Via Sardegna, 38-1-00187 Rom 
TIf. 47 I9 - I - Telefax 42 87 34 38 
H320-«c/eofconference 48 90 55 26 

Konforet I Athen 
Avenue Amalias !2 - GR-10557 Atfien 

TIf. 3220 773/774/775 - Telefax 3220 776 

Kontoref / Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 

P-1250l.issabon 
TIf 342 89 89 eller 342 88 48 

Telefax 347 04 87 

Kontoret i London 
68, Poll Mall - London SWlY 5ES 

TIf 0171 343 1200 - Telefax 0171 930 9929 

Konioref ι Madrid 
Calle José Ortega y Gassei, 29 

E-28006 Madrid 
TIf 43 Ì 13 40 - Telefax 431 13 83 

Reprœsentotionslcontoret i Bruxelles 
Rue de la Loi 227 - B- ) 040 Bruxelles 
TIf 230 98 90 - Telefax 230 58 27 
H320-videolconference 280 1 1 40 

Internet http://www.eib.org 

Fotografier, ElB's billedarkiv, Europa-
Kommissionen, Leppin Maschinenbau ogw SADE. 

Trykt ρά Arctic Silk (milÎ0mcerket »Nordic Swan«) 
af Ceuterick, B-3000 Leuven 
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