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De Raad van Gouverneurs 

heeft tijdens zijn jaarverga-

dering in Luxemburg op 

14 Juni het jaarverslag en de 

jaarrekening van de EIB over 

het jaar 1998 goedgekeurd. 

Voorts heeft hij de nieuwe 

oriëntatie van de activiteiten 
van de Bank geschetst, 
gericht op grotere steun aan 
de uitvoering van de doel-
stellingen van de Europese 
Unie en in het bijzonder op 
de nieuwe taken die de Bank 
door de Europese Raad van 
Keulen (3-4 juni 1999) zijn 
toebedeeld. 

EUR 8,8 miljard voor groei 
werkgeiegenheid 

le euro-benchmarks van de 
uropese Investeringsbank 
•ARN's) 11 

en veilige en permanente 
nergievoorziening in 
uropa 1 ì 

ElB-forum 1999 
Euro-kapitaalmarkten, 
21-22 Oktober 1999 
in Parijs 

'ernieuwing van 
et ALA-mandaat 

lieuwe benoemingen 
ij de EIB 

Raad van Gouverneurs EIB 
Luxemburg, 14 juni 1999 

De Bank breidt haar steun aan groei en werkgeiegenheid 
in Europa uit en steit een taskforce voor de Balkan in 

• Sir Brian Unwin, president van de EIB, verkiaarde tijdens de persconferentie na de vergadering 
van de Raad van Gouverneurs: „De lidstaten hebben de EIB gefeliciteerd met de ongekend grote 
verscheidenheid en omvang van haar activiteiten vorig jaar ten behoeve van de Economische en 
Monétaire Unie en de toekomstige uitbreiding. Wij behoren nu tot de grootste risicokapitaalver-
schaffers in Europa en wil len hiermee de economische groei en werkgeiegenheid in de Europese 
Unie bevorderen, Wij worden ook in toenemende mate actief op de terreinen onderwijs en 
gezondheidszorg, Wij zullen deze activiteiten verder versterken op speciaal verzoek van de recente 
Europese Raad van Keulen, 

Wij hebben ook onze succesvolle dynamische euro-financieringsstrategie voortgezet. De Bank 
gebruikt haar positie als grootste niet-soevereine internationale débiteur om een rijk geschakeerde 
pool Schuldinstrumenten in de nieuwe munt te vormen via haar emissiefaciliteit Euro Area 
Reference Notes (EARN). 
Als grootste bron van langlopende kredieten in Midden- en Oost-Europa blijven wi j ons inzetten 
voor een krachtige ontwikkeiing van de kandidaat-lidstaten. De Gouverneurs toonden zieh bijzon
der ingenomen met de cruciale roi die de Bank zal spelen bij de enorme inspanningen die moeten 
worden geleverd voor de wederopbouw van de Balkan, en met de instelling van de speciale EIB-
taskforce voor de Balkan," 

Verkiaring van Sir Brian Unwin KCB, president van de EIB, 
en voorzitter van de Raad van Bewind 

Verstrekte kredieten 
in de Europese Unie 

Naast de gestage ontwikkei ing 
van het programma ASAP bleef 
de Bank krachtig steun verlenen 
aan investeringen op haar tradi-

tionele prioritaire terreinen, 
zoals transeuropese netwerken 
(TEN's), het midden- en kleinbe-
drijf (MKB) en verbetering van 
het milieu en van de kwaliteit 
van het bestaan, Zo is bijna EUR 
9 miljard toegekend voor TEN's 

en hiermee verband houdende 
infrastructuur op het gebied van 
vervoer, telecommunicatie en 
energie-overdracht, waaronder 
veel belangrijke pubiiek-private 
samenwerkingsverbanden. EUR 
2,4 miljard is via onze gebruike-
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Transeuropese netwerken 

„In de lijn van de conclusies van 
de Europese Raad hebben de 
Gouverneurs ingestemd met een 
versterking van de activiteit van 
de Bank ten behoeve van techno
logisch geavanceerde TEN-pro-
jecten. De EIB bezit de noodza-
kelijke deskundigheid en 
financiële middelen om projecten 
te steunen die leiden tot „intelli
gente transportsystemen" (ITS) 
op de gebieden elektronisch weg-
verkeersbeheer en navigatiebeheer 
met behulp van satellieten, zoals 
het project „Galileo"."(1) 

lijke globale kredieten aan partner-
banken naar het MKB gegaan en 
ruim EUR 6 miljard naar milieupro-
jecten zoals waterbeheer, maatre-
gelen ter bestrijding van de lucht-
vervuiling of stadsontwikkeling. 

Onze steeds nauwere samenwer-
king met het bankwezen blijkt uit 
het feit dat bijna een derde van de 
totale kredietverlening in de vorm 
van globale kredieten is verstrekt 
en bijna twee derde van alle kredie
ten van de Bank via banken is toe
gekend of door banken is gegaran-
deerd. 

Kredietverlening buiten 
de Europese Unie 

De concentratie op investeringen 
voor groei en werkgeiegenheid bin
nen de Unie is niet ten koste gegaan 
van de kredietverlening buiten de 
Unie, die in 1998 met ruim een 
derde is toegenomen tot bijna EUR 
4,5 miljard. In het Middellandse-
Zeegebied is ongeveer EUR 900 mil-
joen verstrekt als ondersteuning van 
het euromediterrane partnerschap, 
waarbij vooral de nadruk is gelegd 
op de bevordering van de particuliè
re sector. In de Lomé-landen in 
Afrika, het Caribisch gebied, de 
Stille Oceaan en ook in Zuid-Afrika 

(Ί) De feiest in de kaders op deze en vol-
gende bladzijden verwijst naar de belang-
rijkste conclusies van de Raad van 
Gouverneurs, die ook in het persbericht 
van de EIB zijn opgenomen. 

hebben we een recordbedrag van 

EUR 700 miljoen ter beschikking 

gesteld en wij hebben onze 

opdracht in Azië en Latijns-Amerika 
volledig uitgevoerd door daar ruim 
EUR 350 miljoen toe te kennen, 
voornamelijk voor projecten met 
een bijzondere Europese dimensie. 
Ook hebben we zowel aan 
Honduras als aan Nicaragua EUR 
250 000 geschonken als bijdrage aan 
de noodhulp na de orkaan Mitch, 

Maar het grootste deel van de kre
dietverlening van de Bank vorig jaar 
buiten de Unie betrof projecten in 
de tien kandidaat-lidstaten in 
Midden- en Oost-Europa en Cyprus, 
waaraan wij EUR 2,4 miljard hebben 
toegekend. Dit betreft een combi-
natie van de kredietverlening uit 
hoofde van het traditionele man-
daat en uit de nieuwe pretoetre-
dingssteunfaciliteit die begin vorig 
jaar is ingesteld. 

De externe kredietverleningsman-
daten en de Lomé-overeenkomsten 
moeten nu worden vernieuwd en 
de Raad van ministers van Econo
mische Zaken en Financiën zal bin
nenkort voorstellen hiertoe ontvan-
gen. Het is uitermate belangrijk dat 
er snel overeenstemming wordt 
bereikt, zodat de Bank haar activi
teiten voortzetten en haar krediet-
waardigheid adequaat beschermen 
kan. Ik vertrouw op uw medewer-
king om dit te bereiken. Een herha-
ling van de vertragingen die wij bij 
de vorige vernieuwing hebben 
gekend, zou het vermögen van de 
Bank om steun te bieden aan het 
externe hulp- en ontwikkelingsbe-
leid van de Unie ernstig aantasten. 
Ik moet hieraan toevoegen dat de 
Bank naar mijn mening zal voldoen 
aan het algemene streefniveau van 
25% deling van het commerciele 
risico, dat op de huldige mandaten 
van toepassing is. 

Economische en 
Monétaire Unie (EMU) 

Tot zover de kale cijfers over de ver-
richtingen van de Bank in 1998, 
Daarachter gaat echter een on
gekend grote verscheidenheid en 
omvang aan activiteiten schul! ter 

ondersteuning van de economische 
en sociale welvaart van niet alleen 
de huldige lidstaten van de Europese 
Unie, maar ook van de uitgebreide 
Unie van de toekomst, Ik wilde daar-
om graag lets meer zeggen over 
enkele belangrijke aspecten. 

Zoals ik vorig jaar al heb aangege-
ven, is steun aan een succevolle 
invoering en duurzaamheid van de 
EMU een van de topprioriteiten van 
de Bank in de afgelopen twee jaar 
geweest. Zowel het in- als het uitle-
ningsbeleid van de Bank is op dit 
doel gericht. 

Inleningsstrategie 
in euro 

In 1998 heeft de Bank haar dynami
sche financieringsstrategie in euro 
versterkt. Wij wilden onze positie 
als grootste niet-soevereine interna
tionale geldnemer gebruiken om 
een grote en breed gespreide pool 
in de nieuwe munt te vormen en 
daarbij benchmarks längs de hele 
rendementscurve te vestigen. Meer 
dan de helft van onze middelenop-
name van in totaal EUR 31 miljard 
vond in euro en in eurotoestromen-
de obligatieleningen plaats, waar
onder een wereldwijde emissie van 
EUR 2 miljard en de eerste „echte" 
euro-lening. Sinds de invoering van 
onze eurostrategie in 1997 heeft de 
Bank in totaal ongeveer EUR 27 mil
jard geplaatst via euro- en eurotoe-
stromende emissies met looptijden 
van vijf tot dertig jaar. 

Wij zetten deze Strategie dit jaar 
voort, in het bijzonder met de lan
cering in maart van een mechanis-
me van referentie-obligatieleningen 
in de eurozone, de zogenaamde 
Euro Area Reference Notes (EARN), 
waarbij de Bank zieh verplicht elk 
jaar voor een bepaald minimumbe-
drag op te nemen. Het programma 
heeft de steun van een groep voor-
aanstaande Europese en internatio
nale banken die zorgen voor het 
plaatsen en onderhouden van de 
nieuwe emissies, Wij streven ernaar 
halverwege dit jaar een uitstaande 
schuld in euro te hebben van ruim 
EUR 50 miljard. Afhankelijk van de 
marktvoorwaarden - de euro is per 
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slot van rekening pas zes maanden 
oud en de markten zijn nog bezig 
zieh aan de nieuwe situatie aan te 
passen - hopen wij dit jaar opnieuw 
ten minste de helft van onze inle-
ningen van naar schatting EUR 30 
miljard door middel van euro-emis-
sies te doen plaatsvinden. Het is 
boven ledere twi j fe l verheven dat 
de markten de pioniersrol van de 
Bank om in de kritische maanden 
vóór de invoering van de nieuwe 
munt vertrouwen in de euro te 
wekken, bijzonder hebben gewaar-
deerd. 

Amsterdam Special 
Action Programme 
(ASAP) 

gekeurd ten behoeve van projecten 
in de sectoren onderwijs en gezond
heidszorg - universiteiten, zieken-
huizen, scholen en opleidingsin-
stellingen - en ruim EUR 4 miljard 
voor 27 stadsvernieuwingsprojec-
ten, waaronder ook woningbouw-
programma's in arme gebieden. 
Voorts hebben wij onze kredietver
lening uitgebreid ter ondersteuning 
van TEN's en het milieu, vooral voor 
projecten van pubiiek-private 

samenwerkingsverbanden (PPS). 
Drie PPS-projecten in het Verenigd 
Koninkrijk, die de Bank heeft geco-
financierd - een Schots scholenpro-
ject en twee grote wegenprogram-
ma's - hebben onlangs in hun 
respectievelijke sectoren de Award 
for Innovation and Excellence van 
het Verenigd Koninkrijk gewonnen. 

Met deze verrichtingen zijn onze 

ervaring en deskundigheid fl ink 

Toen ik u vorig jaar versiag over 
ASAP uitbracht, was het programma 
al goed van start gegaan, maar 
bevond zieh nog in de beginfase. 
Het afgelopen jaar is het program
ma gestabiliseerd en versterkt. Zoals 
ik onlangs al aan de Raad Ecofin 
heb gezegd, hebben wij uit het 
MKB-loket, dat gericht is op het ver
schaffen van eigen kapitaal en 
quasi-kapitaal aan het snelgroeien-
de en vernieuwende midden- en 
kleinbedrijf, nu meer dan EUR 600 
miljoen via gespecialiseerde partner-
instellingen in aile lidstaten toege
kend. Vorige maand heeft de Raad 
van Bewind een voorstel goedge
keurd om het Europees Mechanisme 
voor Technologie van EUR 125 mil
joen, dat door het Europees In-
vesteringsfonds (EIF) wordt beheerd, 
te verdubbelen, en ik hoop dat u 
vandaag zult instemmen met de 
noodzakelijke toevoeging van EUR 
500 miljoen aan de voorziening voor 
het programma ASAP, waarvoor in 
totaal EUR 1 miljard uit het nettore-
sultaat van de Bank kan worden 
gebruikt. Samen met het EIF, dat 
ook zijn eigen middelen aanwendt 
en nog een faciliteit uit begrotings-
middelen beheert, behoort de Bank 
nu tot de grootste individuele risico-
kapitaalverschaffers in Europa, voor
al voor projecten in de start- en de 
eerste ontwikkelingsfase, 

Op de overige terreinen van ASAP 
hebben wi j voor ongeveer 
EUR 4 miljard vastgelegd of goed-

j ^ 

Onderwijs, gezondheidszorg en stadsvernieuwing 

De snelle toename van de kredietverlening in deze, voor de Bank nieuwe 
sectoren (EUR 8,2 miljard toegekend in 18 maanden) bracht de 
Gouverneurs tot het verzoek, deze sectoren voortaan als integraal deel van 
het activiteitenterrein van de EIB te zien. Deze positieve ontwikkeiing volgt 
op het in 1997 genomen ASAP-besluit dat EIB-kredietverlening in beide 
sectoren beperkte tot een période van drie jaar met prioriteit voor projecten 
in steungebieden. 

Risicokapitaal voor het MKB 

Teneinde stevig voort te bouwen op reeds eerder genomen initiatieven om 
het eigen vermögen van het vernieuwende MKB te versterken, dit als per
manent item voor de komende vier jaar te zien en dergelijke initiatieven uit 
te breiden tot andere categorieën van het werkgelegenheidsscheppende 
MKB, heeft de Bank nu besloten: 

• de financieringsmiddelen van de EIB voor het Europees Mechanisme 
voor Technologie (EMT), dat door het Europees Investeringsfonds (EIF) 
wordt beheerd, te verdubbelen van EUR 125 tot EUR 250 miljoen 

• de reserve die is gevormd om het risico in verband met dergelijke risico-
kapitaalverrichtingen te dekken en die wordt gefinancierd uit het nettore-
sultaat van de EIB, eveneens te verdubbelen van EUR 500 miljoen tot 
EUR 1 miljard 

• in beginsel te gelegener tijd een aanvullend bedrag van EUR 1 miljard 
voor de jaren 2000-2003 aan deze reserve toe te voegen. 
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toegenomen - vooral in de sectoren 
onderwijs en gezondheidszorg, 
waar wij in feite vanuit het niets 
zijn begonnen - en zijn wij nog 
nauwer met de financiële sector 
gaan samenwerken. Het risicokapi-
taalprogramma kan immers enkel 
met diens hulp worden uitgevoerd. 

Uitbreiding en 
pretoetredingssteun 

Vorig jaar hebben wij de pretoetre-
dingssteunfaciliteit ingevoerd, een 
mechanisme voor eigen risico van de 
Bank, waarmee de Bank samen met 
de gewone mandaten tot begin vol
genti jaar maximaal EUR 7 miljard 
aan kredieten kan verstrekken in de 
kandidaat-lidstaten in Midden- en 
Oost-Europa en Cyprus. 

Sinds 1990 is al ongeveer EUR 10 
miljard toegewezen; de Bank is nu 
de grootste individuele Internatio
nale financieringsbron voor deze 
landen. In overeenstemming met de 
prioriteiten van de partnerschaps-
overeenkomsten voor de toetreding 
is onze kredietverlening geconcen-
treerd op economische integratie 
van de kandidaat-lidstaten onder-
ling en in de Europese Unie, en op 
de overname van het communautai
re acquis, vooral op het gebied van 
de verbindingsinfrastructuur en het 
milieu. In 1998 is ongeveer EUR 1,5 
miljard naar vervoersprogramma's 
gegaan, zoals de modernisering van 
de spoorlijnen in Hongarije, Letland 

Pretoetredingssteunfkciliteit 

„De Gouverneurs waren ingeno
men met de substantiële inspan
ningen van de Bank in Midden-
en Oost-Europa en vernamen in 
de lijn van de conclusies van de 
Europese Raad van Keulen goed-
keurend dat de huidige pretoe-
tredingssteunfaciliteit in beginsel 
per 31 januari 2000 zal worden 
verlengd voor de période 2000-
2003 en eventueel daarna, met 
een bedrag dat waarschijnlijk 
aanzienlijk hoger zal zijn." 

en Roemenië, wegverbeteringen in 
Bulgarije, Litouwen, Polen, Tsjechië, 
Roemenië en Slovénie, en stadsver-
voerprojecten in Boedapest, Krakow 
en Katowice. 

Om de inzet van de Bank voor de 
kandidaat-lidstaten aan te tonen, 
heeft de Raad van Bewind vorige 
maand in Finland tijdens zijn jaar-
lijkse „externe" raadsvergadering 
een uitstapje naar Tallinn gemaakt, 
Ik kon daar een belangrijke nieuwe 
leningovereenkomst voor een 
wegenproject tekenen met de 
minister van Financiën. De minister-
president van Estland, de heer Laar, 
gaf bij die gelegenheid uiting aan 
de algemene waardering voor de 
Bank, die Estland heipt zieh op de 
toetreding voor te bereiden. 

De Bank tracht ook de nieuwe kapi-
taalmarkten in Midden- en Oost-
Europa tot ontwikkeiing te bren-
gen, Het is belangrijk dat de 
kandidaat-lidstaten aangemoedigd 
worden de ontwikkeiing van hun 
eigen kapitaaimarkten te steunen. 
Zo hebben wij obligatieleningen op 
euromarkten in Tsjeehische kroon, 
Estlandse kroon en de aan de DEM 
geïndexeerde Poolse zloty geplaatst 
om internationale en binnenlandse 
spaargelden door te sluizen naar 
lokale productieve investeringspro-
jecten. Voorts hebben wij voor het 
eerst onze obligaties met AAA-
rating op de Hongaarse en 
Tsjeehische binnenlandse markten 
geplaatst, Wij zullen naar nieuwe 
mogelijkheden blijven zoeken om 
dit programma voort te zetten - in 
feite herhalen wij ons pionierswerk 
op de markten van de toenmalige 
nieuwe lidstaten Griekenland, 
Portugal en Spanje. 

Ik hoop dan ook dat u het ermee 
eens bent dat de Bank in 1998 haar 
twee strategische hoofdtaken -
EMU en uitbreiding - krachtig, ini-
tiatiefri jk en succesvol heeft uitge
voerd. 

Toekomstige uitdagingen 

Dat wat het verleden betreft. Ik ga 
nu over op toekomstige taken en 

verwijs daarbij in het bijzonder naar 
de conclusies van de recente Euro
pese Raad van Keulen, 

Groei en werkgeiegenheid 

in de Europese Unie 

De Europese Raad van Keulen ver-
zoekt de Bank nieuwe initiatieven 
te nemen op het gebied van risico-
kapitaalverschaffing, investeringen 
in „menselijk kapitaal" en het 
milieu, regionale ontwikkeiing en 
de toekomstige uitbreiding, Ik ben 
blij met deze verzoeken en kan u 
verzekeren dat de Bank snel en 
doeltreffend zal reageren, evenals 
na de Europese Raad van Amster
dam in juni 1997. 

Wat het risicokapitaal en het MKB 
betreft, vormt uw toestemming van 
vandaag om een extra bedrag van 
EUR 500 miljoen uit de ASAP-„reser-
ve" vrij te maken een onmiddellijke 
reactie op het verzoek van de Top. 
Dit zal ons in Staat stellen het huidi
ge risicokapitaalprogramma onder 
ASAP voort te zetten en het bedrag 
van EUR 125 miljoen voor het 
Europees Mechanisme voor Techno
logie te verdubbelen. 

Met een nieuwe toewijzing van EUR 
1 miljard uit het resultaat van de 
Bank over de jaren 2000 tot en met 
2003 zullen wij dit succesvolle pro
gramma kunnen handhaven. Wij 
moeten echter zorgvuldig met het 
EIF over de beste doelen nadenken, 
uitgaande van onze ervaringen tot 
nu toe, Het is duidelijk dat het MKB 
dat in geavanceerde technologie 
investeert voorrang moet blijven 
krijgen, maar wij moeten onze hui
dige flexibiliteit ook gebruiken voor 
vernieuwende kleine en middelgro-
te ondernemingen in andere secto
ren, die even belangrijk zijn voor 
het scheppen van werk, Overleg met 
uw regeringen zal bijzonder waar-
devol voor ons blijven. 

Wat het „menselijk kapitaal" 
betreft - onderwijs, gezondheids
zorg en stadsvernieuwing - hebben 
wij snel aanzienlijke deskundigheid 
in de Bank opgebouwd en ik ben 
zeer ingenomen met het voorstel 
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Taskforce Balkan 

„De Raad van Gouverneurs heeft de wens geuit dat de Bank als financie-
ringsinstelling van de Unie actief betrokken zal worden bij de aanzienlijke 
inspanningen die noodzakelijk zullen zijn om de door het conflict op de 
Balkan verwoeste regio's weer op te bouwen. 

De Gouverneurs hebben ingestemd met de instelling door de Bank van een 
„Taskforce voor de Balkan" om vast te stellen welke infrastructuur op het 
gebied van vervoer, telecommunicatie, energie en milieu bij voorrang moet 
worden hersteld met behulp van op korte termijn te verstrekken financie
ringsmiddelen van de EIB." 

dat wij dit programma moeten 
voortzetten en uitbreiden. Ook de 
verwijzing in de conclusies van de 
Raad naar milieubescherming en 
duurzame energiebronnen verbeugt 
mij, Wij onderzoeken al hoe de 
Bank op de meest doelmatige wijze 
kan bijdragen aan het procès dat 
door de Topconferentie van Kyoto 
in gang is gezet en zullen op al deze 
terreinen voorstellen doen. 

De kerntaak van de Bank is het 
bevorderen van de regionale ont
wikkeiing in de Europese Unie, 
Daarom ben ik blij met de nadruk 
die er in de conclusies van de 
Europese Raad is gelegd op de roi 
van de Bank op dit terrein. Zoals u 
zieh wellieht herinnert, heb ik toen 
ik vorig jaar het voorstel voor de 
kapitaaisverhoging deed nadrukke-
lijk erop gewezen dat de Bank een 
adequate kapitaaisbasis moet heb
ben, waarmee zij in de komende 
jaren, na de hervorming van de 
struetuurfondsen, investeringen in 
de ärmste regio's kan blijven steu
nen. Dit zal onze allerhoogste priori
teit blijven en wij praten reeds met 
de Commissie over een nieuw 
samenwerkingskader tussen haar en 
de Bank, waarbinnen wi j zo doel
treffend mogelijk kredieten kunnen 
verstrekken en onze technische des
kundigheid ter besehikking kunnen 
stellen, 

Ik heb eveneens nota genomen van 
de opmerkingen in de conclusies 
van de Europese Raad van Keulen 
over de TEN's. Zoals u weet is de 
Bank verreweg de grootste financier 
van dergelijke netwerken, met bijna 

EUR 60 miljard aan goedgekeurde 
leningen tot op heden, waarmee zij 
bijdraagt tot investeringen van in 
totaal driemaal genoemd bedrag, 
Wij zijn bereid met de Commissie en 
de lidstaten samen de prioritaire 
TEN-lijst opnieuw te bestuderen en 
te zoeken naar manieren om de 
investeringen te versnellen, in het 
bijzonder combinaties van publieke 
en private financieringen, waarmee 
wij grote ervaring hebben. 

Voorts juich ik het belang toe dat de 
Raad aan de informatiemaatschap-
pij en aan innovatie hecht, wat in 
het werkgelegenheidspact is opge
nomen. Zij vormen de stuwende 
kracht voor de Europese economie 
en de Bank zou nog veel meer in 
deze sector kunnen doen, voortbou-
wend op onze jarenlange ervaring 
met het financieren van telecommu
nicatie- en multimedianetwerken. 

Ten slotte zijn wij ook bereid, zoals 
ik al heb aangegeven, onze krediet-
verleningsactiviteit in de kandidaat-
lidstaten uit te breiden, Wij staan 
op het punt de Raad van Bewind 
voorstellen voor te leggen voor een 
vernieuwing van de pretoetredings-
steunfaciliteit en ik hoop dat u er in 
de Raad Ecofin voor zult zorgen dat 
het parallel hieraan lopende kre-
dietverleningsmandaat aan de Bank 
ten behoeve van Midden- en Oost-
Europa snel wordt verlengd. 
Bovendien hoop ik dat u te zijner 
t i jd ook welwil lend zult staan 
tegenover een uitbreiding van de 
selectiecriteria van het EIF, samen 
met enkele andere statutaire wijzi-
gingen, zodat het zijn steun voor 

investeringen in de infrastructuur in 
deze regio eveneens kan uitbrei
den, 

Ik moet echter twee zaken duidelijk 
stellen. Ten eerste is het voor de 
financiële gezondheid en de reputa-
tie van de Bank van wezenlijk 
belang dat al deze verrichtingen in 
overeenstemming met gezonde 
bancaire beginselen plaatsvinden. 
Dit beginsel geldt voor ons altijd en 
overal, Ten tweede zullen wij meer 
medewerkers en meer middelen 
nodig hebben om deze toezeggin-
gen gestand te doen en ook een rol 
te speien bij de wederopbouw op 
de Balkan, 

Wederopbouw op de Balkan 

De naoorlogse wederopbouw zal 
immense inspanningen vergen van 
vele instellingen en organisaties, 
Voor de Europese Unie moet de 
Commissie zorgen voor de politieke 
coördinatie; en alle potentiële finan-
cieringsbronnen en steunmogelijk-
heden moeten worden aangewend. 

Gezien onze jarenlange ervaring in 
de regio - we zijn daar al sinds eind 
jaren zeventig actief - moet de EIB, 
als de financieringsinstelling van de 
Europese Unie, echter van meet af 
aan een belangrijke rol in het 
wederopbouwprogramma speien. 
Om doeltreffend te kunnen zijn, 
zullen we een leningfaciliteit zoals 
de „zachte" lOA-leningen van de 
Wereldbank moeten hebben. Dit is 
uitermate belangrijk om de Bank in 
Staat te stellen de noodzakelijke 
voorwaarden te bieden (uitzonder-
lijk lange looptijden, aflossingsvrije 
périodes en läge rente) zodat er kre
dieten kunnen worden opgenomen, 
vooral op het terrein van de infra
structuur. Onze ervaring in de jaren 
zestig en zeventig, toen wij soortge-
lijke „bijzondere leningen" in Afrika 
en het Middellandse-Zeegebied ver-
strekten, laat ons hierover geen 
twijfel. In een later stadium kunnen 
wij natuurlijk wel streven naar 
steeds meer „normale" kredieten 
van de EIB die geleidelijk aan in de 
plaats van de bijzondere leningen 
zouden kunnen komen. 
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Er zal dus een specifieke toewijzing 
uit de begrotingsmiddelen nodig 
zijn ten behoeve van de wederop
bouw op de Balkan, De Bank zou dit 
kunnen beheren in het kader van 
het voorgestelde nieuwe agent-
schap en daarbij gebruik maken van 
haar financiële en technische des
kundigheid in het verstrekken van 
langlopende zachte leningen zoals 
van de lOA naast de subsidies die 
het agentschap namens de 
Commissie verleent. De kwestie 
moet nog uitvoerig worden bestu-
deerd, maar naar mijn mening is dit 
de beste manier om snel en doel
treffend cruciale kredietfinancierin-
gen voor de wederopbouw tot 
stand te brengen en een maximale 
synergie tussen de instellingen te 
bereiken. 

De Bank heeft al een „Balkan-task-
force" ingesteld om deze vraagstuk-
ken te bestuderen in nauwe samen-
werking met de Commissie en de 
internationale financiële instellin
gen. Ik hoop dan ook dat u dit voor
stel welwillend zult bekijken en dat 
u en de Commissie er ook voor zult 
zorgen dat de Bank op het hoogste 
niveau betrokken is in de verschil-
lende fora die de Europese reactie 
zullen coördineren en leiden. 

Strategisch kader en 
Corporate Operational 
Plan 

Uw instemming vorig jaar met de 
kapitaaisverhoging tot EUR 100 mil
jard was gekoppeld aan de goed-
keuring van een strategisch kader 
met een nieuw bedrijfsplan (het cor
porate operational plan - COP) dat 
door de Raad van Bewind moet 
worden besproken en goedgekeurd. 

Het verbeugt mij u te kunnen mel
den dat het eerste plan begin dit 
jaar door de Raad van Bewind is 
vastgesteld. Hierin worden de priori
teiten voor de Bank binnen en bui
ten de Europese Unie voor dit jaar 
en het jaar 2000 uiteengezet. Het is 
het eerste omvattende operationele 
bedrijfsplan dat de Bank ooit heeft 
opgesteld; al haar activiteiten 
komen aan bod en het plan wordt 

aan het einde van ieder jaar bijge-
werkt en verlengd, zo mogelijk voor 
een période van drie jaar, Ik zal de 
Raad van Bewind uiterlijk in Septem
ber verslag over de vorderingen uit-
brengen en richtsnoeren vragen 
voor de voortzetting van het plan 
aan het einde van het jaar. 

Sommigen van u hebben vorig jaar 
een specifiek punt in het plan aan 
de orde gesteld en het doet mij 
genoegen υ nu te kunnen zeggen 

dat de Bank thans is begonnen de 

voorstellen voor een risico-opslag op 

haar marge in voorkomende priori

taire gevallen ten uitvoer te bren

gen. Hoewel dit op zieh een beschei

den stap is, betekent het een 

radicale afwijking van het beginsel 

dat de Bank voorheen in haar tarife-

ringsbeleid heeft gevoerd, en dit zal 

zeer zorgvuldig moeten worden 

gevolgd. 

De balans 

Het balanstotaal is met 12,3% geste-

gen tot ECU 176,4 miljard eind 1998 

(uiteraard zijn dit de laatste jaar-

stukken die in ECU zijn uitgedrukt). 

Het totaal aan uitstaande verstrekte 

kredieten bedraagt ongeveer ECU 

133 miljard, Zoals in de toelichting 

op de jaarrekening is uiteengezet, is 

aan de statutaire bepalingen ten 

aanzien van het kredietplafond vol-

daan, aangezien u heeft besloten 

het geplaatste kapitaal met ingang 

van 1 januari 1999 te verbogen tot 

EUR 100 miljard, 

Ons brutoresultaat bedroeg vorig 

jaar ECU 1 345 miljoen, een gemid-

deld rendement op eigen vermögen 
van 7%. Het hogere rendement ver-
geleken bij het voorgaande jaar 
(ondanks een algemene renteda-
ling) is te verklaren uit de grotere 
daling van de gemiddelde rente op 
inleningen 

Na overleg met onze externe 
accountant en met de instemming 
van het Comité ter contrôle van de 
boekhouding wordt voorgesteld 
ECU 150 miljoen aan het Fonds voor 
algemene bankrisico's toe te voe
gen. Evenals vorig jaar wordt geen 

extra specifieke voorziening aanbe-
volen. Na aftrek van de voorzienin-
gen en wisseikoersaanpassingen 
bedraagt het nettoresultaat over 
het jaar ECU 1 195 miljoen. 

Organisatie en bestuur 

Ondanks de enorme toename in 
volume en complexiteit van het 
werk worden zowel de kosten als 
het personeelsbestand nog altijd 
strak in de hand gehouden. In 1998 
zijn de administratieve uitgaven en 
afschrijvingen in totaal siechts met 
2,2% in BEF (of 3,3% in ECU) toege
nomen - specifieke posten en extra 
uitgaven voor de overgang naar de 
euro niet meegerekend, Het aantal 
ondertekende leningovereenkom-
sten is daarentegen met 13% geste-
gen, Bovendien is het personeelsbe
stand netto met siechts 18 
medewerkers uitgebreid, Ook dit 
jaar weer kan ik niet genoeg de 
nadruk leggen op het bijzonder 
harde werken, de toewijding en de 
deskundigheid van het personeel, 
dat de resultaten heeft behaaid die 
ik zojuist heb beschreven. De EIB 
heeft nog altijd een begroting die 
geringer is dan welke andere verge-
lijkbare internationale instelling dan 
ook en steekt in productiviteit meer 
dan gunstig bij hen af. 

Hoewel de werkzaamheden langza-
mer vorderen dan ik had gehoopt, 
zijn we bezig het personeelsbeleid 
in overleg met het personeel en zijn 
vertegenwoordigers fundamenteel 
te herzien. Doel is de organisatie 

Jaarrekening en balans 

„Op basis van een verslag van het 
Comité ter contrôle van de boek
houding van de Bank heeft de 
Raad van Gouverneurs de jaarre
kening van de Bank per 31 
december 1998 goedgekeurd. 
Met een totaal van EUR 176,4 
miljard is de balans van de EIB 
eind 1998 netto met 12,3% 
gestegen. In totaal stond voor 
123,8 miljard aan opgenomen 
leningen uit en voor 155,6 mil
jard aan verstrekre kredieten." 
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Raad van Gouverneurs EIB 

flexibeler te maken met een duide-
lijker toewijzing en erkenning van 
leidinggevende taken en betere 
loopbaanmogelijkheden. Binnen-
kort start een nieuwe uitgebreide 
cursus voor het hoger management 
en het verbeugt me dat ik in de lijn 
van ons krachtig gelijkekansenbe-
leid onlangs de eerste vrouwelijke 
directeur-generaal in de Bank heb 
kunnen benoemen, Wij zijn ook 
begonnen met een stageprogram-
ma voor jonge afgestudeerden uit 
de lidstaten. 

Onlangs hebben wij een nieuwe tri-
partiete overeenkomst voor een 
période van vier jaar getekend met 
de Commissie en de Rekenkamer, 
waarin de contrôle van laatstge-
noemde op de verrichtingen waarbij 
de Bank begrotingsmiddelen van de 
Gemeenschap aanwendt, is gere-
geld. Ik hoop dat wi j spoedig een 
soortgelijke overeenkomst met 
betrekking tot het EIF kunnen berei
ken. De situatie is hier anders gezien 
het aandeelhouderschap van het 
Fonds, waarin bijna 80 openbare en 
particulière financiële instellingen 
deelnemen. 

Ten slotte doet het mij genoegen u 
te kunnen melden dat de Bank 
dankzij een zorgvuldige planning en 
de reusachtige inzet van aile betrok-
kenen - die zoals in vele andere 
instellingen tijdens de Kerstdagen 
en met de jaarwisseling hebben 
doorgewerkt - haar IT- en andere 
Systemen begin dit jaar met succès 
heeft omgeschakeld op de euro. Wij 
vorderen ook gestaag met de nood
zakelijke wijzigingen voor de eeuw-
wisseling en hopen voor het zomer-
reces - afhankelijk van de testen -
alle Systemen gereed te hebben. 

Bestuur 

Toen u vorig jaar de kapitaaisverho
ging in de context van een nieuw 
strategisch kader goedkeurde, vroeg 
u de Raad van Bewind „vooruit lo-
pend op de verwachte uitbreiding 
van de Unie (...) aan te vangen met 
een herziening van het bestuur van 
de Bank en de Raad van Gouver
neurs in diens jaarvergadering van 

1999 een voortgangsverslag voor te 

leggen", 

U heeft daarom nu twee documen-
ten voor u liggen, Het eerste bevat 
een beknopt aantal beginselen die 
in aansluiting op besprekingen bin
nen de Raad van Bewind zijn gefor-
muleerd, Het tweede document 
geeft uitgebreide achtergrondinfor-
matie. 

Dit onderwerp stelt bijzonder delica
te punten aan de orde. Enerzijds is 
het mogelijk ervan uit te gaan dat 
er geen reden is om „iets te re-
gelen" omdat „de Bank immers 
functioneert". Het is daarentegen 
duidelijk dat het in de huidige 
bestuursstructuur moeilijk zal zijn 
efficient te blijven werken als zij 
gewoon naar analogie van het ver
leden wordt vergroot bij de uitbrei
ding. Daarom moeten er wijzigin
gen worden doorgevoerd en voor 
sommige zijn statutenwijzigingen 
vereist. En er zijn hoe dan ook ver-
anderingen mogelijk die de efficien
cy en doelmatigheid van de Bank 
kunnen versterken. 

De Bank kan niet geisoleerd van 
eventuele veranderingen in andere 
communautaire institutionele rege
lingen na de volgende intergouver-
nementele conferentie te werk 
gaan. Dat is daarom nog geen reden 
om dan maar te wachten met enke
le praktische verbeteringen die nu 
reeds binnen de huidige Statuten 
kunnen worden aangebracht en 
niet tevens verder te werken aan 
veranderingen die een statutenwij-
ziging vergen, die toch voor de uit
breiding noodzakelijk zijn. 

Om zijn werk te kunnen voortzetten 
zou de Raad van Bewind het bijzon
der op prijs stellen commentaar en 
richtsnoeren van u te ontvangen 
zodat u volgend jaar een nieuw ver
slag kan worden voorgelegd, 

Ik wilde in dit verband enkel hieraan 
toevoegen dat ik u erkentelijk ben 
voor uw steun aan de nieuwe 
gedragscode voor de Directie, die de 
voorzitter van de Raad van Gouver
neurs heeft laten rondzenden. Dit is 

het eerste document van dergelijke 
aard en volgt op een soortgelijke 
gedragscode voor het personeel van 
de Bank, Het verbeugt mij dat dit 
ook het Comité ter contrôle van de 
boekhouding heeft geïnspireerd, 
die met de hulp van de Bank nu zijn 
eigen gedragscode voorbereidt en 
de leden van de Raad van Bewind 
hebben mijn voorstel aanvaard om 
ook voor hen een gedragscode te 
overwegen. 

Conci usie 

Dit is mijn laatste jaarvergadering 
en ik hoop dat u snel overeenstem
ming vindt over een opvolger om de 
voor de Bank noodzakelijke conti-
nuiteit in bestuur en directie te 
waarborgen, Ik wil u niet voorstel
len om vandaag nostalgisch terug te 
blikken op de afgelopen zes jaar, 
maar ik wil u enkel zeggen dat de 
toch al belangrijke rol van de Bank 
als de financieringsinstelling van de 
Gemeenschap in die ti jd nog aan
zienlijk is versterkt en ik vind het 
een voorrecht dat ik daaraan mijn 
steentje heb mögen bijdragen, Het 
is voor de geloofwaardigheid en 
reputatie van de Bank van belang 
dat zij haar integriteit en autonomie 
van besluitvorming behoudt onder 
de verantwoordelijkheid van haar 
eigen bestuursorganen, Maar tege-
lijkertijd is de Bank een steeds mach
tiger instrument in het beleid van de 
Europese Unie - zoals de Europese 
Raad van Keulen weer eens heeft 
bevestigd - en een van mijn hoofd-
doelen was deze rol binnen en bui
ten de Unie verder uit te bouwen. 
De Unie heeft een kostbaar bezit in 
de vorm van de Bank en zij moet 
haar zorgvuldig voor de toekomst 
behouden. 

Rest mij nog u en uw voorgangers 
te danken voor de steun en vriend-
schap die u mij in mijn ambtsperio-
de heeft geschonken. Mijn diepe 
dank gaat ook uit naar mijn colle-
ga's in de Directie en de Raad van 
Bewind en in het bijzonder naar de 
uitzonderlijk bekwame en hardwer-
kende medewerkers van de Bank 
voor de steun die zij mij in deze zeer 
interessante tijd hebben gegeven. • 
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In anderhalf jaar heeft de EIB ruim 8,8 
miljard euro toegekend voor economische 

groei en werkgeiegenheid in Europa 
• In aansluiting op de resolutie over 

groei en werkgeiegenheid van de 

Europese Raad van Amsterdam (16-

17 juni 1997) heeft de EIB haar 

„Amsterdam Special Action Pro

gramme" (ASAP) ingevoerd, waar

mee zij investeringen wil bevorde

ren in de arbeidsintensieve of 

werkgelegenheidsscheppende secto

ren van het vernieuwende MKB, 

onderwijs en gezondheidszorg, 

stadsvernieuwing, milieu en trans

europese netwerken. 

In de afgelopen achttien maanden 

heeft het programma een snelle 

ontwikkei ing gekend: de Bank 

heeft ruim 8,8 miljard euro aan kre

dieten onder ASAP toegekend. Met 

het driejarige programma (oktober 

1997-2000) denkt de Bank te zorgen 

voor een hefboomeffect waardoor 

zo'n 20 miljard euro aan cofinancie-

ringen op het niveau van de Unie 

kan worden aangetrokken. 

Vier miljard euro in 
de voor de EIB nieuwe 
sectoren onderwijs en 
gezondheidszorg 

In het kader van ASAP heeft de EIB 

haar financieringen uitgebreid tot 

de sectoren onderwijs en gezond

heidszorg. Projecten in deze secto

ren kunnen van wezenlijk belang 

zijn voor de verbetering van de 

lokale sociale situatie en tevens al 

snel invloed hebben op de werkge

iegenheid. 

De EIB heeft 3 961 miljoen euro ter 

beschikking gesteld voor 28 investe-

ringsprojecten of programma's in 

14 lidstaten van de Unie en in ont-

wikkelingsgebieden waar over het 

algemeen de behoefte aan uitbrei

ding en modernisering van onder

wijs- en gezondheidszorgvoorzie-

ningen het grootste is. 

De belangrijkste projecten in de 

gezondheidszorg zijn de modernise

ring van de ziekenhuisinfrastructuur 

in de oostelijke deelstaten van 

Duitsland (Berlijn, Mecklenburg-

Vorpommern, Saksen-Anhalt) en in 

Griekenland, evenals in academi-

sche ziekenhuizen in Oostenrijk, 

Zweden, Spanje en Italie, 

Op onderwijsgebied is er geïnves-

teerd in universiteiten en onderwijs-

instituten in lerland, Thüringen 

(Duitsland), Frankrijk, Spanje, 

Portugal en Zweden en in het 

voortgezet onderwijs in het Franse 

overzeese gebiedsdeel La Réunion 

en in Schotland, Laatstgenoemd 

project betrof een publiek-privaat 

samenwerkingsverband. 

de bemiddelende instellingen toont 

aan dat er werkelijk een grote 

financieringsbehoefte bestaat voor 

de modernisering van middelgrote 

infrastructuur in het voortgezet 

onderwijs en in ziekenhuizen in de 

betrokken landen. 

4,15 miljard euro voor 
de stadsvernieuwing 

De EIB heeft eveneens haar f inan

cieringen ten behoeve van in

vesteringen in de stadsvernieuwing 

uitgebreid, zoals herstel van ver-

pauperde wijken of de bouw van 

bedrijvencentra, die de economi

sche vitaliteit en de sociale samen

hang van de betrokken stedelijke 

gebieden versterken, Voor sommige 

projecten in de vorm van pubiiek-

private samenwerkingsverbanden 

worden nu bancaire middelen aan-

Campus van de universiteit van Alicante in Spanje 

Er zijn specifieke globale kredieten 

voor investeringen van minder 

grote omvang in beide sectoren 

goedgekeurd of getekend in 

Frankrijk, Belgie, Nederland, 

Denemarken, Finland en Zweden. 

De over het algemeen zeer snelle 

uitvoering van deze kredieten door 

getrokken, terwiji deze vroeger uit-

sluitend uit begrotingsmiddelen 

werden gefinancierd. 

Eind mei 1999 had de Bank in totaal 

27 stadsvernieuwingsprojecten of 

-programma's in 9 lidstaten van de 

Unie goedgekeurd voor 4 148 mil-
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joen. Sommige programma's betref

fen een reeks infrastructuren 

(water- of energienetten, wegen

werken, exploitatie van het stedelijk 

erfgoed, groenvoorzieningen enzo-

voort) in bepaalde steden, zoals 

Rome, Bologna, Florence, een aantal 

steden in de Mezzogiorno, Amster

dam, Serlijn, Leipzig, Mannheim, 

Linz, Tampere, Barcelona, Valencia, 

Bastia, diverse steden in Andalusië 

en op de Balearen, Andere concen-

treren zieh op het herstel van sta

tions of het openbaar vervoer 

(Leipzig, Düsseldorf en 26 andere 

steden in Duitsland, evenals in 

Lissabon), Ten slotte zijn er woning-

bouwprojecten of het herstel van 

sociale woningen gefinancierd in 

Amsterdam, Lissabon, zeven steden 

in het Verenigd Koninkrijk en in 

Saksen. 

620 miljoen euro ter 
versterking van het 
eigen vermögen 
van het MKB 

Het meest vernieuwende aspect van 

ASAP is ongetwij feld de instelling 

van het „MKB-loket" van de EIB, 

waar op Europees niveau het risieo-

kapitaalbedrijf wordt ontwikkeld 

ten behoeve van het vernieuwende 

MKB dat nieuwe technologie pro-

dueeert of gebruikt of dat sterk 

groeit en dus een groot aantal nieu

we banen kan scheppen, Voor de 

risico's is een voorziening getroffen 

van een miljard euro uit het 

bedrijfsresultaat van de EIB. Via het 

loket is een reeks transaeties tot 

stand gekomen met risicodeling tus

sen de EIB en haar partnerinstellin-

gen uit het Europese bankwezen. 

Eind mei 1999 had de Bank 26 

transaeties in 14 van de 15 lidstaten 

voor in totaal 620 miljoen euro 

goedgekeurd en/of reeds uitge

voerd, Zo is de EIB een belangrijke 

bron van risieokapitaalversehaffing 

op het niveau van de Unie gewor

den, Om zo goed mogelijk op de 

diverse bankstrueturen en specifie

ke behoeften van het MKB in de lid

staten aan te sluiten (het verschaf

fen van risicokapitaal aan het MKB 

is per definitie een activiteit dat zo 

dicht mogelijk bij de begunstigden 

moet worden uitgevoerd) heeft elk 

van de verrichtingen, die in omvang 

variëren van 5 tot 50 miljoen euro, 

specifieke eigen kenmerken (die 

beantwoorden aan de lokale eisen), 

Zij kunnen echter in drie catego

rieën worden ingedeeld: 

• toevoeging aan, of deelneming 

door de EIB in een bestaand of 

nieuw risieokapitaalfonds; derge

lijke verrichtingen komen het 

meeste voor en vergen gespeciali

seerde bankpartners, soms van 

publieke oorsprong (zoals de 

Duitse Landesbanken of de regio

nale risicokapitaalfondsen in het 

Verenigd Koninkrijk of Spanje), 

soms particulière banken - ook uit 

meerdere lidstaten - die samen

werken in eenzelfde operatie; 

• dotatie door de EIB aan een ver-

zekeringsstruetuur voor risicokapi

taalfondsen; bijvoorbeeld de 

transactie met de Société françai

se de garantie des financements 

des PME, SOFARIS; 

• langlopend krediet aan een be

middelende instelling met speci

fieke aflossingsciausules zodat 

deze instelling aehtergestelde of 

mezzanineleningen aan het MKB 

kan verstrekken; dergelijke le-

ningovereenkomsten zijn bijvoor

beeld in het Verenigd Koninkrijk, 

in Luxemburg en in Finland geslo-

ten. 

Hoe dan ook, dergelijke risicodelen-

de verrichtingen vergen een krach

tige deelname van een of meerdere 

mede-investerende partnerinstellin-

gen, wier bijdrage ten minste gelijk, 

zo niet hoger, is dan die van de EIB, 

wat als een katalysator voor het 

aantrekken van middelen werkt. De 

EIB schat dat dergelijke verrichtin

gen in de komende drie jaar in 

Europa zo'n 4 à 5 miljard euro zul

len mobiliseren voor de versterking 

van het eigen vermögen van het 

MKB. 

Bovendien hebben de EIB en haar 

geassocieerde instelling, het Euro

pees Investeringsfonds (EIF) (1) in 

november 1997 een mechanisme 

ingesteld dat investeert in risicoka

pitaalfondsen: het EMT (Europees 

Mechanisme voor Technologie), Het 

EMT, waaraan de EIB 125 miljoen 

heeft toegewezen, wordt door het 

EIF beheerd. Het gaat om een 

„paraplufonds" dat deelneemt in 

risicokapitaalstructuren die zijn 

gespecialiseerd in de financiering 

van eigen vermögen van het ver

nieuwende MKB. Tot nu toe heeft 

het EMT 76,9 miNoen euro voor het 

verwerven van aandelen in 17 hol

dings aangewend. 

Voor alle duidelijkheid: het EIF 

wendt naast het EMT, dat middelen 

van de EIB verstrekt, ook eigen mid

delen in soortgelijke transaeties aan 

voor een bedrag van 78 miljoen 

euro. Ten slotte beheert het EIF de 

„ETF Start-Up"-faciliteit, 150 tot 190 

miljoen euro uit begrotingsmidde-

(1) Het EIF, een publiek-privaat samenwer
kingsverband dat in juni 1994 is opgericht, 
heeft als aandeelhouders de EIB (40%), de 
Europese Commissie (30%) en zo'n 80 
banken uit de hele Unie (30%). Doel van 
het EIF is garanties te verlenen bi j de 
financiering van het MKB en van trans
europese netwerken en sinds 1997 ook 
deel te nemen in participatiemaatschap-
pijen. 

EIB M E D E D E L I N G E N 2-1999 I pagina 9 



len van de Unie, dat specifiek is 

opgezet om te investeren in risico

kapitaalfondsen die een hoger risico 

nemen dan de fondsen die door het 

EMT of uit de eigen middelen van 

het EIF worden gesteund. Het EIF 

beschikt dus in totaal over zo'n 350 

miljoen euro tot het jaar 2000 om 

naast de EIB de ontwikkeiing van 

het risieokapitaalbedrijf in Europa te 

steunen. 

De uitvoering van de aeties van 

beide instellingen dekt dus de hele 

reeks financieringen van eigen ver

mögen van het MKB, van startkapi-

taal en ontwikkelingskapitaal tot 

deelnemingen die bestemd zijn om 

het MKB op de nieuwe markten 

naar de beurs te brengen. 

Grotere activiteit op het 
gebied van TEN's en 
milieu 

In het kader van ASAP beoogt de 

EIB eveneens de financiering van 

transeuropese netwerken (TEN's) en 

milieubescherming uit te breiden, 

waarvoor in de période 1996-1998 

gemiddeld reeds zo'n 12 miljard 

euro per jaar is verstrekt. 

Zowel in 1997 als in 1998 is in deze 

sectoren meer dan 15 miljard euro 

verstrekt, 2 miljard meer dan het 

gemiddelde in de voorgaande twee 

jaren. Kredietgoedkeuringen in de 

afgelopen twaalf maanden hebben 

betrekking op nieuwe wegenprojec-

ten in Spanje, Portugal en Duitsland, 

spoorweginvesteringen in Finland en 

Portugal en uitbreiding van de lueht-

havens van Helsinki, Madeira, 

Madrid, Neurenberg, Basel/Mul-

house en Keulen/Bonn. De kredieten 

voor prioritaire TEN's betreffen voor

al de vaste verbinding over de Sont 

tussen Denemarken en Zweden, het 

gedeelte in Belgie van de HSL Parijs-

Brussel-Keulen-Amsterdam, delen 

van autosnelwegen in Griekenland 

en spoorweginfrastructuren in Italie 

en het Verenigd Koninkrijk. 

Ten slotte zijn voor een tiental tradi-

tionelere projecten van waterbe

heer en afvalverwerking uit hoofde 

van ASAP financieringen goedge

keurd voor in totaal 1,3 miljard euro 

in Frankrijk, het Verenigd Konink

rijk, Duitsland, Spanje, Portugal en 

Belgie. Daarvan zijn de globale kre

dieten vooral bestemd voor de 

financiering van milieu-investerin-

gen van het MKB, zoals in Frankrijk 

in het stroomgebied van de Seine in 

Normandie. 

Steun aan nieuwe 
werkgeiegenheid 

De financiering van de Bank onder 

haar Amsterdam Special Action 

Programme is meer dan haar overi

ge activiteiten gericht op de ontwik

keiing van de investeringen in 

arbeidsintensieve sectoren en dus 

op het vergroten van de werkgeie

genheid. Daarom coneentreert de 

EIB haar ASAP-aetiviteiten, naast de 

versterking van het eigen vermögen 

van het MKB, waarvan de gevolgen 

voor de werkgeiegenheid per 

definitie op het moment van de 

investering rnoeilijk meetbaar zijn, 

op de financiering van stadsvernieu

wing en menselijk kapitaal, waarvan 

de projecten vrij snel, gemiddeld in 

drie jaar, worden uitgevoerd, 

Een analyse met behulp van econo

mische input-outputmodellen toont 

aan dat een investering in de 

infrastructuur van eén miljard euro 

tot gevolg heeft dat er ongeveer 

20 000 mensjaren werk wordt 

gecreëerd tijdens de bouwfase. In 

de aldus geëvalueerde invloed op 

de economie is niet alleen rekening 

gehouden met de eivielteehnische 

werken, maar ook met de aankoop 

van materiaal en diensten bij de 

leveraneiers, Hieruit kan worden 

afgeleid dat ongeveer de helft van 

de nieuwe banen indirect tot stand 

komt en dat een vierde de diensten-

seetor betreft en kan worden toege-

schreven aan de gevolgen van de 

investeringen bij leveraneiers. 

Als we een gemiddelde bouwfase 

van drie jaar nemen, levert eike mil

jard euro jaarlijks 6 000 tot 7 000 

nieuwe banen op. Op een totaal 

aan financieringen van de EIB in de 

infrastructuur van jaarlijks 18 miljard 

euro, die bijdragen tot de verwe-

zenlijking van investeringen van 

ongeveer driemaal dit bedrag, (2) 

zouden de projecten waarvoor de 

EIB middelen ter beschikking stelt 

jaarlijks ongeveer 320 000 banen in 

de bouwfase van de infrastructuur 

scheppen. 

Wanneer de investering eenmaal is 

uitgevoerd en het project in de 

exploitatiefase is gekomen, is het 

moeilijker om de gevolgen ervan 

voor de werkgeiegenheid op lange 

termijn nauwkeurig te meten; som

mige investeringen kunnen immers 

ook tot gevolg hebben dat er banen 

worden geschrapt in het kader van 

een rationaliseringsproces of een 

verplaatsing van de activiteit binnen 

de Unie, terwiji de overblijvende 

banen concurrerend en duurzaam 

zullen zijn. 

Als we ons baseren op de ratio 

werkgeiegenheid : geinvesteerd ka

pitaal, zien we dat er voor ledere 

nieuwe investering van 1 miljard 

euro in de industrie 8 000 tot 10 000 

banen worden gesehapen, Naar-

mate de economie meer kapitaal 

vergde, is zij in de afgelopen decen-

nia steeds verder afgenomen, 

Hebben nieuwe investeringen een 

arbeidsdiehtheid die ongeveer de 

helft lager is dan het huidige gemid

delde, dan zouden met 1 miljard 

euro toch nog 4 000 tot 5 000 struc-

turele banen worden gecreëerd, 

ofwel drie vierde van de werkgeie

genheid die verband houdt met de 

bouw. Omgekeerd kan dezelfde 

orde van grootte worden aange-

houden voor het duurzame effect 

op de werkgeiegenheid in de 

publieke infrastructuur in de exploi

tatiefase wegens de positieve gevol

gen ervan op de investeringen door 

de particulière sector, • 

(2) Gemiddeld financiert de EIB 33% van 
de totale investeringskosten van de pro
jecten die haar zijn voorgelegd en die zij 
heeft goedgekeurd. 

pagina io I Ε Ι » M E D E D E L I N G E N 2-1999 



EUROPESE INVESTERINGSBANK 

De euro-benchmarks van de Europese Invester ingsbank 

De euro-benchmarks van de 
Europese Investeringsbank 

• De invoering van de euro vertioogt de concurrentiedruk op de kapitaaimarkten. Regeringen in de eurozone maar 

ook steeds meer regio's en lokale overheden streven naar de beste inleenvoorwaarden, en dat doen banken ook. 

Voorts geven grote ondernemingen aanzienlijk meer obligaties uit, waarmee zij de basis leggen voor een snelgroei-

ende corporate bond market. In dit klimaat van schierpere concurrentie moeten debiteuren voortdurend hun positie 

tegenover de beleggers opnieuw bepalen en zicti aan de markt-

behoeften aanpassen. 

De Europese Investeringsbank heeft 

tot doel onder optimale voorwaar

den middelen op de markten op te 

nemen om kredieten te verstrekken 

voor economisch gezonde investe-

ringsprojecten die bijdragen tot de 

verdere integratie van Europa. De 

Bank is de grootste Europese niet-

gouvernementele geldnemer en 

haar inleenbehoefte is vergelijkbaar 

met die van veel Europese soeverei-

ne liehamen. Daarom streeft de 

Bank ernaar obligaties uit te geven, 

waarvan de struetuur en voorwaar

den vergelijkbaar zijn met die van 

de beste staatsfondsen, Zij wil 

beleggers de beste aanvulling op de 

obligaties van de overheden in de 

betrokken regio's bieden en op een 

brede en geografisch gespreide 

beleggersbasis kunnen terugvallen. 

De Bank is in 1996/1997 met haar 

„eurostrategie" begonnen zieh op 

de eurozone voor te bereiden. De 

Strategie was erop gericht direct 

vanaf het begin van de Europese 

Monétaire Unie obligaties in de 

nieuwe munt te hebben om haar 

positie op de markt te versterken en 

bij te dragen to t een soepele start 

van de euro-kapitaaimarkt. Daartoe 

heeft de Bank obligaties uitgegeven 

die ofwel al direct in euro luidden 

of in valuta's van lidstaten van de 

Europese Unie, met als elausule dat 

zij onmiddelli jk in euro kunnen 

worden omgezet zodra de nieuwe 

munt is ingevoerd en de des

betreffende valuta uiteraard deel 

zou uitmaken van de EMU, 

Laatstgenoemde obligatieleningen 

werden „eurotoestromende" emis

sies genoemd, aangezien 

het de bedoeling was dat 

zij zouden worden omge

zet en geconsolideerd in 

omvangrijke euro-obliga-

tieleningen. Daarom werd 

erop gelet eurotoestro

mende obligaties in diverse 

valuta's maar wel met 

dezelfde couponrente en 

looptijd uit te geven, zodat 

zij later in grote referentieleningen 

kunnen worden geconsolideerd. De 

toenemende convergentie van de 

rente in de jaren 1997 en 1998 

heeft het gemakkelijker gemaakt 

dergelijke parallelle emissies in ver-

schillende valuta's maar met dezelf

de voorwaarden te plaatsen. 

Intussen zijn de meeste van deze 

eurotoestromende emissies uit 1997 

en 1998 op 15 februari en 15 aprii 

dit jaar in euro-benchmarks omge

zet. 

Nu de euro is ingevoerd en de 

Europese kapitaaimarkten zieh snel 

integreren, wil de Bank van de bre-

dere en meer liquide euromarkten 

profiteren en een sterke marktposi-

tie gaan innemen. Zij zal grote obli

gatieleningen plaatsen, vergelijk

baar met de omvang van haar 

eerdere eurotoestromende lenin

gen die nu zijn geconsolideerd, wat 

op zieh al de liquiditeit zal vergro

ten. Een grotere liquiditeit zal wor

den gewaarborgd door voor een 

adequaat werkende secundaire 

markt te zorgen. Voorts zal de Bank 

zorgen voor een grotere transpa-

rantie van haar obligatieleningen 

door t i jdig haar emissieprogramma 

voor het komende jaar aan te kon-

digen. En zij zal letten op een gro

tere consistentie door regelmatig 

obligaties uit te geven met stan-

daardeoupons en -eindvervaldata, 

ElB-obligaties met deze kenmerken 

Valien onder de nieuwe EARN-emis-

siefaciliteit die in maart 1999 is 

ingesteld, EARN Staat voor Euro 

Area Reference Notes (referentie-

obligaties in de eurozone) en is een 

gedeponeerd handeismerk van de 

Europese Investeringsbank. Aile 

nieuwe grote benchmark-emissies 

in EUR van de Bank zullen voortaan 

EARN's worden genoemd. 

Bovendien zullen de bestaande 

euro- en eurotoestromende emissies 

van 1997 en 1998, die op 15 febru

ari en 15 aprii 1999 zijn omgezet en 

geconsolideerd, ook EARN's worden 

genoemd als zij groot genoeg zijn. 

Zo zal de bestaande ElB-obligatie 

4,000% 15 aprii 2009 geïdenti-

ficeerd worden als EARN 4,000% 

15 aprii 2009. 

Onder de EARN-emissiefaciliteit zal 
de Bank ten minste EUR 2 miljard 
per kwartaal plaatsen, indien de 
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marktomstandigheden dit toelaten. 

Alle nieuwe EARN's zullen een 

omvang hebben van ten minste EUR 

2 miljard, maar gestreefd wordt 

naar EUR 3 tot 5 miljard. Dat wil 

zeggen dat de Bank, als er door 

de marktsituatie siechts voor EUR 

2 miljard kan worden geplaatst, zal 

trachten het volume later te vergro

ten door nieuwe obligaties uit te 

geven met dezelfde coupon en 

looptijd totdat de beoogde omvang 

is bereikt. Dergelijke verhogingen 

zullen geschieden via consortiale 

emissies, verkoop van obligatiepak-

ketten of veilingen. Ook kunnen er 

omwisselingsprogramma's worden 

uitgevoerd, waarbij de houders van 

ElB-obligaties (omgezet) in EUR hun 

obligaties voor EARN's kunnen 

inwisselen. 

De Bank wil eigenlijk maar één 

EARN voor elk van de verschillende 

looptijden uitgeven, tenzij natuur

lijk een bestaande EARN een off-

market coupon heeft. Voorts zal zij 

haar emissies zodanig organiseren 

dat de coupon- en eindvervaldata 

op 15 februari of 15 aprii vallen. 

zij het hele spectrum aan looptijden 

te bieden hebben, Het is duidelijk 

haar doel een volledige EARN-ren-

dementscurve te vestigen, die zou 

kunnen dienen als een Europese 

benchmark voor andere obligaties 

dan staatsfondsen. 

De Bank verwacht in 1999 in totaal 

ongeveer EUR 30 miljard op te 

nemen, waarvan 20 miljard in euro 

en de rest in andere valuta's. Van 

de 20 miljard in euro zal 15 miljard 

onder de EARN-faciliteit worden 

ingeleend. Gezien de grote liquidi

teit ervan zullen vooral grote insti

tutionele beleggers waarschijnlijk 

op EARN's inschrijven. De overige 

5 miljard zal worden opgenomen in 

kleinere leningen die zijn toegesne-

den op de specifieke vraag van 

grote beleggers, zoals de Bank 

altijd al heeft gedaan, 

EARN's zullen liquide zijn door hun 

omvang en omdat de Bank regelin-

gen heeft getroffen met een net-

werk dealers die zieh ertoe hebben 

verbonden de liquiditeit van EARN's 

te waarborgen door hierin uitge

breid te handelen en door repo-ver-

plichtingen. 

De Bank heeft 10 grote internatio

nale banken als „primaire dealers" 

aangewezen die EARN's overnemen 

en distribueren en die hebben toe-

gezegd in alle EARN's te handelen, 

waardoor zij zorgen voor de liquidi

teit ervan op de secundaire markt, 

Verder heeft zij een groep van 

momenteel 21 banken als „dealers" 

aangewezen die de „primaire 

dealers" aanvullen door voor een 

bredere distributie van EARN's en 

voor extra liquiditeit op de secun

daire markt te zorgen, Natuurlijk 

zijn aanwijzingen als „primaire 

dealer" en „dealer" niet voor altijd, 

maar deze bijzondere samenwer-

king met de Europese Investerings

bank zal van de resultaten afhan-

gen, dat wil zeggen de mate van 

succès waarmee EARN's worden 

beschouwd als Substituten van de 

beste Europese staatsfondsen, • 

De lìmiet voor de uitgifte van nieu

we EARN's zal in deeember worden 

vastgesteld en op 1 januari van het 

volgende jaar van kracht worden. 

Voor 1999 is de limiet van de facili

teit vastgesteld op maximaal EUR 15 

miljard. 

De eerste emissie onder de nieuwe 

EARN-faciliteit (aprii 1999) betrof 

een obligatielening van EUR 2 mil

jard met een couponrente van 4% 

en de vervaldatum op 15 aprii 2009, 

Hiermee werd de omvang van een 

bestaande benchmark met dezelfde 

coupon en vervaldatum vergroot 

van 2 to t 4 miljard, wat de liquidi

teit ervan op de secundaire markt 

heeft verhoogd. 

Wanneer de marktvoorwaarden 

gunstig zijn, zal de Bank de omvang 

van deze uitstaande leningen ver

groten. En door nieuwe EARN's met 

andere vervaldata uit te geven zal 

Momenteel zijn er vier bestaande benchmarks die nu EARN's worden 
genoemd. Ook deze zijn in 1997 en 1998 uitgegeven in het kader van 
de eurostrategie van de Bank. Momenteel staan er EARN's uit met de 
volgende coupons, vervaldata en omvang: 

EARN 4,500% 
EARN 5,230% 
EARN 5,750% 
EARN 5,000% 
EARN 4,000<'/o 

15.2.2003 EUR 2,2 mrd 
15.2.2004 EUR 3,1 mrd 
15.2.2007 EUR 2,6 mrd 
15.2.2008 EUR 5,1 mrd 
15.2.2009 EUR 4,0 mrd 

De Bank heeft nog drie emissies in euro uitstaan die als EARN's 
kunnen worden aangemerkt , zodra zij zijn verhoogd tot de 
minimumomvang van EUR 2 miljard: 

EARN 3,875% 
EARN 5,500% 
EARN 5,625% 

15.4.2005 EUR 1,0 mrd 
15.2.2018 EUR 0,5 mrd 
15.2.2028 EUR 0,5 mrd 
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EUROPESE INVESTERINGSBANK 

f e n vei l ige en permanente energ ievoorz ien ing in Europa 

Een veilige en permanente 
energievoorziening in Europa 

• De Europese Investeringsbank 

financiert al ruim 40 jaar energie-

projeeten, voornamelijk in de lidsta

ten van de Europese Unie. Als de 

finaneieringstak van de Europese 

Unie speelt zij een centrale rol bij de 

uitvoering van het communautaire 

beleid, ook op energiegebied. Het 

Europese energiebeleid werd duide-

lijker gedefinieerd na de oliecrises 

halverwege de jaren zeventig, toen 

men ging beseffen dat men veel te 

veel van de energie-invoer, vooral 

van aardolie, afhankelijk was. In 

reactie daarop ontwikkelde de 

Europese Unie een energiebeleid 

dat gericht was op minder afhanke-

lijkheid van de onzekere energie-

invoer. 

De EIB heeft echter al sinds haar 

oprichting in 1958 energieprojeeten 

gefinancierd, vooral in het kader 

van haar hoofddoel om steun te 

van de EU weerspiegeit, Dat volume 

steeg zeer snel van 2,2 miljard 

rekeneenheden in de période 1974-

1978 tot 14,6 miljard euro in de 

période 1994-1998, 

De aanpak van de EIB 

Het brede beleidsantwoord op 

energievraagstukken in de EU werd 

in de jaren tachtig geformaliseerd. 

Er werd de nadruk gelegd op de 

noodzaak bestaande energievoor-

zieningen verder te ontwikkelen, de 

energiebronnen en -invoer meer te 

spreiden om minder afhankelijk van 

één enkele energiebron te worden 

en voor een betere toelevering te 

zorgen, energiebesparing te bevor

deren en onderzoek en ontwikke

iing van alternatieve energievor-

men aan te moedigen. Het 

energiebeleid van de EU is in de 

afgelopen t i jd uitgebreid van een 

verlenen aan de ontwikkeiing van 

de ärmste regio's in de Unie of aan 

investeringen die voor de lidstaten 

van gemeenschappelijk belang zijn. 

Tot 1972 heeft de EIB in totaal 380 

miljoen rekeneenheden toegekend 

voor energieprojeeten, ofwel ruim 

13% van haar totale kredietverle

ning in die t i jd. 

Sindsdien is de omvang van de kre
dietverlening door de EIB in de 
energieseetor sterk toegenomen, 
wat de ontwikkeiing van de ener-
giebehoeften en het energiebeleid 

veiligstelling van de energievoorzie

ning tot versterking van het coneur-

rentievermogen van het Europese 

bedrijfsleven en bescherming van 

het milieu (zie het Witboek van de 

Europese Commissie „Een energie

beleid voor de Europese Unie", 

deeember 1995). 

Momenteel ligt de nadruk op libe-

ralisering van de energieseetor om 

concurrentie, vooral in de sectoren 

elektriciteit en gas, aan te moedi

gen, de totstandkoming van geïnte-

greerde energienetten en een snel-

lere overschakeling op milieuvrien-

delijkere brandstoffen en technolo-

gieën. Door de toenemende afhan-

kelijkheid van de EU van de invoer 

wordt het nog belangrijker voor 

een betrouwbare energievoorzie

ning te zorgen. De bevordering van 

energiebesparing en het gebruik 

van nieuwe technologieën en duur

zame energie wint terrein. 

Voor de EIB betekent ondersteuning 

van de energiedoelstellingen van de 

EU actie op drie brede terreinen. Zij 

heeft tot taak langlopende financie

ringsmiddelen te verstrekken voor 

gezonde investeringsprojecten die 

de energievoorziening veiligstellen 

door de ontwikkeiing of uitbreiding 

van de eigen energiebronnen, de 

energievoorziening spreiden en to t 

energiebesparing leiden. 

De Bank heeft in het afgelopen 

deeennium in totaal meer dan EUR 

26 miljard voor energieprojeeten ter 

besehikking gesteld, ofwel voor 

ongeveer 5% van aile energie-inves-

teringen in de Unie. De EIB kent in 

absolute termen steeds meer midde

len toe, tot bijna 15 miljard euro in 

de afgelopen vijf jaar (1994-1998). 

Als percentage van de uitleenactivi-

teit van de EIB nam energie tot de 

jaren tachtig bijna 40% van de 

kredieten voor haar rekening. 

Sindsdien is dit aandeel in de totale 

activiteit gedaaid tot 14% voor de 

vijfjarige période 1994-1998. 

Eigen 
energievoorziening 

Sinds het trauma van de energieeri-

sis halverwege de jaren zeventig 

volgt de kredietverlening van de EIB 

de ontwikkeiing van de prioriteiten 

van de Europese Unie en de lidsta

ten op de voet, Het aantal ElB-kre-

dieten voor de ontwikkeiing van 

interne energiebronnen nam snel 

toe en bereikte een hoogtepunt aan 
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het einde van de jaren tachtig en 

begin jaren negentig, Daarna is de 

financiering van dergelijke projec

ten afgenomen. 

In de jaren zeventig en tachtig heeft 

de Bank een aantal kernenergie- en 

nucléaire verrijkingsprojeeten in 

Belgie, Frankrijk, Italie en het 

Verenigd Koninkrijk gefinancierd, 

evenals de ontwikkeiing van talrijke 

olle- en gasvelden op het vasteland 

en in zee in Italie en op de Noord-

zee. Tevens steunde de Bank water-

krachtprojeeten in Duitsland, 

Griekenland, Italie en het Verenigd 

Koninkrijk, en later in Spanje en 

Portugal, Voorts zijn er financie

ringsmiddelen gegaan naar een 

groot aantal olie- en gaspijpleiding-

stelsels die de brandstoffen van de 

interne energiebronnen naar de ver-

bruikers transporteren en naar de 

geleidelijke totstandkoming van een 

gastoevoernetwerk over heel 

Europa. De kredietverlening van de 

EIB voor investeringen in de stroom-

voorziening heeft een soortgelijk 

patroon gevolgd. 

In de afgelopen tien jaar (1989-

1998) heeft de EIB ruim 7,6 miljard 

euro verstrekt voor de ontwikkeiing 

van de eigen energiebronnen, waar

van meer dan de helft voor de olie-

en gaswinning, in het bijzonder 

voor de exploitatie van talrijke on-

en offshore olie- en gasreserves in 

Italie en olie- en gasvelden in de 

Deense, Britse en Noorse sectoren 

van de Noordzee. De financiering 

van grote binnenlandse gastrans-

port- en -distributiestelsels is in de 

afgelopen jaren snel afgenomen 

omdat er inmiddels een pan-

Europees gasnet tot stand is geko

men. Er zijn voornamelijk in Dene

marken nog projecten gesteund. 

De meeste gefinancierde projecten 

voor de elektriciteitsproduetie be

troffen waterkrachtprojeeten in 

Frankrijk, Griekenland, Italie en Por

tugal en meer recent in Oostenrijk, 

Finland en Zweden, evenals water-

kraehtprogramma's in Noorwegen, 

waarbij de elektriciteit via Dene

marken op het Europese net komt. 

Voorts is er een waterkrachtstation 

aan de Donau ten zuiden van 

Wenen gefinancierd, en de bouw 

van nieuwe bruinkoolgestookte 

krachtstations naast bruinkoolmij-

nen in Duitsland om verouderde 

eenheden te vervangen. 

Andere projecten die de ontwikke

iing van de eigen energiebronnen 

moeten bevorderen, zijn bijvoor

beeld een bruinkoolmijn in Grieken

land, de modernisering van een ura-

niumverrijkingsbedrijf in Frankrijk 

en opwerkingsvoorzieningen voor 

kernbrandstoffen in Belgie en het 

Verenigd Koninkrijk, 

Sprelding van de 
energievoorziening 

De lidstaten hebben ook veel aan-

dacht besteed aan energieprojeeten 

die de afhankelijkheid van de invoer 

van aardolie moeten verminderen, 

voornamelijk door de beschik-

baarheid van aardgas te vergroten. 

De steun van de EIB op dit terrein 

nam eind jaren zeventig tot begin 

jaren negentig geleidelijk aan toe, 

en vervolgens heel snel in reactie op 

de Europese initiatieven voor de tot-

standbrenging van de interne markt 

en de vaststelling en goedkeuring 

van prioriteiten in de transeuropese 

netwerken (TEN's) op het gebied 

van vervoer en energie door de 

Europese Raad van Essen in 1994, De 

meeste prioritaire energie-TEN's zijn 

inmiddels aangelegd. 

In de jaren zeventig en tachtig heeft 

de EIB investeringen gesteund in de 

modernisering en ombouw van olie-

gestookte krachtstations en in grote 

gastransmissieprojecten. Laatstge

noemde investeringen hebben 

geleid tot de vorming van een 

enorm pan-Europees gastoevoernet, 

gevoed door gas uit interne bren

nen, vooral op de Noordzee, en van 

elders, voornamelijk uit Rusland en 

Algerije, 

Italie en van de Tsjeehische grens 

naar Duitsland en Frankrijk trans

porteren, is door de EIB financieel 

gesteund. De EIB heeft eveneens 

investeringen gefinancierd in gas-

transmissiekoppelingen die gas van 

de Noordzee - ook uit de Noorse 

sector - naar de Belgische, Deense, 

Duitse en Nederlandse netten voert. 

Evenzo heeft de EIB veel middelen 

ter beschikking gesteld voor het gas-

transport van Algerije via Tunesie en 

door de Middellandse Zee naar 

Italie. 

Tegelijkertijd hebben lidstaten van 

de EU zieh behoorlijk ingespannen 

om hun stroomnetten te modernise-

ren en uit te breiden, krachtstations 

te bouwen of om te bouwen die 

andere brandstoffen kunnen ge

bruiken dan stookolie, zoals gas of 

steenkool, en grensoversehrijdende 

elektrieiteitsverbindingen tot stand 

te brengen. De EIB heeft in het ver

leden regelmatig kredieten voor 

dergelijke projecten verstrekt, zoals 

de internationale stroomkoppelin-

gen tussen de Britse en Franse net-

ten, een verbetering van de aanslui-

tingen van de Franse op de 

Italiaanse netten en de stroomver-

binding tussen Denemarken en 

Zweden. 

Transeuropese 
netwerken 

In de afgelopen tien jaar heeft de 

EIB 7,6 miljard ecu verstrekt voor 

investeringen in de spreiding van de 

energievoorziening in de Unie, 

waarvan het overgrote deel, onge

veer EUR 6 miljard, naar gastrans-

portprojecten is gegaan. Er zijn aan

zienlijke bedragen besteed aan de 

uitbreiding van de transmissie- en 

distributie-infrastructuur van aard

gas, naast de omsehakeling van ste

den en gemeenten van stadsgas op 

aardgas, vooral in Italie, maar ook in 

Oostenrijk, Denemarken, Duitsland 

(vooral het oostelijk deel), Spanje en 

Portugal. 

De aanieg van gasieidingen die De ElB-steun aan grote gastransmis-

Russiseh gas via Oostenrijk naar sieprojecten bereikte een hoogte-
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punt in 1996, toen de investeringen 

in TEN'S opnieuw de nadruk kregen. 

Halverwege de jaren negentig 

begon de EIB ook financieringsmid

delen te verstrekken voor de aanieg 

van de nieuwe gasleiding van 

Algerije via Marokko en door de 

Straat van Gibraltar naar Spanje en 

Portugal, Daarnaast heeft zij de gas

leiding gefinancierd, die Russisch 

gas van de Bulgaarse grens naar het 

Griekse net voert. 

De EIB is ook andere hoofdverbin-

dingen in het steeds grotere geinte-

greerde pan-Europese gastransmis-

sienet blijven financieren: de aanieg 

van transmissieleidingen door Italie, 

een tweede transmediterrane lei-

ding voor Algerijns gas via Tunesie 

en de aansluitingen die Russisch gas 

via Oostenrijk naar de Europese 

markt voert. In Duitsland heeft de 

Bank investeringen gefinancierd die 

het Europese gasnet in dit land uit-

breidt en projecten die Russisch en 

Noors gas op het net aansluiten. 

Andere grote investeringen in de 

gastransmissie zijn de ontwikkeiing 

van voorzieningen die Noors gas 

naar Belgie en Frankrijk voeren, de 

koppeling van het Belgische en 

Britse net en projecten die de 

Nederlandse, Franse en Duitse net-

ten met elkaar verbinden. De Bank 

heeft ook de verbinding tussen het 

gasnet van lerland en het Verenigd 

Koninkrijk via Sehotland gesteund. 

In genoemde période is de Bank een 

aantal krachtstations in Grieken

land, Italie en Portugal blijven steu

nen, die met twee verschillende 

brandstoffen kunnen worden ge-

stookt en waarbij ook milieu-inves-

teringen hebben plaatsgevonden 

voor de ontzwaveling en denitrifica-

tie van de rookgassen. 

Energiebesparing 

Sinds de jaren tachtig financiert de 
EIB steeds meer projecten waarbij 
sprake is van een effieiënter ener-
gieverbruik, een tendens die zieh 
lijkt voort te zetten. Projecten die 

voor financiering onder deze doel-

stelling in aanmerking komen, 

betreffen een grote verscheidenheid 

aan investeringen in alle economi

sche sectoren: van bedrijfsmoderni-

sering, productie van energiebespa-

rende apparatuur en materialen in 

de industrie, tot infrastructuur voor 

een efficiëntere energieproductie 

en -transport, vervanging van stook

olie door steenkool of gas, het 

gebruik van afvalmateriaal voor 

energie-opwekking en de ontwikke

iing van duurzame energiebronnen 

(zie EIB-Mededelingen nr, 99 (1998) 

voor een overzicht van de krediet

verlening door de EIB ten behoeve 

van duurzame energie). In vele 

gevallen leiden energiebesparende 

maatregelen ook tot lagere kosten 

in het bedrijfsleven en over het 

algemeen tot aanzienlijke milieuver-

beteringen. 

In het begin van de jaren tachtig 

heeft de EIB ook een aantal globale 

kredieten (kredietlijnen) verstrekt 

aan bemiddelende financiële instel

lingen, vooral in Denemarken, 

Frankrijk en Italie, maar ook in 

Duitsland en Portugal, die hieruit 

middelen toewezen voor investerin

gen van bescheiden omvang in een 

rationeel energieverbruik. Met deze 

globale kredieten werden industrië-

le projecten en allerlei projecten van 

de openbare sector gesteund, varië-

rend van kleine waterkrachtcentra-

les tot energiebesparing in openba

re gebouwen, de ontwikkeiing van 

alternatieve energiebronnen zoals 

biogas en géothermie, en kleine dis-

trictsverwarmingsprojecten. 

In de afgelopen tien jaar heeft de 

EIB bijna 11 miljard ecu doorgesluisd 

naar investeringen in energiebespa

ring. Daarvan is bijna de helft 

gegaan naar investeringen in de 

elektriciteitssector. 

Het grootste deel betreft een ratio-

neler elektriciteitstransport- en -dis

tributie, waardoor de vraag kan 

worden opgevangen door eventuele 

levering van elders, zoals de aanslui

t ing van de netten van Corsica en 

Sardinië op het net van het 

Italiaanse vasteland, of koppelingen 

van de Noorse en Deense, de Duitse 

en Zweedse, Duitse en Deense en 

Spaanse en Portugese netten, even

als grote investeringen in de moder

nisering van bestaande netten in 

Finland, Duitsland, Griekenland, 

lerland, Italie, Portugal, Spanje, 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

De Bank steunde ook investeringen 

in de ontwikkeiing en modernise

ring van de stroomopwekking en de 

vervanging van verouderde installa-

ties, zoals de modernisering van 

warmtekrachtstations in Italie en de 

bouw van gasgestookte krachtsta

tions in lerland en Belgie. Er werden 

ook geothermische centrales in Italie 

en IJsland en windmolenparken in 

Italie en Spanje gefinancierd. 

lets minder dan een kwart van de 

financieringen is gegaan naar een 

reeks investeringen in afvalverbran-

dingsbedrijven die tevens wärmte 

en stoom produceren voor stadsver-

warmingsstelsels en naar projecten 

die de lokale stroom- en verwar-

mingsdistributienetten versterken 

en uitbreiden in Oostenrijk, 

Denemarken, Frankrijk, Duitsland, 

Italie, Nederland, Portugal, Spanje, 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk, 

alsook de omsehakeling van oliege-

ΕΙΒ M E D E D E L I N G E N 2-1999 I page 15 



stookte krachtstations op andere 

brandstoffen, in het bijzonder gas. 

De rest betrof diverse projecten, 

zoals de modernisering en verbete

ring van het energieverbruik in raffi-

naderijen in Denemarken, Duits

land, Italie, Spanje en Portugal en 

investeringen in een vermindering 

van het energieverbruik in industrië-

le sectoren als chemie, papier, 

levensmiddelen, brouwerijen, staal, 

industrieel gas en cement, 

Nieuwe tendenze η 
op het gebied van 
de energie in 
de Europese Unie 

De stijging van de energievraag in 

de Europese Unie is in de afgelopen 

tien jaar aanzienlijk vertraagd, wat 

de ontwikkeiing naar minder ener-

gievretende activiteiten en een 

groter gebruik van efficiente tech

nologieën weerspiegeit. Naar ver-

wachting zal het gebruik van aard

gas blijven toenemen ten koste van 

vaste brandstoffen en in mindere 

mate van aardolie. Tegelijkertijd zal 

de invoer van energie waarschijnlijk 

snel toenemen, aangezien de eigen 

aardolie- en gasproductie in de Unie 

zieh stabiliseert of zelfs achteruit-

gaat. In de komende jaren zal er 

moeten worden geinvesteerd in de 

exploitatie van nieuwe, eomplexere 

interne olie- en gasvelden en in de 

modernisering en vernieuwing van 

het transmissienet om de toename 

van de gasinvoer en het gasgebruik 

op te vangen. 

Verwacht wordt dat de vraag naar 

elektriciteit siechts in bescheiden 

mate zal stijgen gezien de huidige 

reservecapaciteit bij de stroomop

wekking in de Unie, hoewel de ver

vanging of verlenging van de nuclé

aire capaciteit in enkele van de 

grotere lidstaten op de längere ter

mijn waarschijnlijk de vraag naar 

nieuwe investeringen zal doen toe

nemen. Voorts zal er geinvesteerd 

blijven worden in de ontwikkeiing 

van nieuwe technologieën en in 

efficiëntere opiossingen zoals een 

gecombineerde wärmte- en stroom

opwekking. 

Buiten de Europese Unie 

Hoewel het overgrote deel van de 

kredietverlening van de EIB projec

ten binnen de lidstaten van de 

Europese Unie betreft, financiert de 

Bank ook investeringen in de ener

gieseetor in derde landen in het 

kader van het externe samenwer-

kings- en ontwikkelingsbeleid van 

de Europese Unie, Van bijzonder 

belang is de steun van de EIB aan 

energieprojeeten in omringende 

landen in Midden- en Oost-Europa, 

de Europese Economische Ruimte 

(EER) en het Middellandse-Zee

gebied, vooral omdat enkele van 

deze investeringen gevolgen heb

ben voor de energievoorziening in 

de Europese Unie, 

Sinds 1990 heeft de EIB bijna 1,2 mil

jard euro verstrekt voor energiepro

jeeten in Midden- en Oost-Europa, 

grotendeels voor de modernisering 

en het herstel van krachtstations en 

stroomtransmissie- en -distributie-

netten in Albanie, 

^ Bulgarije, Tsjechië 

en Slowakije, Er 

is steun geboden 

aan de aanieg 

van gas- en olie-

leidingen in Tsje

chië, Polen, Slo

wakije en Roeme

nië en aan stads-

verwarmingspro-

gramma's in Est

land, Tsjechië en 

Roemenië, Naar verwachting zal de 

kredietverlening van de EIB ten 

behoeve van energieprojeeten in de 

Midden- en Oost-Europese landen 

die het lidmaatsehap van de 

Europese Unie hebben aange-

vraagd, snel toenemen, aangezien 

de kandidaat-lidstaten hun energie-

sectoren aan de Europese normen 

moeten aanpassen. 

In het Middellandse-Zeegebied 

heeft de EIB in de afgelopen tien 

jaar ruim 1,5 miljard euro toege

kend voor energieprojeeten varië-

rend van krachtcentrales in Egypte, 

Libanon, Marokko en Turkije tot de 

transmissie en distributie van elektri

citeit op Cyprus, in Egypte, Libanon, 

Marokko en Gaza/Westoever, even

als internationale koppelingen van 

de Marokkaanse en Spaanse, en van 

de Turkse en Syrische netten, Ook 

werden er gasproductie en -distribu-

tieprojecten gesteund in Algerije, 

Egypte, Tunesië en Turkije. 

De EIB heeft energieprojeeten 

gesteund in de EER-landen Noor

wegen, IJsland en eveneens in 

Zweden en Oostenrijk voordat zij 

lid van de Europese Unie werden. 

Investeringen in deze landen wor

den beschouwd als van reehtstreeks 

belang voor de Europese Unie. In 

het afgelopen decennium heeft de 

Bank ruim een miljard euro ver

strekt voor energieprojeeten in 

IJsland, Noorwegen en Zweden, 

met name voor de ontwikkeiing van 

olie- en gasbronnen in Noorwegen, 

waaruit vooral aan de interne 

markt van de Unie wordt geleverd. 

Andere elektriciteitsprojecten in 

Noorwegen, Zweden en IJsland zijn 

al genoemd. 

Om het beeld van de EIB-finaneie-

ring van energieprojeeten buiten de 

Europese Unie volledig te maken, 

kan nog worden gemeld dat de 

Bank ook projecten steunt in de 

landen in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan die de 

overeenkomst van Lomé hebben 

getekend, in Zuid-Afrika, Azië en 

Latijns-Amerika, • 
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ElB-forum 1999 
Euromarkten: veranderingen op komst 
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• Het vijfde ElB-forum heeft als 

thema „Euromarkten: veranderingen 

op komst", een onderwerp dat van 

cruciaal belang is voor het welslagen 

van de Economische en Monétaire 
Unie, 

De euro versneit tendenzen zoals 
een concentratie in de banksector, 
samenwerking van Europese aande
len- en obligatiemarkten en de snelle 
ontwikkeiing van een markt voor 
obligaties van vennootschappen (cor
porate bond market). Markten wor
den voor ondernemingen een inte
ressante financieringsbron; zij gaan 
coneurreren met banken en oefenen 
druk uit op de hele financiële sector 
in Europa om zieh meer te speeialise-
ren en effieiënter te werken, Een 
nieuwe en meer gevarieerde reeks 
vergaand gespecialiseerde financiële 
instellingen zou beter aan de finan
ciële eisen van de ondernemingen 
tegemoet kunnen komen en kunnen 
bijdragen tot een versnelling van het 
huidige herstruetureringsproces in 
het Europese bedrijfsleven, Finan
ciële markten kunnen een aanzienlij
ke stuwende kracht worden voor de 
modernisering en het coneurrentie-
vermogen van de Europese onderne
mingen, 

Een geslaagde herstrueturering en 
nieuwe dynamische ontwikkeiing 
van het bedrijfsleven zouden op hun 
beurt weer beleggers naar de 
Europese kapitaaimarkten kunnen 
lokken, ook beleggers van elders, en 
uiteindelijk de aantrekkelijkheid van 
de euro vergroten. Zij zouden Euro

pa weer op de goede weg helpen 
brengen en zijn grootste economi
sche en sociale probleem aanpakken, 
de hardnekkig hoge werkioosheid. 
Het ElB-forum 1999 zal de vooruit-
zichten bespreken. 

Het overgrote deel van de in- en uit-
leenaetiviteiten van de EIB, ieder jaar 
ruim EUR 30 miljard, is erop gericht 
kapitaaiinvesteringen te steunen ten 
behoeve van de modernisering van 
Europa en zijn toekomstige uitbrei
ding. 

Als de financiële instelling van de 
Europese Unie voert de EIB op de 
kapitaaimarkten al sinds 1996 een 
dynamische eurostrategie en ge
bruikt zij haar positie als 's werelds 
grootste internationale geldnemer 
om vanaf de start van de monétaire 
unie een grote en breed gespreide 
pool van in euro luidende schuldin-
strumenten beschikbaar te hebben. In 
maart van dit jaar heeft de Bank een 
emissiefaciliteit voor haar referentie
leningen geïntroduceerd, de „Euro 
Area Reference Notes" (EARN's), die 
de beste aanvulling op de staatsfond
sen in de eurozone moeten worden. 
Natuurlijk zullen veranderingen op 
de euromarkten ook van invloed zijn 
op de activiteiten van de Bank, 

De Bank is eveneens sterk betrokken 
bij de bevordering van economische 
groei en werkgeiegenheid in de 
Unie, die zij steunt door langlopende 
leningen te verstrekken voor gezon
de investeringsprojecten in de open
bare en particulière sector. In 1997 
heeft de Bank met succès een speci
aal actieprogramma gelanceerd om 
investeringen in menselijk kapitaal 
en in het Europese risieokapitaalbe
drijf ten behoeve van het vernieu
wende midden- en kleinbedrijf te 
bevorderen. 

Het forum wil als ontmoetingsplaats 
voor deskundigen de gedachtewis-
seling en beroepscontacten tussen 
specialisten op het desbetreffende 
terrein stimuleren. Er zullen ruim 
350 afgevaardigden bijeenkomen 
van banken en andere financiële 
instellingen, industrie, vakbonden, 
parlementen, regeringen, regionale 
overheidsorganen, internationale 
organisaties, universiteiten en de 
media. De vijftien sprekers vertegen-
woordigen een breed spectrum aan 
economische, financiële en politieke 
standpunten en ervaring uit de 
praktijk, 

Het forum van de Europese 
Investeringsbank in 1999 volgt op 
het forum dat vorig jaar in Londen is 
gehouden over „De Europese uitda-
ging: investeren in werk". In Stock
holm is in 1997 gesproken over de 
integratie en samenwerking in de 
noordelijke regio's rond de Oostzee 
en in Madrid (1996) stonden de eco
nomische, politieke en milieuproble-
men in het Middellandse-Zeegebied 
centraal, Het eerste ElB-forum heeft 
in 1995 in Amsterdam plaatsgevon
den met als thema de deelname van 
de particulière sector in de financie
ring van grote infrastructuren. 
Evenals in voorgaande jaren, zullen 
de Proceedings van het forum van 
dit jaar worden gepubliceerd en 
wijd verbreid binnen en buiten de 
EU onder degenen die geïnteres-
seerd zijn in het thema van het 
forum. • 

Voor nadere informatie over het program
ma van het ElB-forum 1999 en voor de 
aanvraag van de Proceedings van de EIB-
fora kan contact worden opgenomen met 
Yvonne Berghorst, Secretariaat ElB-forum, 
hoofdafdeling Communicatie, fax: +352-
4379 31 91. 
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Vernieuwing van het ALA-mandaat 

EIB-krediet
ver lening in 

Azië en Latijns-
Amerika 

per sector: 
1993-1998 

• In de période 1993 - 1995 is de 
Europese Investeringsbank begon
nen met het ondersteunen van het 
samenwerkingsbeleid van de Euro
pese Unie in Azië en Latijns-Amerika 
(ALA) onder een eerste mandaat 
voor kredietverlening uit eigen mid
delen van maximaal EUR 750 miljoen. 
Een tweede mandaat werd in decem
ber 1996 gegeven voor het toeken-
nen van maximaal EUR 275 miljoen 
in de période tot en met juni 1997, 
Op grond van het huidige, derde 

Vervoer 

Indu 
Telecom-

ergie 

Milieu 

mandaat mag de Bank EUR 900 mil
joen verstrekken in de période 1997 
-e ind januari 2000. 

Met leningen voor meer dan 30 pro
jecten in een twintigtal landen zal de 
Europese Investeringsbank haar der
de kredietverleningsmandaat voort-
varend begin 2000 hebben voltooid. 
Een aanzienlijk deel van de kredieten 
(58%) is naar investeringsprojecten 
van de particulière sector gegaan, 
Eind 1998 was van het totaaibedrag 
van EUR 1,4 miljard, 42% voor ener
gieprojeeten verstrekt, 2 1 % was 
bestemd voor een verbetering en 
bescherming van het milieu, 17% 
voor investeringen in de industrie, 
13% voor de uitbreiding en moderni
sering van de telecommunicatie en 
7% is naar het vervoer gegaan, 

Eind aprii 1999 heeft de Europese 

Commissie een voorstel aangenomen 

voor een Besluit van de Raad over 

nieuwe mandaten aan de Europese 

Investeringsbank, Het voorstel be

treft EUR 1 225 miljoen voor een gro

tere groep Aziatische en Latijns-Ame-

rikaanse landen voor een période 

van drie en een half jaar, vanaf 31 ja

nuari 2000. In het voorstel van de 

Europese Commissie is namelijk ook 

de mogelijkheid opgenomen dat de 

EIB kredieten gaat verstrekken voor 

projecten in Laos, Nepal, Zuid-Korea 

en Jemen. 

Wederzijds belang is het hoofdcriteri-

um voor de kredietverlening van de 

EIB in de ALA-landen, Door de Bank 

gefinancierde projecten moeten van 

wederzijds belang zijn voor het land 

waar de investering wordt uitgevoerd 

en de Europese Unie, De EIB kent kre

dieten toe voor duidelijk omiijnde 

kapitaaiinvesteringen die worden 

verriebt door in de begunstigde lan

den in Azië en Latijns-Amerika geves-

tigde, particulière of openbare orga

nisaties. In aanmerking komen uit-

voerbare projecten van de particuliè

re en openbare sector in economische 

infrastructuur, industrie, agro-indu

strie, mijnbouw, energie en toerisme. 

Niet alleen in specifieke milieuprojec-

ten wordt bijzondere aandacht 

geschonken aan de verbetering en 

bescherming van het milieu, maar dit 

geldt ook als basiseis voor alle andere 

investeringen, 

EIB-kredieten worden per project 
toegekend en de hoogte ervan is 
gekoppeld aan de vaste activa van 
een investeringsproject. De EIB finan
ciert gewoonlijk grootschalige pro
jecten (van meer dan EUR 25 miljoen) 
via afzonderlijke leningen, reeht
streeks aan een projeetopdrachtge-
ver of indirect via een regeringsor-
gaan of financiële bemiddelende 
instelling. De Bank ontwikkelt ook 
partnerschappen met kredietwaardi-
ge banken en kredietinstellingen 
door kredietlijnen naar hen te ope-
nen, waaruit zij middelen kunnen 
toewijzen voor kleinere projecten 
(minder dan EUR 25 miljoen). 

De Bank geeft steeds meer financiële 
steun aan projecten in de particulière 
sector die door joint ventures van 
ondernemingen uit de ALA-landen 
en de EU worden uitgevoerd, Euro
pese ondernemingen en het interna
tionale bankwezen dat in deze Ian-
den actief is tonen grote belang-
stelling voor dergelijke projecten, 
waarvan het aantal toeneemt als 
gevolg van een algemene tendens 
van privatisering in de ALA-landen. 

De EIB kan ook projecten in de open-

bare sector in overweging nemen, 

die de banden tussen Azië, Latijns-

Amerika en de Europese Unie nau

wer aanhalen (bijvoorbeeld telecom

municatie en vervoer) of de inte

gratie tussen de landen in de regio 

bevorderen, zoals energie-, vervoers-

en communicatieprojeeten met 

De landen die momenteel 
voor financieringen van de 
Europese Investeringsbank 
onder het huidige 
ALA-mandaat in 
aanmerking komen: 

AZIË 
- ASEAN-groep 

Brunei Bangladesh 
Indonesie China 
Maleisie India 
Filipijiien Macao 
Singapore Mongolie 
Thailand Pakistan 
Vietnam Sri-Lanka 

LATIJNS-AMERIKA 
-Andes-pact Centraal-

Amerikaanse 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Peru 
Venezuela 

MERCOSUR 
Argentinië 
Brazilië 
Paraguay 
Uruguay 

gemeen-
schappelijke 
markt 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Chili 
Mexico 
Panama 
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grensoversehrijdende verbindingen, 

Teneinde het milieu in het algemeen 

te verbeteren financiert de EIB ook 

openbare projecten ten behoeve van 

de ontwikkeiing van duurzame ener

giebronnen of voorzieningen ter 

bestrijding van de vervuiling. Ten 

slotte kan de EIB projecten in de 

openbare sector helpen financieren, 

waarbij sprake is van teehnologie-

overdracht uit Europa, 

De EIB kan investeringen medefinan-

cieren en samenwerken met andere 

pro ject f inaneier ingsinste l l ingen, 

vooral in de lidstaten van de Euro

pese Unie, de Wereldbankgroep en 

regionale ontwikkelingsinstellingen 

zoals de Aziatische Ontwikkelings-

bank en de Interamerikaanse Ont-

wikkelingsbank, 

Zoals ledere instelling die langlopen

de leningen toekent en waarvan de 

middelen op de kapitaaimarkten (en 

in overeenstemming met haar Statu

ten) worden opgenomen, verlangt 

de EIB passende zekerheden bij haar 

kredieten. Zekerheden voor projec

ten van de openbare sector worden 

door overheden verstrekt. Projecten 

in de particulière sector genieten 

gewoonlijk zekerheden van eerste-

klas banken of vennootschappen. In 

bepaalde omstandigheden kunnen 

garanties worden beperkt tot voor

namelijk commerciele risico's. In der

gelijke gevallen strekt de aansprake-

lijkheid van de borg zieh niet uit tot 

het risico dat deviezen niet worden 

overgeboekt, of het risico van ontei-

gening, burgeronlusten of oorlog. • 

Benoemingen bij de EIB 

• Caroline 
Reid is be-
noemd tot di
recteur-gene
raal Projecten 
van de Europese 
Inves te r ings
bank, Het direc-
toraat Projecten 

is verantwoordelijk voor het onder
zoek naar de technische en economi
sche haalbaarheid van projecten en de 
gevolgen ervan voor het milieu om te 
beoordelen of zij voor financierings
middelen van de EIB in aanmerking 
komen. 

Mevrouw Reid is in 1974 in dienst 
getreden als energie-econome. In 1985 
kwam zij als loan officer naar de dienst 
Energie/Milieu van de hoofdafdeling 
Kredietverlening in Italie, die zieh in 
Rome bevindt, Zij werd in 1988 hoofd 
van deze dienst en werd zes jaar later 
de eerste vrouw op het hoogste lei
dinggevende niveau van de Bank toen 
zij werd benoemd tot directeur van de 
hoofdafdeling Kredietverlening in 
Italie, Zij is momenteel de vrouw met 
de hoogste functie bij de EIB, buiten 
het Directiecomité. 

Mevrouw Reid heeft een B.Sc, Honours 
degree (gespecialiseerde, eerstegraads 
baccalaureus) in economie en statistiek 
aan de universiteit van Bristol, Zij is 
haar loopbaan in 1969 als assistant-
économe bij de British Gas Council 
begonnen, Daarna heeft zij voor het 

National Institute of Economic and 
Social Research in Londen gewerkt, 

Mevrouw Reid volgt Herbert Christie 
op, die met pensioen gaat. De heer 
Christie was directeur-generaal Pro
jecten sinds de oprichting van dit di-
rectoraat in 1995. Voordien was hij 
hoofd van het directoraat Economisch 
en Financieel Onderzoek, Voordat de 
heer Christie bij de EIB in dienst kwam, 
werkte hij voornamelijk op het Mini-
sterie van Financiën van het Verenigd 
Koninkrijk, 

Thomas Hackett heeft de functie van 
Caroline Reid als 
directeur van de 
hoo fda fde l i ng 
Kredietverlening 
in Italie overge-
nomen, Hij was 
daarvoor direc
teur van de 
hoo fda fde l i ng 
Kredietverlening 

lerland, het Verenigd Koninkrijk en de 
Noordzee, 

De heer Hackett trad in 1981 bij de EIB 
in dienst en werkte in het directoraat 
Financiën op de afdeling Kapitaai
markten in het VK. Drie jaar later werd 
hij benoemd tot hoofd van deze afde
ling. Hij leverde een bijdrage aan het 
beheer van de financiële risico's van de 
EIB door onder meer contracten met 
uitgestelde rentevaststelling (deferred 
rate settings) te introduceren. Als di

recteur van de hoofdafdeling Kre
dietverlening lerland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Noordzee (sinds 1993) 
werkte hij mee aan de integratie van 
de in- en uitleenactiviteiten van de 
Bank en de ontwikkeiing van complexe 
gestructureerde kredietverlenings-
transacties, pubiiek-private samenwer
kingsverbanden en de financiering van 
risicokapitaal, 

Voordat hij naar de EIB kwam, heeft 
de heer Hackett 13 jaar lang bij 
Warburgs in Londen gewerkt, Hij heeft 
een universitaire graad in moderne 
talen aan de universiteit van Sussex, 

Jean-Claude Bresson is benoemd tot di
recteur Kapitaaimarkten als opvolger 
van Ulrich Damm, die is gepensioneerd. 
De hoofdafde
ling Kapitaai
markten is ver
antwoordel i jk 
voor het finan-
deringsprogram-
ma van de Bank, 
Als 's werelds 
grootste inter
nationale geld
nemer heeft de EIB in 1998 EUR 31 mil
jard in 20 valuta's opgenomen, Meer 
dan de helft hiervan is aangetrokken in 
euro- en eurotoestromende obligaties, 
waaronder een wereldwijde emissie in 
euro en de eerste echte euro-emissie. 

De heer Bresson is in 1971 naar de 
Europese Investeringsbank gekomen en 
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wordt regelmatig door de 

hoofdafdeling Communica

tie van de Europese Investe

ringsbank in 11 talen uitge

geven (Deens, Duits, Engels, 

Fins, Frans, Grieks, Italiaans, 

Nederlands, Portugees, 

Spaans en Zvjieeds), 

Het gepubliceerde materiaal 

in EIB Mededelingen kan 

vrijelijk worden geciteerd 

en gekopieerd, Toezending 

van publicaties en bevesti-

ging van gebruik van dit 

materiaal wordt evenwel op 

prijs gesteld. 

Europese 
Investeringsbank 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxemburg 

Tel, (+352) 4379 - 1 
Fax(+352) 43 77 04 
H320 Videoconferencing 43 93 67 

Internet http://www.eib.org 

Kantoor Italie 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rome 

Tel, (+39)06-4719-1 
Fax (+39) 06-4287 3438 
H320 Videoconferencing 48 90 55 26 

Kantoor Athene 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR -152 33 Halandri/Athene 

Tel, (+30)1-682 4517-9 
Fax (+30) 1-682 4520 

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

Tel, (+351) 1-342 89 89 ο 342 88 48 
Fax(+351)1-347 04 87 

Kantoor Londen 
68, Pall Mall 
GB-Londen SW1Y5ES 

Tel. (+44)171-343 1200 
Fax (+44) 171-930 9929 

Kantoor Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Tel. (+34)91-431 13 40 
Fax (+34) 91-431 13 83 

Contactbureau 
Brüssel 
Wetstraat 227 
B- 1040 Brüssel 
Tel, (+32) 2-230 98 90 
Fax (+32) 2-230 58 27 
H320 Videoconferencing 280 11 40 

Foto's: Fototheek EIE, 
EC, Konrad Scheel, 

Gedrukt door Ceuterick in Beigtè 

op gehomoiogeerd 

Arctic zijdepapier 

"Nordic Swan" 

werd verantwoordel i jk voor de in-

leenactiviteit binnen de afdelingen 

Financiën en Thesaurie, Hij werd 

vervolgens benoemd to t adjunct-

directeur van de hoofdafdel ing 

Kapitaaimarkten en was in het bij

zonder verantwoordel i jk voor de 

coördinat ie van het f inancierings-

programma in euro van de EIB, Hij 

heeft een universitaire graad in eco

nomie van de universiteit van Parijs 

en een handelsdiploma van de 

„Ecole Supérieure de Commerce de 

Paris", Hij begon zijn loopbaan in 

1963 bij deCCF in Parijs. 

Barbara Steuer is benoemd to t 

adjunct-directeur Kapitaaimarkten. 

Zij zal niet alleen de heer Bresson 

vervangen wanneer dat nodig is, 

maar ook reehtstreeks verantwoor

delijk zijn voor de kapitaalmarktver-

richtingen in 

E u r o p e s e 

valuta's (de 

„ o u t " - m u n -

ten) en de 

valuta's in 

M idden-Eu- ^ n ^ ,:7 

ropa, het 

M i d d e l 

landse-Zee

gebied en Afr ika, Teneinde voor 

continuïtei t te zorgen is mevrouw 

Steuer nu to t directeur van de 

hoofdafdel ing benoemd en zal zij 

de heer Bresson opvolgen wanneer 

hij in deeember 2000 vertrekt, 

Mevrouw Steuer kwam in oktober 

1994 naar de EIB als hoofd van de 

dienst Kapitaaimarkten. Voordien 

is zij vier jaar werkzaam geweest 

op de hoofdafdel ing bedrijfsfinan-

cieringen van de Deutsche Bank en 

t ien jaar als hoofd Kapitaai

markten en Syndicaten van de 

Credit Suisse First Boston in 

Frankfurt. Zij is afgestudeerd in de 

e c o n o m i e 

aan de uni

versiteit van 

Frankfurt, 

P a t r i c k 

K l a e d t k e 

t r ad in fe

bruar i 1999 

in dienst 

van de Bank als d i recteur Finan

ciële con t ro le /boekhoud ing , Hij 

is de opvo lger van François 

Roussel, die is gepensioneerd. 

De heer Klaedtke kwam naar de 

EIB met een ru ime regionale en 

ins t i tu t ione le ervar ing. Na zi jn 

graad in bedr i j fskunde te hebben 

behaaid aan de univers i te i t van 

Trier, s tar t te hi j z i jn loopbaan in 

de f inancië le were ld als accoun

tan t bij KPMG in Luxemburg, Hij 

stapte in 1989 over naar Morgan 

Stanley Luxembourg als f i nan 

cieel beheerder en hoo fd van de 

a fde l ing fondsenadmin is t ra t ie , 

Hij we rk te voor deze organisat ie 

in Zürich, New York en Frankfurt 

en heef t b i jgedragen t o t haar 

aanwez ighe id op de groe imark-

ten en de overschakel ing op de 

euro. 

In maar t 1999 is Patrick Thomas, 

d i r e c t e u r 

K r e d i e t v e r 

len ing in 

Azië en La __ 
^ - «sjf 

Wtm 
t i j n s - A m e -

rika, be

noemd t o t 

d i recteur en 

l id van de 

raad van 

bestuur van de Asian Develop

ment Bank (ADB) voor de 

komende drie jaar. Hij zal Belgie, 

Frankri jk, I tal ie, Spanje en 

Zwi tser iand ve r tegenwoord igen 

in de raad van bestuur van de 

ADB. 

Zi jn benoeming zal de samen

w e r k i n g tussen de EIB en de 

ADB, en meer in het a lgemeen 

tussen de mul t i la terale f inanciële 

instel l ingen, versterken. 

De heer Thomas is ingénieur en 

k w a m in 1983 in dienst van de 

EIB na v i j f t ien jaar ervaring in de 

industr ie en later in o n t w i k k e -

l ingsf inanc ier ing en -adviser ing 

in een aanta l Afr ikaanse landen, 

Hij begon zi jn loopbaan bij de 

EIB als loan o f f icer en we rd in 

1986 d iens thoo fd voor een aan

ta l Af r ikaanse landen. In 1994 

we rd hij ve ran twoorde l i j k voor 

de k red ie tver len ing in Azië en 

Lat i jns-Amerika (ALA), In de 

a fge lopen jaren zi jn ALA-act iv i -

te i ten een f inanc ier ings inst ru-

ment geworden ten behoeve van 

de par t icu l ière sector voor pro

jecten die door sponsors u i t de 

Europese Unie w o r d e n gepro-

m o o t (in de sectoren infrastruc

tuur , water, energie, te lecommu

nicat ie, industr ie enzovoor t ) 

b innen het kader van een risico-

del ingsprogramma. 

Pauline Koskelo heef t een hoge 

l e i d i n g g e 

vende func

t ie gekre-

gen als 

cod i rec teur 

b innen het 

d i r e c t o r a a t 

J u r i d i s c h e 

Zaken. Me

v rouw Kos

kelo is in 1995 naar de EIB geko

men en w e r d ve ran twoorde l i j k 

voor algemene, in ter inst i tu t ione-

le en communau ta i re jur id ische 

zaken en is coord inat r ice van de 

act iv i te i ten b innen genoemd 

directoraat. 

Voord ien bekleedde mev rouw 

Koskelo, naast een aanste l l ing 

in het Inst i tuut voor Privaatrecht 

bij de rechtenfacu l te i t van de 

univers i te i t van Helsinki en een 

func t ie bij de arrondissements-

rechtbank van Helsinki, diverse 

posten bij het Min is ter ie van 

Justi t ie in Finland, waar zij 

ve ran twoorde l i j k was voor we t -

gevingszaken op diverse te r re i 

nen, voornamel i j k in verband 

met het handelsrecht, in terna

t iona le samenwerk ing en in te

grat ie in de EU, Zij heeft hierover 

ook veel gepubl iceerd en voor-

drachten gehouden , Zij heef t de 

graad van meester in de rechten 

aan de univers i te i t van Helsinki 

behaaid, • 
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